RAPORT O STANIE
GMINY MIASTO BOCHNIA
za rok 2019

Maj 2020 r.

O RAPORCIE:
Art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zobowiązał wójta (burmistrza,
prezydenta) do przedstawienia radzie gminy tzw. „raportu o stanie gminy”. Przedmiotowy raport jest
podsumowaniem działalności władzy wykonawczej w roku poprzednim (art. 28aa ust.2). Obejmuje
swoim zakresem realizacje polityk, programów, strategii, uchwał rady gminy, budżetu obywatelskiego
i szereg innych z wyłączeniem materii uregulowanej w sprawozdawczości budżetowej.
Raport o stanie gminy za rok 2019 należy przedłożyć radzie gminy do 31 maja 2020 r.
Debata nad raportem winna się odbyć na tzw. „sesji absolutoryjnej”, zaś raport jest rozpatrywany
w pierwszej kolejności. W debacie nad raportem mogą wziąć udział mieszkańcy gminy. Mieszkaniec,
który zamierza zabrać głos w debacie nad raportem winien złożyć przewodniczącemu rady gminy
pisemne zgłoszenie poparte podpisami – w przypadku Gminy Miasta Bochnia – co najmniej 50 osób.
Liczba mieszkańców mogących zabrać udział w debacie wynosi 15 chyba, że rada gminy postanowi
inaczej. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym debatę. Po zakończeniu debaty nad
raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem organowi
wykonawczemu wotum zaufania. Uchwała w tej sprawie podejmowana jest bezwzględną większością
głosów ustawowego składu rady gminy.
Raport o stanie gminy Miasto Bochnia zawiera dane o wszystkich aspektach funkcjonowania gminy
Miasto Bochnia w 2019 r., o których mowa wyżej a także zawiera informacje o działalności: Urzędu
Miasta Bochnia, jednostek organizacyjnych Miasta Bochnia oraz spółek komunalnych gminy Miasto
Bochnia.

Opracowała: Edyta Groblicka-Kuc
Sekretarz gminy
Raport opracowano w oparciu o materiały przygotowanych przez Naczelników wydziałów/
samodzielne stanowiska, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i prezesów spółek
komunalnych.
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Szanowni Państwo,
Niniejsze opracowanie „Raport o Stanie Miasta” wykonane zgodnie z obowiązkiem
nałożonym na samorządy, zawiera w sobie dane pochodzące z różnych źródeł. Bazą raportu
są dane statystyczne pochodzące z Urzędu Miasta Bochnia jak i z Jednostek Samorządu
Terytorialnego. Opracowanie zawiera również szereg informacji nt. prac prowadzonych przez
Miasto Bochnia i podległe jednostki. Otrzymujecie również źródło wiedzy obejmujące
inwestycje i wiele innych płaszczyzn działania samorządu. Jest to ujęcie w formie opisowej
działalności Miasta Bochnia, rozumianej jako praca na rzecz mieszkańców, wykonana przez
bocheński Samorząd.
Z racji bardzo bogatego katalogu spraw przyporządkowanych Gminie Miasta Bochnia,
dużej aktywności Radnych jak i mieszkańców, przedstawienie wszystkiego czym zajmuje się
miasto Bochnia zajęło by z pewnością kilkadziesiąt razy więcej materiału niż w niniejszym
opracowaniu. To co Państwu prezentujemy jest syntezą działań, przedstawiająca
najważniejsze sprawy jakie się toczą i toczyły, to czym żyje miasto. Jestem przekonany, iż ten
obszerny opis stanowić może podstawę wiedzy o stanie naszego miasta Bochni i wyczerpuje
katalog najważniejszych spraw i zadań jakimi zajmuje się Gmina Miasta Bochnia i podległe jej
Jednostki Samorządu Terytorialnego.
Stabilny i zrównoważony rozwój miasta, jaki można obserwować od początku
odrodzenia się struktur samorządowych, pozwala na określanie bezpiecznych i nie
podlegających zbyt mocno czynnikom zewnętrznym działań, jakie w mieście są prowadzone
i planowane. Określone wpływy budżetowe powodują różnego rodzaju ograniczenia
w planowaniu i zakresie szczególnie inwestycji i nie zawsze udaje się osiągnąć zamierzenia,
jednak dane dot. rozwoju miasta i zewnętrzne oceny dokonywane przez różne instytucje,
niezmiennie świadczą na korzyść Bochni.
Harmonia prowadzenia wieloletnich działań prowadzonych przez Urząd Miasta i jego
poszczególne kierownictwa, zaowocowała powstaniem wielu inwestycji z których tak chętnie
korzystają mieszkańcy, ale też tworzona przez lata Bocheńska Strefa Aktywności
Gospodarczej i funkcjonujące tam dzisiaj zakłady, mają i mieć będą duży wpływ na
możliwości dalszego rozwoju miasta.
To wszystko razem pozwala Bochni na utrzymywanie się w czołówce miast zarówno
dbających o swój wizerunek kulturalny, atrakcyjność turystyczną jak i jednoczesnym
przyjaznym podejściem do przedsiębiorców, mających do dyspozycji tereny inwestycyjne, jak
i profesjonalną obsługę urzędu w zakresie informacji i doradztwa, miasto z roku na rok
niweluje zaniedbania lub słabiej rozwijające się obszary.
Pozostaję z nadzieją że obecny, trudny dla wszystkich czas pandemii nie zaburzy
w sposób dramatyczny, wypracowanych w szerokich konsultacjach koncepcji, stanowiących
o kierunkach jakie obieramy. Zachęcam Państwa do lektury i oceny „Raportu o Stanie Miasta”.

Z poważaniem

Bochnia, 12 maja 2020 r.
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I.

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA GMINY MIASTO BOCHNIA

Gmina Miasto Bochnia realizuje zadania własne, wynikające z art. 7 uosg oraz zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej oraz przyjęte do realizacji na podstawie porozumień. Zadania te wykonywane
są przy pomocy Urzędu Miasta Bochnia oraz 21 jednostek organizacyjnych gminy i 3 spółek prawa
handlowego – z ograniczoną odpowiedzialnością, w których to Gmina Miasto Bochnia ma 100% udział.
Budżet Miasta na rok 2019 został:
zaplanowany w kwocie:
Dochody:
158 112 986,19 zł
Wydatki:
169 412 564,19 zł

wykonany w kwocie:
152 000 728,17 zł
159 163 923,83 zł

Zadłużenie Miasta na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosło: 40 118 765,27 zł.
Szczegółową informację na temat wykonania budżetu za rok 2019 zawiera „SPRAWOZDANIE Z
WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTA BOCHNI ZA ROK 2019”.
Jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Bochnia są:
1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni (MOPS)
2. Miejskie Centrum Dzieci i Młodzieży „Ochronka” w Bochni (MCDiM „Ochronka”)
3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bochni (MOSiR)
4. Kryta Pływalnia im. Jana Kota w Bochni (Kryta Pływalnia)
5. Straż Miejska w Bochni (SM)
6. Miejski Zespół Edukacji w Bochni (MZE)
7. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bochni im. Stanisława Jachowicza (PSP 1)
8. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bochni im. Kazimierza Brodzińskiego (PSP 2)
9. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Bochni im. Św. Barbary (PSP 4)
10. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bochni im. Jana Matejki (PSP 5)
11. Szkoła Podstawowa Nr 7 w Bochni im. Jana Pawła II (PSP 7)
12. Miejskie Przedszkole Nr 1 w Bochni (MP 1)
13. Miejskie Przedszkole Nr 2 w Bochni (MP 2)
14. Miejskie Przedszkole Nr 3 w Bochni (MP 3)
15. Miejskie Przedszkole Nr 4 w Bochni „Cztery pory roku” im. Marii Kownackiej (MP 4)
16. Miejskie Przedszkole Nr 5 w Bochni (MP 5)
17. Miejskie Przedszkole Nr 6 w Bochni (MP 6)
18. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni im. Jana Wiktora (PiMBP)
19. Muzeum im. Prof. Stanisława Fischera w Bochni (Muzeum)
20. Miejski Dom Kultury w Bochni (MDK)
21. Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni (SPMZOZ)
Spółki prawa handlowego, w których Gmina Miasto Bochnia posiada 100% udziałów a Burmistrz
Miasta pełni funkcję zgromadzenia wspólników to:
1. Bocheńskie Zakłady Usług Komunalnych w Bochni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(BZUK)
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością (MPWiK)
3. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bochni Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością (MPEC)
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II.

URZĄD MIASTA BOCHNIA

1.

INFORMACJE OGÓLNE

Urząd Miasta Bochnia (UMB) jest instrumentem pomocniczym Burmistrza za pośrednictwem, którego
Burmistrz wykonuje uchwały Rady Miasta oraz realizuje zadania Gminy określone przepisami prawa.
Siedziba Urzędu Miasta znajduje się w Bochni przy ul. Kazimierza Wielkiego 2. Stan zatrudnienia
w Urzędzie Miasta Bochnia na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił: 112 osób na 110,55 etatu.
Strukturę Urzędu (wg. stanu na 31 grudnia 2019 r.) zgodnie z regulaminem organizacyjnym ustalonym
Zarządzeniem Nr 42/K/18 Burmistrza Miasta Bochnia; Kierownika Urzędu z dnia 27 grudnia 2018 r.
(z późniejszymi zmianami) stanowią: tzw. naczelne kierownictwo: Burmistrz, Zastępcy Burmistrza,
Skarbnik gminy oraz Sekretarz gminy oraz 7 wydziałów i 2 równorzędne komórki organizacyjne oraz 12
samodzielnych stanowisk organizacyjnych.
Wydziałami (w tym równorzędnymi komórkami organizacyjnymi) są:
1. Wydział Ogólny i Spraw Obywatelskich
2. Wydział Budżetowo – Finansowy
3. Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
4. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
5. Wydział Inwestycji, Rewitalizacji Miasta i Funduszy Zewnętrznych
6. Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa
7. Wydział Promocji i Rozwoju Miasta
8. Referat Architektury i Planowania Przestrzennego
9. Urząd Stanu Cywilnego

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

Samodzielne stanowiska organizacyjne stanowią:
1. Zespół Radców Prawnych
2. Biuro Rady Miasta
3. Stanowisko ds. Zamówień Publicznych
4. Stanowisko ds. Polityki Mieszkaniowej
5. Stanowisko ds. Kontroli
6. Audytor Wewnętrzny
7. Stanowisko ds. Informatyzacji Urzędu
8. Służba bhp
9. Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej
10. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
11. Inspektor Ochrony Danych
12. Administrator Systemów Informatycznych

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

Na koniec 2019 r. w rejestrze mieszkańców Miasta Bochnia było 28 889 osób zameldowanych na
pobyt stały w tym:
- kobiet: 15 085,
- mężczyzn: 13 804.
793 osoby dokonały zameldowania bądź przemeldowania (na pobyt stały) na terenie Miasta Bochnia,
399 osób dokonało wymeldowania na stałe poza teren miasta Bochnia, 256 osób dokonało
zameldowania na pobyt czasowy na terenie miasta Bochnia.
W 2019 roku wydano 31 decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych. Wydano 2 443 dowody
osobiste zarejestrowane w Rejestrze Dowodów Osobistych (RDO).
Wnioski o wydanie dowodów osobistych można składać w dowolnym Urzędzie na terenie całego kraju.
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Urząd Stanu Cywilnego w Bochni w 2019 r. dokonał sporządzania aktów stanu cywilnego (tj. urodzenia,
małżeństwa, zgony) w liczbie 2 502.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony
Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej, na podstawie art. 43 ustawy
z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 roku
do kwalifikacji wojskowej stawiło się 153 mężczyzn z rocznika 2000 oraz 4 mężczyzn z rocznika
starszego. Do kwalifikacji stawiło się również 6 kobiet „ochotniczek”.
W 2019 r. wydano 358 Zarządzeń Burmistrza Miasta oraz 46 Zarządzeń Burmistrza działającego jako
Kierownik Urzędu. Przedmiotowe zarządzenia dotyczyły m.in.: gospodarowania gminnym zasobem
nieruchomości w tym mieszkaniowym, zmian finansowych w budżecie na rok 2019 i wieloletnim planie
finansowym, spraw organizacyjnych Urzędu (w tym zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu,
normach obsad etatowych, powoływania komisji rekrutacyjnych i inne).
W 2019 r. wpłynęło 5 skarg, z których 3 błędnie skierowane przekazano właściwemu organowi do
rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami. Sprawozdanie z organizacji i załatwiania skarg zostało
przedłożone Radzie Miasta Bochnia w styczniu 2020 r.
Do Rady Miasta Bochnia wpłynęły 4 skargi dotyczące działalności Burmistrza Miasta. W wyniku
rozpatrzenia powyższych skarg przez Radę Miasta uznano: 1 skargę na działalności Burmistrza za
zasadną i 3 skargi jako bezzasadne.
Do Urzędu Miasta wpłynęło 8 petycji, w tym 1 dotycząca zmiany przepisów o Sądzie Najwyższym
została przekazana wg. właściwości do Kancelarii Sejmu a do Rady Miasta wpłynęły 3 petycje.
Sprawozdanie z załatwienia ww. petycji zostanie sporządzone do dnia 30 czerwca 2020 r. i zostanie
zamieszczone w BIP w zakładce „petycje”.
Pracownicy stanowiska ds. kontroli wewnętrznej przeprowadzili w 2019 r. kontrole dotyczące
gospodarowania środkami publicznymi w 13 gminnych jednostkach organizacyjnych: Powiatowej
i Miejskiej Bibliotece Publicznej, Muzeum, Miejskim Przedszkolu Nr 1, Miejskim Przedszkolu Nr 2,
Miejskim Przedszkolu Nr 3, Miejskim Przedszkolu Nr 4, Miejskim Przedszkolu Nr 5, Miejskim
Przedszkolu Nr 6, Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 2, Szkole Podstawowej Nr 4, Szkole
Podstawowej Nr 5 i Szkole Podstawowej Nr 7.
Tematyka przeprowadzanych kontroli to:
− prawidłowość tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz gospodarowania
środkami tego funduszu,
− prawidłowość dokonywania wydatków związanych z wynajmem pomieszczeń bibliotecznych,
− prawidłowość dokonywania wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników,
− prawidłowość udzielania zamówień, których wartość nie przekracza równowartości kwoty
określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych,
tj. równowartości kwoty 30.000 euro,
− prawidłowość dokonywania wydatków na zakup odzieży ochronnej/odzieży i obuwia roboczego
oraz prawidłowość wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za używanie przez pracowników własnej
odzieży i obuwia roboczego,
− prawidłowość prowadzenia gospodarki magazynowej artykułów żywnościowych,
− gospodarka majątkiem trwałym, w tym ewidencja majątku trwałego.
W każdej kontrolowanej jednostce sprawdzono również realizację zaleceń pokontrolnych
z poprzedniej kontroli. Ponadto przeprowadzono kontrole dotyczące prawidłowości pobrania
i wykorzystania dotacji w 2018 r. na prowadzenie niepublicznego przedszkola w 9 placówkach.
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2.

RADA MIASTA

W 2019 r. Rada Miasta Bochnia VIII kadencji (wybrana na lata 2018- 2023) w składzie:
1. Pan Bogdan Kosturkiewicz – Przewodniczący Rady Miasta Bochnia,
2.

Pan Krzysztof Sroka – Z-ca Przewodniczącego Rady Miasta Bochnia,

3.

Pani Marta Babicz – Radna Rady Miasta Bochnia,

4.

Pan Jan Balicki – Radny Rady Miasta Bochnia,

5.

Pani Zenona Banasiak – Radna Rady Miasta Bochnia,

6.

Pan Marek Bryk – Radny Rady Miasta Bochnia,

7.

Pan Andrzej Dygutowicz – Radny Rady Miasta Bochnia,

8.

Pan Bogdan Dźwigaj – Radny Rady Miasta Bochnia,

9.

Pan Edward Dźwigaj – Radny Rady Miasta Bochnia,

10. Pani Celina Kamionka – Radna Rady Miasta Bochnia,
11. Pan Marek Kania – Radny Rady Miasta Bochnia,
12. Pan Eugeniusz Konieczny – Radny Rady Miasta Bochnia,
13. Pan Jerzy Lysy – Radny Rady Miasta Bochnia,
14. Pani Anna Morajko – Radna Rady Miasta Bochnia,
15. Pan Janusz Możdżeń – Radny Rady Miasta Bochnia,
16. Pani Kinga Przyborowska – Radna Rady Miasta Bochnia,
17. Pani Łucja Satoła – Tokarczyk - Radna Rady Miasta Bochnia,
18. Pan Damian Słonina – Radny Rady Miasta Bochnia,
19. Pan Kazimierz Ścisło – Radny Rady Miasta Bochnia,
20. Pani Alicja Śliwa – Radna Rady Miasta Bochnia,
21. Pan Kazimierz Wróbel – Radny Rady Miasta Bochnia,
przyjęła 116 uchwał. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bochnia za rok 2019 stanowi
załącznik do niniejszego raportu.
Uchwały, o których mowa wyżej zostały przyjęte przez Radę Miasta na 12 posiedzeniach w tym na
1 sesji nadzwyczajnej, zwołanej na wniosek Burmistrza Miasta Bochnia w sprawach niecierpiących
zwłoki. Ponadto na sesjach radni zajmowali się tematyką, zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Miasta
Bochnia Nr III/14/18 z dnia 27 grudnia 2018 r.
Radni Rady Miasta pracowali w 2019 r w 8 komisjach Rady Miasta tj.:
1. Komisji Rewizyjnej, której posiedzenia odbyły się 13 razy,
2. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, której posiedzenia odbyły się 9 razy,
3. Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, której posiedzenia odbyły się 11 razy,
4. Komisji Prawa i Spraw Obywatelskich, której posiedzenia odbyły się 11 razy,
5. Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, której posiedzenia odbyły się 11 razy,
6. Komisji Kultury, której posiedzenia odbyły się 11 razy,
7. Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej, której posiedzenia odbyły się 11 razy,
8. Komisji Oświaty, Wychowania, Sportu i Turystyki, której posiedzenia odbyły się 12 razy.
Każda z ww. komisji, na swoich posiedzeniach, zajmowała się problematyką przedstawionych przez
Burmistrza Miasta projektów uchwał, działała zgodnie z tematyką przyjętą Uchwałą Rady Miasta
Bochnia Nr III/15/18 z dnia 27 grudnia 2018 w sprawie: uchwalenia planu pracy Komisji Rady Miasta
Bochnia na 2019 r., oraz rozpatrywała wnioski mieszkańców.
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3.

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Od roku 2005 w Urzędzie funkcjonuje System Zarządzania Jakością. W 2019 r. w celu weryfikacji
zgodności działań pracowników Urzędu Miasta Bochnia z wymaganiami normy ISO 9001:2015 oraz
wymaganiami procesów SZJ w komórkach organizacyjnych przeprowadzono wewnętrzne audity
jakości zgodnie z przyjętym planem auditów. Przedmiotem auditów było uzyskanie dowodów i ocena
zgodności procesów zachodzących w komórkach organizacyjnych Urzędu z wymaganiami normy ISO
9001: 2015 a w szczególności w zakresie poszczególnych procesów.
W wyniku przeprowadzonych auditów stwierdzono, że poszczególne Procesy funkcjonują zgodnie
z wymaganiami normy 9001:2015 a w przypadkach stwierdzenia błędów dokonano koniecznych korekt
w dokumentacji systemowej oraz Urzędowej dla polepszenia działania Urzędu. 5 kwietnia 2019 r. odbył
się audit zewnętrzny (sprawdzający) przeprowadzony przez firmę IMQ S.A. Przedstawicielstwo
w Polsce. W trakcie auditu nie ujawniono niezgodności potwierdzając tym samym prawidłowe
funkcjonowanie systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miasta Bochnia.

4.

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI
PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Miasto Bochnia współpracuje z podmiotami sektora pozarządowego prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w oparciu o uchwalany corocznie Program współpracy Gminy Miasta Bochnia
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Program taki na rok 2019 został przyjęty przez Radę Miasta Bochnia Uchwałą Nr L/458/18
z 18 października 2018 roku. Treść Programu - przed przedstawieniem w ostatecznej formie Radzie
Miasta - została wstępnie uzgodniona i zaakceptowana przez Zespół Doradczo-Inicjatywny ds.
Organizacji Pozarządowych, a następnie poddana konsultacjom z bocheńskimi organizacjami.
Na współpracę finansową z podmiotami „trzeciego sektora” w 2019 roku przeznaczono łącznie
490 000 zł. W ramach otwartych konkursów ofert oraz w trybie tzw. małych dotacji (bezkonkursowym)
zabezpieczono do rozdysponowania wśród organizacji 190 000 zł, natomiast na wsparcie działalności
klubów sportowych przewidziano kwotę 300 000 zł. Ostatecznie rozdysponowano w formie dotacji
439 945 zł (300 tys. zł klubom sportowym oraz 139 945 zł organizacjom pozarządowym). Nie było
potrzeby ogłaszania konkursu na zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, gdyż Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Bochni zrealizował to zadanie na mocy procedur przeprowadzonych w innym
trybie. Zabezpieczone na ten cel środki przesunięto na inne zadania w budżecie.
Duże znaczenie, oprócz bezpośredniego wsparcia finansowego, ma pomoc gminy udzielana
organizacjom w postaci udostępniania mienia, zasobów lokalowych czy infrastruktury. Kilkanaście
organizacji wykorzystuje na swoje siedziby lokale użyczone przez gminę bezpłatnie lub za
symbolicznymi opłatami. Kluby sportowe na preferencyjnych warunkach lub wręcz bezpłatnie mogą
korzystać z infrastruktury sportowej miasta. Organizacje mają możliwość wykorzystania zasobów
gminy podczas realizacji zadań. Burmistrz Miasta obejmuje patronatem honorowym wiele
przedsięwzięć realizowanych przez NGO.
Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. Organizacji Pozarządowych przeprowadził szkolenie dla organizacji
z zakresu wprowadzania nowych wzorów dokumentów aplikacyjnych, nowych wzorów sprawozdań
z realizacji zadań i zmienionych kryteriów ich rozliczania.
Ważną rolę w rozwijaniu współpracy i jej możliwie harmonijnym przebiegu odgrywa Zespół DoradczoInicjatywny ds. Organizacji Pozarządowych. Zespół w siedmioosobowym składzie powoływany jest
zarządzeniem Burmistrza Miasta na kolejne kadencje. Składa się z czterech przedstawicieli
„pozarządowców”, wybieranych przez organizacje na zasadzie głosowania oraz trzech przedstawicieli
Gminy Miasta. Zespół koordynuje współpracę, wskazuje potrzeby i problemy zarówno organizacji jak
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i lokalnej społeczności, określa kierunki działań, sposoby realizacji tej współpracy. Członkowie Zespołu
wstępnie określają treść dokumentów dotyczących NGO (Program współpracy, karty ocen ofert,
regulaminy konkursów itp.). Przede wszystkim jednak Zespół jest ważnym miejscem wzajemnego
przepływu informacji na linii samorząd – NGO, wzajemnego informowania się o planowanych
działaniach, możliwościach współpracy i przekazywania uwag. Przedstawiciele NGO prezentują
również swoje problemy, utrudnienia z którymi borykają się na co dzień organizacje. Wzajemne lepsze
zrozumienie funkcjonowania obu sektorów pozwala na coraz skuteczniejsze pokonywanie
przeciwności i wypracowywanie rozwiązań satysfakcjonujących obie strony.
W 2019 roku zrealizowano we współpracy z sektorem pozarządowym 40 zadań publicznych (część
z nich to zadania wieloelementowe, których realizacja trwała przez większą część roku).
Pełne sprawozdanie zawierające szczegóły współpracy Gminy Miasta Bochnia z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego publikowane jest
w Biuletynie Informacji Publicznej (w zakładce: Sprawozdania Burmistrza) oraz na internetowej stronie
Miasta: www.bochnia.eu w dziale Mieszkaniec, w zakładce poświęconej organizacjom pozarządowym.
Należy nadmienić, że końcem 2019 roku wspólnie z przedstawicielami NGO opracowano program
współpracy na rok 2020. Program został przyjęty przez Radę Miasta Uchwałą Nr XIV/123/19
z 28 listopada 2019 r. w sprawie programu współpracy Gminy Miasta Bochnia z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

5.

BEZPIECZEŃSTWO

Urząd Miasta Bochnia dba o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Miasto Bochnia poprzez działania
Stanowiska ds. obrony cywilnej/zarządzania kryzysowego oraz działających na terenie Miasta
Ochotniczych Straży Pożarnych.
W 2019 r. w Gminie Miasta Bochnia wystąpiły 73 ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne
otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Bochni dotyczące między innymi: intensywnych opadów
deszczu, burz z gradem, upałów, opadów marznących, silnych mrozów a także podniesionych stanów
wód w rzekach i potokach. Po otrzymaniu ostrzeżeń mieszkańcy Gminy Miasta Bochnia byli
niezwłocznie informowani o powyższym poprzez umieszczenie ostrzeżeń na tablicy ogłoszeń, stronie
internetowej Urzędu Miasta, lokalnych portalach internetowych, a także systemem SMS-owym
ALCETEL. W zależności od rodzaju ostrzeżeń informowane są także instytucje, które powinny być
w gotowości do pojęcia działań tj. Straż Miejska, Ochotnicze Straże Pożarne Chodenice, Kolanów
i Dołuszyce, Bocheński Zakład Usług Komunalnych, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji, ośrodki zdrowia (w tym Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej
w Bochni) czy Miejski Zespół Edukacji. Z uwagi na zagrożenie powodziowe, spowodowane wysokim
stanem rzeki Raba, potoku Babica i Rowu Buczkowskiego a także intensywnymi opadami deszczu
Burmistrz Miasta Bochni wydał w dniu 23 maja 2019 r. Zarządzenie o pogotowiu przeciwpowodziowym
i powołaniu stałego dyżuru działającego na terenie tut. Urzędu, który na bieżąco monitorował poziom
wód w rzekach i potokach. Powiadomiono także służby tj. Staż Miejską, BZUK,OSP aby utrzymywały
stan pogotowia, a także przekazano informacje o stanie zagrożenia mieszkańcom poprzez system
ALCETEL, strony internetowe portale internetowe i Urzędu Miasta. Pogotowie przeciwpowodziowe
w dniu 26 maja 2019 r. zostało odwołane na skutek obniżenia się stanu wody w rzece Raba i zaniku
opadów deszczu. W wyniku w/opisanego zdarzenia nie było osób poszkodowanych, a także nie było
strat w mieniu samorządu.
Zabezpieczano mieszkańców naszej gminy przed skutkami lokalnych podtopień spowodowanych
intensywnymi opadami deszczów, a także opryskiwano zalane przez wodę opadową tereny
preparatami do zwalczania komarów i kleszczy. Koszty poniesione w 2019 r. na realizację zadań w
zakresie zarządzania kryzysowego wyniosły ok. 6500,00 zł. w tym zakupiono opryskiwacz spalinowy
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m-ki Stihl SR 450 wraz z osprzętem do przeprowadzania oprysków oraz preparat Asperment na komary
i kleszcze. Kwota zakupu ok. 5 200.00 zł
Podstawowe zadania OSP z terenu naszej gminy to ochrona przeciwpożarowa oraz ochrona z zakresu
ratownictwa drogowego, medycznego, wodnego i poszukiwawczego. Koszty umundurowania,
wyposażenia osobistego strażaków, wyposażenia w sprzęt, środki łączności, wyszkolenia,
ubezpieczenia OC samochodów, NNW strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych, badania
lekarskie, pełne zapewnienie gotowości bojowej jest finansowane z budżetu Gminy Miasta Bochnia. Koszty poniesione w 2019 r. na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych wyniosły 32.000,00 zł. Z ww.
kwoty przeznaczono: na wyposażenie w sprzęt i umundurowanie kwotę 21.610,00 zł, na szkolenia
druhów OSP w tym do udziału w akcjach ratowniczych - 3.000,00 zł oraz wypłacono druhom OPSP
ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych - 1200,00 zł
W celu zapewnienia odpowiedniej wiedzy pracowników w zakresie zarządzania kryzysowego w tut.
Urzędzie przeprowadzono szkolenie z zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej,
gdzie punktem przewodnim są m.in. zasady ewakuacji ludności, mienia na wypadek masowego
zagrożenia, a także wybrane zagadnienia z zakresu powszechnej samoobrony ludności. W szkoleniu
uczestniczą również przewodniczący zarządów osiedli.

6.

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM KOMUNALNYM
I ROLNICTWA ORAZ STANOWISKA DS. POLITYKI MIESZKANIOWEJ.

Na majątek Gminy Miasta Bochnia składają się nieruchomości gruntowe, budynkowe, środki trwałe
w budowie, udziały i akcje w innych jednostkach, a także majątek jednostek organizacyjnych. Wartość
mienia Gminy Miasta Bochnia brutto wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosi 420 959 100 zł brutto.
W analizowanym okresie nastąpił 7,18% wzrost wartości tego mienia w stosunku do roku
poprzedniego. Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosi 329 267 300 tys. zł i jest
o 6,02% większa niż 31.12.2018 r. Szczegółową analizę mienia Gminy Miasta Bochni zawiera informacja
o stanie mienia składana łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Bochnia za rok
2019.
Gospodarowanie mieniem komunalnym jest realizowane przez Wydział Gospodarki Mieniem
Komunalnym i Rolnictwa oraz przez stanowisko ds. Polityki Mieszkaniowej.
Do zadań Wydziału GMiR należy m.in. prowadzenie postępowań w sprawach sprzedaży, zamiany,
darowizny, przekazania w dzierżawę, w najem, w trwały zarząd, w użytkowanie wieczyste, w użyczenie
nieruchomości komunalnych, obciążanie nieruchomości komunalnych oraz nabywanie nieruchomości
do zasobu Gminy, prowadzenie postępowań związanych z podziałem i rozgraniczaniem nieruchomości,
prowadzenie spraw z zakresu ewidencji miejscowości, ulic i adresów, wykonywanie określonych dla
gmin zadań z zakresu rolnictwa, wydawanie decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego,
prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących przyznawania dodatków mieszkaniowych
i energetycznych, obsługa Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzenie
postepowań o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, licencji na wykonywanie
transportu drogowego.
W 2019 r. Wydział GMiR realizował sprzedaż nieruchomości komunalnych oraz prowadził
postępowania w sprawie opłaty planistycznej, z których wpływy do budżetu wyniosły 1 735 375,14 zł
(przy planie dochodów: 1 775 000,00 zł). W drodze przetargów ustnych nieograniczonych oraz
w drodze bezprzetargowej sprzedano 10 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 1,5540 ha
za łączną kwotę 1 570 558, 00 zł netto (w tym działka w BSAG o pow. 1,1216 ha za 1 223 448,00 zł
netto). Z tytułu sprzedaży 3 komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców uzyskano kwotę:
28 368,50 zł (po zastosowaniu bonifikaty w wys. 90% i 95%). Z tytułu opłat za użytkowania wieczyste
nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych wpływy wyniosły: 356 340,49 zł
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(planowane dochody: 357 915,00 zł) a z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości w prawo własności: 171 671,27 zł przy planowanych dochodach: 152 297,00 zł.
Ponadto:
 z tytułu dzierżawy nieruchomości komunalnych, najmu komunalnych lokali mieszkalnych
i użytkowych: 3 147 461,80 zł (planowane dochody: 3 188 500,00 zł),
 z tytułu ustanowienia służebności gruntowych, przesyłu i z trwałego zarządu: 16 505,38 zł
(planowane dochody: 20 000,00 zł).
Na podstawie zawartych umów notarialnych a także na podstawie decyzji o zatwierdzeniu podziału
działek, Gmina stała się właścicielem 21 nieruchomości o łącznej pow. 0,5989 ha.
W drodze komunalizacji, czyli przez nieodpłatne nabycie części mienia ogólnonarodowego przejęto na
rzecz Gminy Miasta Bochnia nieruchomości gruntowe stanowiące własność Skarbu Państwa o łącznej
powierzchni 0,4816 ha i łącznej wartości 144 480,00 zł. Miasto poniosło wydatki na nabycie
nieruchomości w kwocie 220 210,00 zł przy planie: 222 000,00 zł.
W wyniku prowadzonych przez Wydział GMiR postępowań w sprawie:
 przyznania dodatku mieszkaniowego (realizacja 280 wniosków) Miasto poniosło wydatki
w kwocie 342 806,14 zł,
 postępowania w sprawie dodatku energetycznego (realizacja 290 wniosków) wydatkowano
kwotę: 20 368,73 zł/ (zadanie z zakresu administracji rządowej - dotacja celowa z budżetu
państwa).
MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY MIASTO BOCHNIA
Liczba wszystkich lokali mieszkalnych na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 385 lokali i jedno
pomieszczenie tymczasowe. 153 lokale stanowiły lokale mieszkalne z umową najmu socjalnego lokalu.
W ogólnej liczbie lokali nie ujęto tych w budynkach, które zostały wyłączone z użytkowania. Zalicza się
do nich budynki przy:
 ul. Rzeźnickiej 3 (4 lokale),
 ul. Orackiej 2 (1 lokal),
 ul. Regis 3 (9 lokali).
W roku 2019 zawarto 3 nowe umowy najmu socjalnego lokalu dla osób oczekujących na listach.
Równocześnie z przydziałami mieszkań rozpatrywano wnioski dotychczasowych najemców lokali
z umową najmu lokalu socjalnego o ich przedłużenie. Na 29 złożonych wniosków o przedłużenie
umowy najmu socjalnego lokalu 26 zostało rozpatrzonych pozytywnie, a 3 zostały odrzucone.
Ponadto Gmina Miasta Bochnia zawarła dwie umowy najmu socjalnego lokalu z osobami, które
prawomocnymi wyrokami sądu zostały uprawnione do otrzymania od Gminy propozycji zawarcia
takich umów. Z uwagi na brak odpowiedniego lokalu Miasto uiszczało odszkodowanie na rzecz
właściciela lokalu, którego lokatorzy otrzymali prawomocny wyrok eksmisyjny. Za rok 2019 całkowity
kwota odszkodowań wyniosła 6.777,28 zł (wyrok zrealizowano w lutym 2020 r.).
W roku 2019 dokonano sprzedaży 3 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców. Łączna
powierzchnia sprzedanych mieszkań wyniosła 139,51 m2. Lokale zostały wycenione na kwotę
404 070,00 zł. Po zastosowaniu bonifikat ze sprzedaży uzyskano kwotę 28 368,50 zł.
Na przydział lokalu mieszkalnego z umową najmu socjalnego lokalu lub z umową na czas nieokreślony
oczekuje (wliczając w to osoby które złożyły wnioski w 2019 r., a zostały ostatecznie umieszczone na
liście w 2020 r.) łącznie 35 rodzin.
W okresie od 01 października 2018 r. do 30 września 2019 r. rozpatrzono łącznie 18 kompletnych
wniosków o przydział lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Miasta Bochnia. Z tej liczby pozytywną
weryfikację przeszły 4 wnioski, a 14 zostało rozpatrzonych negatywnie. W wyniku m.in.:

13

przeprowadzonych weryfikacji list osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy,
dwukrotnych odmów przyjęcia lokalu czy też dobrowolnej rezygnacji, skreślono z list łącznie 9 rodzin.
Wykonano następujące zadania:
 malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Regis 2 w Bochni (14 660,98 zł brutto),
 remont części elewacji budynku przy ul. Nad Babicą 9 (wydatkowano 24 993,99 zł brutto),
 prace remontowe, konserwacyjne, naprawcze w lokalach, które wynikały z bieżących potrzeb,
realizowane na przestrzeni całego roku.
Przychody z czynszów oraz zaległości czynszowe
Czynsze naliczone i pobrane w lokalach na czas nieoznaczony
Czynsze naliczone w [zł]
Czynsze pobrane w [zł]

2018

2019

403 733,43
371 553,55

400 969,40
378 681,40

Czynsze naliczone i pobrane w lokalach z umowami najmu socjalnego
Czynsze naliczone w [zł]
Czynsze pobrane w [zł]

2018

2019

283 537,94
217 879,93

333 383,43
239 690,76

Zaległości czynszowe – ogółem
L.p.

Zaległości czynszowe
posiadane przez najemców
lokali:

31.12.2018

31.12.2019

1

Komunalnych

363 191,24

353 275,13

2

Komunalnych we wspólnotach

526 875,75

565 019,37

3

Z umowami o najem socjalny

489 889,89

539 762,13

1 379 956,88

1 458 056,63

Razem
Spłacone przez dłużników zaległości sądowe
L.p.

Spłaty zaległości sądowych
przez najemców lokali:

1

Komunalnych

2
3

9 819,19

32 623,22

Komunalnych we wspólnotach

47 054,29

49 796,66

Z umowami o najem socjalny

13 476,82

22 523,52

70 350,30

106 819,20

Razem

7.

od 01.01.2018 od 01.01.2019
do 31.12.2018 do 31.12.2019

REALIZACJA UCHWAŁY KRAJOBRAZOWEJ

W 2018 r. została podjęta uchwała w sprawie zasad i warunków usytuowania obiektów małej
architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów
jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane. Do kwietnia
2019 r. obowiązywał 12-miesięczny okres dostosowania obiektów małej architektury, tablic

14

reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, do zasad i warunków ich sytuowania, gabarytów,
standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane,
określonych niniejszą uchwałą. 2 kwietnia 2019 r. minął 12-miesięczny okres dostosowania istniejących
nośników reklamowych do stanu zgodnego z ustaleniami zawartymi w uchwale krajobrazowej. Roczny
okres dostosowawczy miał pozwolić mieszkańcom i podmiotom gospodarczym działającym w mieście
na oswojenie się z problematyką, zapoznanie z przepisami oraz zgromadzenie funduszy na
przeprowadzenia koniecznych zmian w wyglądzie przestrzeni, za którą są odpowiedzialni. Okres ten
nie przyniósł jednak spodziewanych rezultatów, gdyż niewiele osób i firm wyszło z własną inicjatywą,
aby dostosować nośniki reklamowe do zapisów uchwały. W związku z powyższym, od czerwca 2019 r.
rozpoczął się proces sprawdzania przez Inspektora Referatu Architektury i Planowania Przestrzennego
Urzędu Miasta Bochnia - wyglądu poszczególnych nieruchomości pod kątem ich dostosowania do
wymogów uchwały.
Przygotowano procedurę prawną obejmującą dwa etapy:
ETAP I – ustalenie stanu faktycznego, obejmujący wizję terenową zakończoną protokołem ze zdjęciami
i zawiadomieniem o niezgodności nośników reklamowych ze szczegółowym ich opisem.
ETAP II – powtórna wizyta, sprawdzająca usunięcie nieprawidłowości, a w przypadku braku reakcji –
wszczęcie postępowania administracyjnego w celu nałożenia kary pieniężnej i egzekucji
obowiązku dostosowania reklam do zapisów uchwały.
Na początek sprawdzono 53 nieruchomości, którymi zarządzają 23 jednostki organizacyjne i instytucje
Gminy Miasta Bochnia. Następnie przystąpiono do sprawdzania innych nieruchomości, rozpoczynając
od miejsc wskazanych we wnioskach złożonych do UM. W okresie od czerwca do końca grudnia 2019 r.
skontrolowano 182 nieruchomości i wysłano 71 zawiadomień o niezgodności reklam z uchwałą
krajobrazową. Dotychczas nikt nie został ukarany. Jako samorząd nie chcemy podejmować działań
radykalnych i gwałtownych, lecz stawiamy na proces uzyskania stanu harmonii przestrzeni miasta
poprzez wyjaśnianie, doradztwo i zalecenia.
Przykładowe efekty kontroli obrazują zdjęcia z pierwszej i kolejnej wizyty:
ul. Wiśnicka:

ul. Brodzińskiego:
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ul. Wiśnicka:

ul. Brodzińskiego:

Odpowiedzią na zgłaszaną przez mieszkańców i przedsiębiorców, potrzebę bardziej szczegółowej
informacji o uchwale, będzie opracowanie i przekazanie ulotek obrazujących zasady reklamowe
w każdej z 6 stref na jakie podzielono obszar Bochni. Zapowiedziane zostały konsultacje ze
środowiskiem zawodowo związanym z projektowaniem i wykonywaniem reklam, w celu sporządzenia
podręcznika dobrych praktyk i zebrania uwag dotyczących ewentualnych zmian w uchwale. Po
zebraniu opisanych wyżej doświadczeń przewiduje się ich omówienie na forum komisji Rady Miasta
i przedstawienie wniosków dla wprowadzenia ewentualnych zmian oraz dalszą realizację zapisów
skorygowanej uchwały krajobrazowej.

8.

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Podatki i opłaty lokalne wprowadzone zostały ustawowo w sposób jednolity na obszarze całego
państwa. Stanowią one istotne źródło dochodów samorządu terytorialnego, w związku z tym,
ustawodawca przekazał władzom lokalnym określone narzędzia z tym związane m.in. określanie
wysokości stawek podatkowych, rodzaj i wielkości opłat, możliwości stosowania ulg, zwolnień,
umarzania zaległości lub rozkładania na raty.
Szczegółowa charakterystyka związana z wymiarem i egzekucją poszczególnych rodzajów podatków
i opłat lokalnych w Gminie Miasta Bochnia przedstawia się następująco:
Podatek od nieruchomości - osoby prawne
Deklaracje na podatek od nieruchomości złożyło 204 podatników. Podatek ten opłacany jest w 12
ratach miesięcznych. W roku 2019 wymiar podatku wyniósł 17 358 830,00 zł. Ściągalność podatku za
rok 2019 wynosi: 98,50%.
Podatek rolny - osoby prawne
Podatek ten uiszcza 46 podatników. W roku 2019 wymiar wyniósł 8 765,00 zł. Ściągalność podatku za
rok 2019 wynosi: 99,02%.
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Podatek leśny - osoby prawne
Podatek leśny uiszczany jest przez 4 podatników. Wymiar tego podatku na rok 2019 wyniósł 8 492,00 zł
i został w całości zapłacony. Ściągalność podatku za rok 2019 wynosi: 100,00%.
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne
Podatek uiszczany jest przez 10 137 podatników. Przypis podatku za rok 2019 wyniósł 5 132 421,54 zł.
Ściągalność podatku za rok 2019 wynosi: 97,06%.
Podatek rolny - osoby fizyczne
Podatek ten uiszcza 3 923 podatników. W 2019 roku wymiar z tytułu podatku rolnego wyniósł
191 492,04 zł. Ściągalność podatku za rok 2019 wynosi: 96,67%.
Podatek leśny - osoby fizyczne
Podatek leśny uiszczany jest przez 50 podatników. Wymiar tego podatku w roku 2019 wyniósł
1002,00 zł. Ściągalność podatku za rok 2019 wynosi: 96,77%.
Podatek od środków transportu - osoby prawne
Obowiązkiem podatkowym objęto 24 podatników, którzy w 2019 roku mieli 128 pojazdów
zarejestrowanych na terenie miasta Bochnia. Wymiar w roku 2019 wyniósł 124 814,80 zł. Ściągalność
podatku za rok 2019 wynosi: 95,50%.
Podatek od środków transportu – osoby fizyczne
Wpłat dokonuje 54 podatników, którzy posiadają 141 pojazdów zarejestrowanych na terenie Gminy
Miasta Bochnia. Wymiar w roku 2019 wyniósł 167 734,00 zł. Ściągalność podatku za rok 2019 wynosi:
95,96%
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Na terenie Gminy Miasta Bochnia obowiązuje stawka opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi ustalona w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Stawki
te wynoszą odpowiednio:
Od stycznia 2019 r. do marca 2019 r.:
• odpady gromadzone w sposób selektywny 10,50 zł od osoby miesięcznie,
• odpady gromadzone w sposób nieselektywny 15,50 zł od osoby miesięcznie.
Od kwietnia 2019 r. do grudnia 2019 r.:
• odpady gromadzone w sposób selektywny 14,00 zł od osoby miesięcznie,
• odpady gromadzone w sposób nieselektywny 20,00 zł od osoby miesięcznie.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania co miesiąc z góry, do
dnia 15 każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. Wymiar opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 rok wyniósł 4 386 880,89 zł. Ściągalność opłaty za
rok 2019 wynosi: 97,00%.
Szczegółowe informacje dotyczące podatków, opłat lokalnych, należności cywilnoprawnych zawiera
sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Bochnia za rok 2019.

9.

BUDŻET OBYWATELSKI

W 2018 roku przeprowadzono w Bochni procedurę zgłaszania i wyboru projektów w ramach Budżetu
Obywatelskiego na 2019 rok. Mieszkańcy Bochni zgłosili 38 projektów – w tym 33 projekty osiedlowe
i 5 projektów ogólnomiejskich. Po ocenie merytorycznej pod głosowanie zakwalifikowano 34 z nich
(4 ogólnomiejskie i 30 osiedlowe).
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Spektrum zadań, jakie zaproponowali mieszkańcy, było bardzo szerokie – złożono głównie projekty
inwestycyjne np. remonty chodników czy oświetlenie poszczególnych ulic, ale były też propozycje
imprez oraz zajęć edukacyjnych dla dorosłych i dzieci szkolnych.
Na zadania ogólnomiejskie przeznaczone zostały środki w wysokości 230 tys. zł, natomiast dla każdego
z osiedli po 55 tys. zł (w sumie 770 tys. zł).
W głosowaniu nad Budżetem Obywatelskim na rok 2019 wzięło udział łącznie 1 640 osób. Przeważająca
liczba głosów została oddana za pośrednictwem elektronicznego systemu. Z tej możliwości skorzystało
1 619 osób. Głosujących tradycyjną metodą w lokalach wyborczych było 21.

OSTATECZNA LISTA PROJEKTÓW BUDRZETU OBYWATELSKIEGO 2019 wraz z opisem ich realizacji:
PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE:
1. Czyste powietrze to nasze zdrowie
W ramach zadania na działkach nr 510, 511, 643/1, 644/1 (łączna pow. działek 0,9649 ha)
nasadzono 203 sztuki drzew i 1795 sztuk krzewów. Wartość zadania 74 940,58 zł.
2. Wymiana centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Bernardyńskiej 10 (Hufiec ZHP i oddział PTTK)
W ramach zadania wykonano przebudowę oraz rozbudowę wewnętrznej instalacji centralnego
ogrzewania wraz z wymianą kotła oraz dołożeniem trzech grzejników w pomieszczeniach ZHP.
Wartość zadania: 59 796,13 zł.
3. Bochnia – Ptasie Miasto
Zakupiono 20 sztuk budek dla dużych ptaków oraz 65 sztuk dla małych ptaków. Wartość zdania
4 995,00 zł.
PROJEKTY OSIEDLOWE:
Osiedle nr 1 – Śródmieście-Campi
1. Wymiana zieleni i zagospodarowanie Placu Waleriana Kasprzyka
W ramach zadania wykonano: projekt zieleni wraz z kosztorysem nasadzeń, wymianę roślinności
wraz z podłożem, rozbiórkę płyt chodnikowych i krawężników, nawierzchnię z kostki brukowej na
podbudowie wraz z obrzeżami, dokonano zakupu i montażu ławek szt. 2 oraz kosza na śmieci,
wykonano naprawę schodów. Wartość zadania: 32 506,00 zł.
2. Remont części chodnika z dużej płyty na ul. Gazaris
W ramach zadania wykonano 90 m2 remontu istniejącego chodnika na nowy z kostki brukowej
betonowej.
3. Karuzela na placu zabaw na Solnej Górze
W ramach zadania sporządzono dokumentacje oraz zakupiono i zamontowano karuzelę. Wartość
zadania: 6 000,00 zł.
Osiedle nr 2 – Słoneczne
1. Osiedle Słoneczne – Zielone Osiedle
W ramach zadania wykonano: dokumentację inwentaryzacji dendrologicznej wraz z gospodarką
drzewostanem, kosztorysem prac wycinki drzew, opracowanie projektu zagospodarowania terenu
nasadzeniami zastępczymi drzew, krzewami, kwiatami oraz małą architekturą, wycięto drzewa
i dokonano nasadzeń zgodnie z dokumentacją oraz zamontowano mała architekturę tj.: ławki, psie
pakiety. Wartość zadania: 54 999,20 zł.
Osiedle nr 3 – Krzęczków – Łychów
1. Remont chodnika na ulicy Podedworze na długości około 200 mb
W ramach zadania wykonano 150 mb remontu istniejącego chodnika na nowy z kostki brukowej
betonowej. Wartość zadania: 54 893,01 zł.
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Osiedle nr 4 – Uzbornia
1. Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na placu zabaw przy ul. Goslara
Zadanie obejmowało dostawę i montaż elementów placu zabaw tj: huśtawki, bocianiego gniazda,
huśtawki podwójnej, karuzeli trójramiennej, huśtawki wagowej, piaskownicę, tablicę informacyjną,
oraz bezpieczną nawierzchnię – piasek. Wartość zadania: 35 323,26 zł.
2. Remont istniejących schodów z Parku Uzbornia do ul. Uzbornia 66
Wykonano remont istniejących schodów z kostki brukowej. Wartość zadania: 27 145,00 zł.
Osiedle nr 5 – Niepodległości
1. ZaGOZpodarujmy osiedle Niepodległości
W ramach zadania przeprowadzono zbiórkę zużytego sprzętu elektronicznego, prowadzono zajęcia
edukacyjne dla dzieci i dorosłych. Wydatkowano: 490,00 zł.
2. Skrzaty na Niepodległości
W 2019 roku w Filii Nr 6 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni realizowany był
projekt „Skrzaty na Niepodległości” w ramach Budżetu Obywatelskiego. Dofinansowanie zadania
wynosiło 2 000,00 zł, i taka kwota została wydatkowana. W ramach projektu działał Klubik
MiniMini6. Przeznaczony był dla dzieci w wieku ok. 3 lat, które nie uczęszczały do przedszkola.
Maluchy pod okiem rodziców lub opiekunów, poprzez wspólną zabawę i kontakt z rówieśnikami,
mogły przygotowywać się do edukacji przedszkolnej, rozwinąć umiejętności społeczne, a przede
wszystkim kreatywnie i miło spędzić czas.
Osiedle nr 6 – Windakiewicza
1. Poszerzenie siłowni zewnętrznej o siłownię dla dzieci oraz uzupełnienie istniejącej zieleni
W ramach zadania wykonano: dokumentację zgłoszeniowo kosztorysową na poszerzenie siłowni,
jednak z uwagi na ogrom prac ziemnych i koszt realizacji zadania odstąpiono za zgodą
wnioskodawcy projektu oraz przedstawicieli zarządu osiedla od wykonania zabawki na rzecz zmiany
lokalizacji istniejących małych koszy na śmieci, przygotowania terenu pod nasadzenia, zakup
i nasadzenie zieleni ozdobnej, usuniecie posuszu. Wartość zadania: 21 220,40 zł
2. ZaGOZpodarujmy osiedle Windakiewicza
W ramach zadania zakupiono i zamontowano pojemniki – tzw. psie pakiety szt. 4. Wartość zadania:
3 992,58 zł.
Osiedle nr 7 – Kolanów
1. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kuca
W ramach zadania wybudowano sieć oświetlenia ulicznego przy ul. Ks. Kuca o długości 296 m wraz
z zabudową 9 słupów z oprawami ledowymi. Wartość zadania: 78 550,65 zł.
Osiedle nr 8 – Dołuszyce
1. Plac zabaw. Ułożenie podłoża pod huśtawkę
W ramach zadania wykonano kosztorys, oraz została wylana nawierzchnia poliuretanowa pod
istniejącą huśtawką Wartość zadania 25 000,00 zł.
2. Dokończenie remontu budynku strażnicy i zakup krzeseł
W ramach zadania wykonano instalacje gazową oraz kominową. Zakupiono kocioł gazowy. Wartość
zadania: 24 550,00 zł.
Osiedle nr 9 – Chodenice
1. Montaż monitoringu oraz oświetlenia na placu zabaw oraz boiskach sportowych na osiedlu
Chodenice dz. 1713/1
W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wykonano oświetlenie
i monitoring placu zabaw – montaż 3 kamer oraz 2 słupów oświetleniowych z 3 lampami oświetlenia
ze źródłem światła Led. Wartość zadania: 47 380,98 zł.
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Osiedle nr 10 – Kurów
1. Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na placu przy ul. Kurów na dz. 3687
Zadanie obejmowało dostawę i montaż elementów placu zabaw tj: huśtawki, bocianie gniazdo,
huśtawki podwójnej, zestaw Bartek, tablicę informacyjną oraz bezpieczną nawierzchnię – piasek.
Wartość zadania: 32 477,02 zł.
2. Remont fosy przy ul. Kurów na dz. 4565, dz. 4523/1
Zadanie obejmowało wykonanie remontu urządzenia budowlanego odwadniającego pas drogowy
tj. istniejący ściek korytkowy drogi gminnej ul. Kurów w Bochni, dz. nr 4565, 4523/1, polegający na
montażu korytek ściekowych i kratownic na ww. działkach. Wartość zadania: 21 243,37 zł.
Osiedle nr 11 – Św. Jana – Murowianka
1. Wykonanie remontu chodnika od ul. św. Jana do krzyżówki z ulicą Krasińskiego
W ramach zadania wykonano 270 mb remontu istniejącego chodnika na nowy z kostki brukowej
betonowej. Wartość zadania: 48 185,90 zł.
2. Przebudowa pobocza na chodnik ul. św. Jana od parkingu spółdzielni blok nr 14
W ramach zadania wykonano 12 mb utwardzenia pobocza z kostki brukowej. Wartość zadania:
5 878,27 zł.
Osiedle nr 12 – Smyków
1. Opracowanie projektu i nasadzenie zieleni urządzonej na terenach tzw. „błoń” zlokalizowanych
w BSAG
Opracowano projekt i nasadzono zieleń urządzoną na terenach tzw. „błoń” zlokalizowanych w BSAG
na osiedlu Smyków, na działkach nr 1285/13, 1258/5 (pasie szerokości 15 m i długości 280 m).
Wykonano ogrodzenie terenu oraz nasadzono 236 sztuk drzew gat. świerk serbski. Wartość
zadania: 83 527,09 zł.
Osiedle nr 13 – Karolina – Krzeczowska
1. Remont chodnika, zagospodarowanie terenu zielonego wraz z dobudową lampy oświetleniowej na
os. Karolina
W ramach zadania wykonano 82 mb remontu istniejącego chodnika na nowy z kostki brukowej
betonowej, wykonano nasadzenia 12 drzew gat. buk pospolity, wykonano dokumentację
dobudowy lampy oświetlenia ulicznego. Wartość zadania: 52 361,21 zł.
Osiedle nr 14 – Proszowskie
1. Wykonanie zewnętrznej siłowni przy kompleksie boisk na ul. Rejtana
Wykonano dokumentacje zgłoszeniowo – kosztorysową, przeprowadzono rozeznanie rynku na
wyłonienie wykonawcy robót. Po analizie kosztów i kwot w budżecie zrezygnowano z zadania
przewidzianego do realizacji na osiedlu Proszowskim tj. z budowy zielonej siłowni z uwagi na koszt
i fakt, że duża, dobrze wyposażona siłownia znajduje się w niedużej odległości na ul. 20 go Stycznia.
Wydatkowano: 4 182,00 zł.
2. Nasadzenia zieleni i montaż ławek dla mieszkańców Osiedla przy ul. Na Buczków – stworzenie
wspólnych mikroprzestrzeni wypoczynku i integracji społecznej
W ramach zadania wykonano: nasadzenia zieleni, zakupu i montażu 5 ławek, zakupu i montażu 5
małych koszy na śmieci, zakupu i nasadzenia drzewek ozdobnych w ilości 5 sztuk. Wartość zadania:
9 990,00 zł.
2-16 września 2019 r. zostały przeprowadzone wybory projektów do realizacji w ramach Budżetu
Obywatelskiego Gminy Miasta Bochnia na 2020 rok.
Głosować można było w sposób tradycyjny w dniach 2-6 i 9-13 września w lokalu wyborczym
zorganizowanym na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta oraz od 2 do 16 września przez platformę
internetową.
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Mieszkańcy Bochni spośród 12 zadań ogólnomiejskich oraz 29 osiedlowych wybrali te, które
zrealizowane będą w 2020 r. Przegłosowano łącznie 7 zadań ogólnomiejskich i 22 zadania osiedlowe.
W głosowaniu wzięły udział 1 754 osoby. Przeważająca liczba głosów została oddana za pośrednictwem
elektronicznego systemu. Z tej możliwości skorzystało 1 677 osób. Głosujących tradycyjną metodą
w lokalu wyborczym było 77.
W wyniku podziału środków na realizację projektów ogólnomiejskich przeznaczona zostanie kwota
598 000,00 zł, a na realizację projektów osiedlowych 764 300,00 zł.
OSTATECZNA LISTA PROJEKTÓW PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI:
PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE:
• Pod Kryształem – estetyczna i funkcjonalna przestrzeń miejska przy dworcu PKP
• Modernizacja ciągów komunikacyjnych i poprawa bezpieczeństwa
• Mecz Wisła Kraków – Bocheński Klub Sportowy – wstęp dla wszystkich
• Rewitalizacja otoczenia budynku przy ul. Bernardyńskiej 10 (Hufiec ZHP i Oddział PTTK)
• „Trzecie miejsce” strefą wypoczynku dla każdego
• Bezpieczne pobocze
• Bochnia – Ptasie Miasto II
PROJEKTY OSIEDLOWE:
Osiedle nr 1 – Śródmieście – Campi
• Zieleń sensoryczna na trasie pieszo-rowerowej tzw. Kolejki
Osiedle nr 2 – Słoneczne
• Remont placu na działce 5189/12 oraz zagospodarowaniem terenu zielenią urządzoną na
działce 5189/12, 5189/14, 5189/15
Osiedle nr 3 – Krzęczków – Łychów
• Dębcza miejscem rekreacji i sportu
Osiedle nr 4 – Uzbornia
• Wyniesione przejście dla pieszych na ulicy Gen. Dąbrowskiego na działce 7010
• Wykonanie zjazdu linowego wraz z ogrodzeniem na placu rekreacyjnym przy ul. Widok
Osiedle nr 5 – Niepodległości
• Skrzaty na Niepodległości
• Osiedle Dobrych Wibracji
• Montaż podjazdów przy Szkole Podstawowej nr 7
• ZaGOZpodarujmy osiedle Niepodległości
• Pierwsza pomoc dla każdego
• Nowe funkcje treningowe na Junior Senior
• Siła zieleni, czyli roślinność na siłowni Junior Senior
Osiedle nr 6 – Windakiewicza
• Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulicy Windakiewicza
Osiedle nr 7 – Kolanów
• Budowa oświetlenia drogowego na osiedlu Kolanów. Ul. Kolanowska i ul. Kolanowska (boczna)
Osiedle nr 8 – Dołuszyce
• Ścieżka rowerowo-spacerowa
Osiedle nr 9 – Chodenice
• Budowa wiaty rekreacyjnej na terenie osiedla „Chodenice” w okolicy OSP
Osiedle nr 10 – Kurów
• Wykonanie utwardzenia pobocza drogowego przy ul. Witosa i ul. Kurów
• Przebudowa pobocza drogowego poprzez utwardzenie dz. 4534, 4522/2, 4523/1
Osiedle nr 11 – Św. Jana – Murowianka
• Rozbudowa (modernizacja) istniejącego placu zabaw na oś. Świętego Jana oraz dodanie
urządzeń zewnętrznej siłowni
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Osiedle nr 12 – Smyków
• Zaprojektowanie i budowa chodnika przy ul. Smyków
Osiedle nr 13 – Karolina – Krzeczowska
• Remont chodnika i modernizacja oświetlenia zewnętrznego na osiedlu Karolina
Osiedle nr 14 – Proszowskie
• Budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu ulicy J. Ptaśnika nad potokiem Rów Buczkowski

10.

INWESTYCJE I ZADANIA BIEŻĄCE

(realizowane przez Wydział Inwestycji, Rewitalizacji Miasta i Funduszy Zewnętrznych oraz Wydział
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska)
1. „Budowa tężni wraz z komorą solną w Bochni” – otrzymano dotację ze środków Unii Europejskiej,
która jest ujęta w okresie realizacji tj. na lata 20162019. Całkowity koszt inwestycji: 8 051 541,00 zł. Po
uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę przekazano plac budowy Wykonawcy robót. Zadanie
realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj przez firmę ZUE SA Kraków. Dokonano odbioru
końcowego zadania po wcześniejszym uzyskaniu odbioru na użytkowanie obiektu.
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2. „Rewitalizacja centrum miasta – RYNEK OD NOWA” – zadanie o wartości 25 762 296,53 zł,
realizowane przy udziale dotacji ze środków Unii Europejskiej. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca
Polskie Surowce Skalne Sp. z o. o. Grupa Budowlana. Wykonano przebudowę kanalizacji opadowej,
oświetlenia ulicznego, przebudowę układu komunikacyjnego na ul. Solnej i Sutoris i Dominikańskiej.
Wykonano przebudowę, odwodnienie, oświetlenie uliczne i nawierzchnię na części Pl. św. Kingi,
prowadzono roboty w zakresie nawierzchni na płycie rynku i pierzei wschodniej, a także roboty
w zakresie kanalizacji opadowej na pierzei północnej.

3. „Budowa trasy północno-zachodniej”  całkowity koszt realizacji zadania w latach 20162020 wynosi
15 894 500,00 zł. W I półroczu br. oddano do użytkowania odcinek do ul. Turkowskiego wraz z rondem.
Zakończono prace projektowe ostatniego odcinka trasy realizowane przez firmę DROSYSTEM Sp. z o. o.
Zakończono procedurę projektu podziału nieruchomości, aktualizacji dokumentacji projektowej oraz
pozyskano Decyzję ZRID. Złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach funduszu dróg
samorządowych.
4. Rewaloryzacja Plant Salinarnych” – otrzymano dotację ze środków RPO WM na realizację zadania
w zakresie budynków Kuźni i Lodowni. Wykonano przyłącz do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja
S.A. Przeprowadzona procedura przetargowa nie pozwoliła na wyłonienie Wykonawcy z uwagi na
przekroczenie wartości jaka była przeznaczona na realizację.
5. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej
nr 965 Zielona - Limanowa Etap I i II” zadanie w trakcie realizacji. Zadanie
realizowane przez ZDW przy udziale
finansowym Gminy Miasta Bochnia.
ZDW pozyskało decyzję ZRID na odc. od
ul. Serafińskich do Kopalin. Zakończono
budowę chodnika przed wiaduktem na
DK94.

23

6. „Cieszmy oczy - remont kamienic w Rynku nr 1, 3, 14, 15”
- zadanie w trakcie realizacji. 19 czerwca zawarto umowy na
remont kamienic. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcy:
remont kamienicy nr 1 - „PROFIT” S.C. wartość: 861 984,57 zł
brutto, remont kamienic nr 3, 14, 15 – „MIDPOL –
INVESTMENT” wartość: 1 198 171,30 zł. W 2019 r.
wykonano izolację fundamentów kamienic, badanie
stratygraficzne elewacji kamienicy nr 1 oraz wymieniono
część stolarki w kamienicy nr 1. Planowane zakończenie
zadania – 27 listopada 2020 r.

7. ul. Polna - przebudowa drogi. Wykonawca - firma Handrem Wiesław Słowik, 32-552 Płaza,
ul. Role 4, Kwota: 698 410,84 zł. Roboty budowlane zakończono i odebrano w dniu 12.09.2019 r. Zakres
robot wykonanych: utwardzenie pobocza, wykonanie odwodnienia, wykonanie nowej nawierzchni,
wykonanie muru oporowego prawostronnego i lewostronnego wzdłuż ulicy Polnej wraz z wykonaniem
robót towarzyszących i przełożenie linii teletechnicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia,
wykonanie naprawy przykanalików odprowadzających wód opadowych.

8. „Połączenie drogowe węzła autostradowego A4-Bochnia z drogą krajową” - zadanie
w trakcie realizacji. Pełnomocnik Zarządu Dróg Wojewódzkich pozyskał Decyzję ZRID
w Urzędzie Wojewódzkim. Przetarg wygrała firma STRABAG. Zadanie realizowane jest przez ZDW
w Krakowie przy udziale finansowym Gminy Miasta Bochnia.
9. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji przełożenia DW 965 w powiązaniu z węzłem
autostradowym Bochnia wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”
- zadanie realizowane przez Województwo Małopolskie. Podjęto uchwałę w sprawie udzielenia
pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.
„Opracowanie wielowariantowej koncepcji przełożenia DW 965 w powiązaniu z węzłem
autostradowym Bochnia wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”. Kwota
22 500,00 zł stanowi dotację dla Województwa Małopolskiego. Przetarg na opracowanie wygrało biuro
projektowe KLOTOIDA.
10. Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Ks. Józefa Poniatowskiego w Bochni - wykonano kartę
informacyjną przedsięwzięcia do wniosku o decyzję środowiskową. Uzyskano decyzję środowiskową

24

oraz decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Uzyskano dotację na realizacje zadania
ze środków Unii Europejskiej. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa z IZ.
11. Przebudowa pobocza na chodniku ul. św. Jana od parkingu spółdzielni blok nr 14 (Os. św. Jana –
Murowianka) - na podstawie uzgodnień branżowych oraz dokonanego zgłoszenia robót, prace
realizował BZUK Sp. z o.o. W ramach zadania wykonano utwardzenie z kostki brukowej wraz
z krawężnikiem i obrzeżem drogowym na odcinku 12mb. Zadanie zakończono.

12. Remont chodnika, zagospodarowanie terenu zielonego wraz z dobudową lampy oświetleniowej
na os. Karolina (Os. Karolina-Krzeczowska) - na podstawie uzgodnień branżowych oraz dokonanego
zgłoszenia robót, prace realizował BZUK Sp. z o.o. W ramach zadania wykonano remont istniejącej
nawierzchni na nową z kostki brukowej na łącznej powierzchni 116m2 wraz z krawężnikiem i obrzeżem
drogowym. Zadanie zakończono.
13. Ul. Warzelnicza - rozebranie istniejącej,
zniszczonej nawierzchni asfaltowej oraz
położenie nowego dywanika asfaltowego
o grubości do 7 cm, na dł. ok. 80 mb zadanie zrealizowano. Wartość umowy:
62 414,60 zł. Zadanie zakończono.

14. Ul. Gejzy Bukowskiego – remont nawierzchni - zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę
z biurem projektowym Archi-Projekt Biuro Projektowe na wykonanie dokumentacji projektowej
przebudowy ulicy (kwota 26 789,40 zł).
15. Ul. Krasińskiego - remont istniejącej nawierzchni chodnika (wymiana płytek chodnikowych na
kostkę betonową) od ul. Sądeckiej na długości ok. 100 mb - lewa strona i dalej lewa/prawa strona do wysokości środków w planie - na podstawie uzgodnień branżowych oraz dokonanego zgłoszenia
robót, prace realizował BZUK Sp. z o.o. W ramach zadania wykonano utwardzenie z kostki brukowej na
łącznej powierzchni 266m2 wraz z krawężnikiem i obrzeżem drogowym. Zadanie zrealizowano.
16. Osiedle św. Jana - remont istniejącej nawierzchni chodnika (wymiana płytek chodnikowych na
kostkę betonową) od bloku nr 17 w stronę budynku nr 4 na długości ok. 25 mb wraz ze schodami
z lewą odnogą na długości ok. 10 mb w stronę placu parkingowego - na podstawie uzgodnień
branżowych oraz dokonanego zgłoszenia robót, prace realizował BZUK Sp. z o.o. W ramach zadania

25

wykonano utwardzenie z kostki brukowej na łącznej powierzchni 42,5m2 wraz z obrzeżami i schodami
terenowymi. Zadanie zrealizowano.
17. Ul. Sądecka - utwardzenie lewostronne kostką betonową pobocza o szerokości 1 mb na
ul. Sądeckiej (od posesji nr 68 do posesji nr 72) na długości ok. 15 mb wraz z palisadą na dł. ok. 10 mb
- prace realizował BZUK Sp. z o.o. W ramach zadania wykonano utwardzenie z kostki brukowej na
łącznej powierzchni 30,0m2 wraz z wykonaniem murku z palisady betonowej. Zadanie zrealizowano
18. Ul. Chodenicka - utwardzenie prawostronnne kostką betonową pobocza o szer. 1 m, na dł. ok.
70 mb. Przy posesji nr 39 i 41 - na podstawie uzgodnień branżowych oraz dokonanego zgłoszenia
robót, prace realizował BZUK Sp. z o.o. W ramach zadania wykonano utwardzenie z kostki brukowej na
łącznej powierzchni około 50,0m2. Zadanie zrealizowano
19. Ul. Św. Pawła Apostoła - rozbiórka istniejącej nawierzchni drogowej, wykorytowanie na
głębokość 40 cm, wykonanie nowej podbudowy z położeniem nowej nawierzchni asfaltowej na dł.
ok. 155 mb - koszt: 179 365,69 zł. Zadanie zrealizowano.

20. Ul. Krzyżaki - utwardzenie lewostronne kostką betonową pobocza o szer. 1 mb na ul. Krzyżaki na
dł. ok. 85 mb (od posesji nr 10c do nr 21b, do wiaty przystankowej - zał. nr 2) - na podstawie
uzgodnień branżowych oraz dokonanego zgłoszenia robót, prace realizował BZUK Sp. z o.o. W ramach
zadania wykonano utwardzenie z kostki brukowej na łącznej powierzchni 70,0m2 wraz z obrzeżami
betonowymi. Zadanie zrealizowano.
21. Ul. Podedworze - remont istniejącej nawierzchni lewostronnego chodnika (wymiana płytek
chodnikowych na kostkę betonową) na dł. ok. 315 mb od posesji nr 20a do posesji nr 46.- na
podstawie zgłoszenia robót , prace realizował BZUK Sp. z o.o. W ramach zadania wykonano remont
istniejącego chodnika na nowy z kostki brukowej wraz z krawężnikami i obrzeżami, łącznie na długości
odcinka 430,0 mb. Zadanie zrealizowano
22. Ul. Kurów - utwardzenie prawostronne kostką betonową pobocza o szer. 1m, na dł. ok. 135 mb
z zamontowaniem miejscowo palisady, (bez przykrycia rowu) od posesji nr 76 do świetlicy - realizacja
robót przez BZUK. Zadanie zrealizowano.
23. Ul. Chodenicka - kontynuacja budowy chodnika wraz z kanalizacją opadową od Domu Strażaka
w kierunku Raby - zadanie zrealizowane przez firmę Handlowo – Usługową „KAMBUD” Klimek
Stanisław z siedzibą w Starym Wiśniczu 435, 32-720 Nowy Wiśnicz. Zadanie zrealizowano.
24. Ul. Dąbrowskiego - remont istniejącej nawierzchni chodnika (wymiana płytek chodnikowych na
kostkę betonową) od posesji 59 do nr 67 do wysokości środków w planie - kontynuacja wcześniej
zrealizowanych robót. Prace realizował BZUK Sp. z o.o. Zadanie zrealizowano.
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25. Ul. Sądecka - rozebranie istniejącej,
zniszczonej nawierzchni asfaltowej
oraz położenie nowego dywanika
asfaltowego o grubości 4-5 cm na dł.
ok. 100 mb drogi (od posesji nr 58 do
posesji nr 68) - zadanie zrealizowane
przez firmę TMGM Kazimierz Gołdas, ul.
Spiska 35, 32-70 Bochnia. Kwota:
79 868,99 zł. Wykonawca przystąpił do
wykonania
prac
po
remoncie
wodociągu, który został realizowany
przez MPWiK w Bochni Sp. z o. o.
Zadanie zrealizowano.
26. ul. Dębcza - rozebranie istniejącej, zniszczonej nawierzchni asfaltowej oraz położenie nowego
dywanika asfaltowego o grubości 4 cm na dł. ok. 85 mb drogi. (od posesji nr 26 do posesji nr 30) zadanie zrealizowane przez firmę TMGM Kazimierz Gołdas, ul. Spiska 35, 32-700 Bochnia. Kwota:
52 022,79 zł. Zadanie zrealizowano.
27. Ul. Kolanowska - utwardzenie prawostronnne kostką betonową pobocza o szer. 1m, na dł. ok.
70 mb wraz z budową palisady od strony zabudowy mieszkalnej (od posesji nr 1 i od posesji nr 18b
do posesji nr 26) - na podstawie uzgodnień branżowych oraz dokonanego zgłoszenia robót, prace
realizował BZUK Sp. z o.o. W ramach zadania wykonano utwardzenie istniejącego pobocza z kostki
brukowej betonowej, łącznie na odcinku 150,0 m2. Zadanie zrealizowano.
28. Ul. Dołuszycka – dokumentacja projektowa - zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę
z biurem projektowym Archi-Projekt Biuro Projektowe M. Głód, D. Kozak s.c. na wykonanie
dokumentacji projektowej przebudowy ulicy. Kwota 26 789,40 zł.
29. Ul. Korty - wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla potrzeb odbudowy ul. Korty po
osunięciu ziemi - zadanie zrealizowane przez Geoprime Usługi Geologiczne Marcin Fabrycy, ul. Lentza
2 /83, 31-312 Kraków, na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy (kwota 22 140,00 zł).
Zadanie zrealizowano.
30. Ul. Romana Grodeckiego - zlecenie dokumentacji zgłoszeniowej do realizacji robót. Rozebranie
istniejącej, zniszczonej nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową oraz odtworzenie podbudowy
i położenie nowego dywanika asfaltowego o grubości 4 cm na dł. ok. 150 mb drogi od posesji nr 91
do posesji nr 101 - zadanie zrealizowane przez biuro projektowe Archi-Projekt Biuro Projektowe
M. Głód, D. Kozak s.c - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy. Kwota: 26 789,40 zł.
31. ul. Parkowa - remont mostu - zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z biurem
projektowym Biuro Usług Projektowych i Nadzorów Inwestorskich "Mgm" Piotr Wnęk na wykonanie
dokumentacji projektowej przebudowy ulicy. Kwota 52 890,00 zł.
32. Przebudowa drogi powiatowej nr 2086K Bochnia (ul. Strzelecka) - Zawada w miejscowości
Bochnia - zadanie jako dotacja celowa w wysokości 100 000,00 zł do zadania realizowanego przez
Powiat Bocheński. Zadanie zrealizowano.
33. ul. Górska - przebudowa drogi wykonawca - firma Jakub Broszkiewicz
Budownictwo
i
Nieruchomości,
ul. Zalesie Dolne 10, 32-700 Bochnia,
kwota: 950 960,87 zł. Roboty
budowlane zakończono i odebrano
w dniu 10.09.2019 r.
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34. ul. Campi - opracowanie dokumentacji - zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z biurem
projektowym ARCHI-PROJEKT Sp. Cywilna M. Głód, D. Kozak, ul. Kazimierza Wielkiego 11, 32-700
Bochnia na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy.
35. Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi ul. Łychów - podpisano umowę
z firmą AARSLEFF Sp. z o.o. Aleja Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa. Kwota: 5 271 481,60 zł. Zadanie
zrealizowano.

36. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kuca na Osiedlu
Kolanów – koszt 78 550,65 zł;

37. ul. Spiska - wykonanie oświetlenia ulicznego
– 55 352,59 zł.
38. Szkoła Podstawowa Nr 5 - remont sanitariatu żeńskiego na II piętrze - 57 600,35 zł.
39. ul. Krzęczków - wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego od posesji ul. Krzęczków 109 do
ul. Łychów – 9 963,00 zł.
40. ul. Krzyżanowicka - wykonanie oświetlenia ulicznego – 100 655,12 zł.
41. Wymiana kotła centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Trudna 1 – 98 999,99 zł.
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42. Osiedle Niepodległości - budowa sieci oświetlenia
ulicznego w okolicach Szkoły Podstawowej Nr 7 (drugi
etap) - 37 192,15 zł.

43. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego Osiedle Niepodległości (między sklepem Cold
a blokiem nr 6) – 8 191,80 zł.
44. Osiedle św. Jana - ogrodzenie placu zabaw wraz z montażem furtki i bramy wjazdowej –
25 471,50 zł.
45. Deptak Murowianka - wykonanie dokumentacji i budowa siłowni letniej na działkach 6303, 6302
i 6260/3 – 47 262,48 zł.
46. Miejskie Przedszkole Nr 2 - opracowanie dokumentacji na rozbiórkę budynku - 16 380,00 zł;
W części budynku przedszkola po intensywnych opadach śniegu w miesiącu lutym 2019 r. stwierdzono
pęknięcia ścian i stropów. Budynek przedszkola zamknięto na mocy zarządzania Burmistrza nr 60/19
z dnia 04.03.2019r. ze względu na możliwość wystąpienia awarii. Zajęcia zawieszono od 5 marca
2019 r. Działania te były podjęte zapobiegawczo, nie stwierdzono bezpośredniego zagrożenia,
a jedynie wątpliwości co do wystąpienia zagrożenia. Następnie dzieci zostały przeniesione do SP Nr 7.
W kwietniu 2019 r. wykonano ekspertyzę techniczną (wykonawca mgr inż. Waldemar Potoniec)
w której stwierdzono, że stan przedszkola jest zły i wymaga remontu, jednak ze względu na koszt
remontu zaleca się jego rozbiórkę i budowę nowego obiektu. Gmina Miasta Bochnia zawarła umowę
z dnia 26.11.2019 r. z firmą projektygotowe.pl Katarzyna Florek z siedziba w Krakowie na wykonanie
koncepcji i projektu budowlanego nowego budynku przedszkola nr 2, w miesiącu grudniu 2019 r.
została opracowana koncepcja a projekt budowlany jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia prac
projektowych to 31 lipca 2020 r.

47. Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią na Osiedlu Chodenice – projekt –
11 685,00 zł.
48. Wyburzenie budynku ul. Sądecka wraz z utwardzeniem terenu – 41 390,00 zł.
Wydział GKiŚ realizuje zarówno zadania inwestycyjne (drogi, oświetlenie uliczne, obiekty kubaturowe,
boiska, zieleń) jak i zadania bieżącego utrzymania miasta zarówno dróg, jak i zieleni czy też obiektów
rekreacyjnych i sportowych. Realizowane są też zadania dotyczące wywozu odpadów, komunikacji
miejskiej oraz utrzymania Strefy Płatnego Parkowania.
Uchwałą Nr XXXI/253/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 23 lutego 2017 r. uchwalono „Program usuwania
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Bochnia na lata 2016 - 2032”. W 2019 roku
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w ramach programu odebrano i zutylizowano 49,87 Mg wyrobów zawierających azbest, od właścicieli
18 posesji. Koszt realizacji zadania wyniósł 19 929,65 zł.
Uchwałą Nr XLIII/405/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 marca 2018 r. przyjęto „Program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Bochnia
w 2019 roku”. W związku z przyjęciem programu zrealizowano zadanie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami, zapobiegania bezdomności oraz dokarmiania wolno żyjących kotów. Koszt zadania
wyniósł 247 159,32 zł.
W zakresie bieżącego utrzymania miasta wykonano:
 Wykonano prace naprawczo-remontowe wiat przystankowych na terenie miasta Bochnia
o wartości 19 712,10 zł,
 Wykonano zadania z zakresu remontu budynków miejskich na kwotę 250 000 zł
w tym: remonty lokali mieszkalnych, ścian budynków, klatek schodowych, wymiany okien, prace
awaryjne itp.,
 Bieżąca konserwacja rowów i potoków: wykonano prace związane z właściwym utrzymaniem
cieków, w tym m. in.: koszenie, odmulenie cieków będących w administracji Urzędu Miasta
Bochnia. Dla potoku Chodenickiego i rowu Buczkowskiego ze względu na duży zakres prace zostały
zlecone, ich wartość w 2019r. wyniosła: 40.012,26 zł,
 Zakup materiałów i wyposażenia dróg gminnych – 27 539,49 zł,
 Nowe oznakowanie pionowe i poziome (w tym odtworzenie istniejącego poziomego oraz
wyniesione przejścia dla pieszych) wyniosło 588 311,26 zł,
 Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych wyniósł 356 700,00 zł,
 Letnie i zimowe utrzymanie dróg – 2 423 275,92 zł,
 Remont dróg do terenów rolnych – 85 991,47 zł,
 Utrzymanie przepompowni wód opadowych, przeglądy, serwis i usuwanie awarii: wartość
25 763,40 zł,
 Prace związane bieżącym utrzymaniem kanalizacji opadowej i prac awaryjnych związanych z jej
utrzymaniem, wartość około 334 583,90 zł,
 Ustawiono 10 sztuk koszy ulicznych plastikowych o poj. 50 litrów. Koszt zadania wyniósł
2470,00 zł,
 Zamontowano 1 tablicę ogłoszeniową na terenie ul. Pagórek. Koszt zadania wyniósł 2600,00 zł,
 Zakupiono 3 stacje typu „psi pakiet” na teren „Turisticus”. Koszt zadania wyniósł 3210,30 zł,
 Bieżące utrzymanie gminnych terenów zieleni miejskiej, osiedlowej oraz innych terenów. Koszt
zadania wyniósł 1494 260,90 zł,
 Letnie i zimowe utrzymanie przystanków na terenie miasta. Koszt zadania wyniósł 356 870,28 zł,
 Utrzymanie czystości na terenie miasta polegające na wywozie odpadów komunalnych z koszy,
gminnych terenów użyteczności publicznej, na terenie miasta. Koszt zadania wyniósł
1 176 725,52 zł.
GOSPODARKA ODPADAMI:
• Miasto Bochnia zorganizowało odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych.
• W rejestrze działalności regulowanej polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości na dzień 31 grudnia 2018 r. wpisanych było 17 przedsiębiorców,
jednakże tylko 3 z nich działało aktywnie na terenie miasta.
• Miasto Bochnia posiada jeden punkt selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK). Zauważono większe
zainteresowanie mieszkańców punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
• W celu zaangażowania mieszkańców w prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów kontynuowano
działania edukacyjne i informacyjne.
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11.

PLAN GOSPODARKI NIESKOEMISYJNEJ

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Bochnia przyjęty Uchwała Nr XIV/116/15 z dnia
26 listopada 2015 r., zmieniony Uchwałą Nr XXI/179/16 z dnia 16 czerwca 2016 r. oraz Uchwałą
Nr XXXI/252/17 z dnia 23 lutego 2017 r.
Cele strategiczne planu:
Cel strategiczny 1: Redukcja emisji gazów cieplarnianych do 2020 roku,
Cel strategiczny 2: Zwiększenie do 2020 roku udziału energii ze źródeł odnawialnych,
Cel strategiczny 3: Redukcja do 2020 roku zużycia energii finalnej,
Cel strategiczny 4: Redukcja zanieczyszczeń do powietrza.
W Planie gospodarki niskoemisyjnej zostały uwzględnione działania mające na celu ograniczanie emisji
z powyższych obszarów, jak i planowane działania na rzecz ekologicznej edukacji mieszkańców oraz
promocji zachowań proekologicznych.
Z uwagi na stwierdzone w Programie ochrony powietrza dla województwa małopolskiego
przekroczenia poziomu zanieczyszczeń do powietrza zaplanowane zostały działania naprawcze, w tym
w szczególności:
 zmiana sposobu ogrzewania na proekologiczny:
o podłączenia do sieci ciepłowniczej podmiotów ogrzewanych indywidualnie,
o eliminacja starych niskosprawnych urządzeń grzewczych,
o wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
o wyeliminowanie spalania odpadów,
 modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczej,
 realizacja działań termomodernizacyjnych,
 poprawa organizacji ruchu samochodowego w miastach,
 czyszczenie ulic na mokro w okresie wiosennym w miarę potrzeby (szczególnie w okresach
bezdeszczowych),
 prowadzenie kampanii edukacyjnych,
 stopniowa wymiana taboru autobusowego komunikacji miejskiej na pojazdy wyposażone
w silniki spełniające normy emisji spalin Euro 5,
 rozwój komunikacji rowerowej.
Realizacja projektów zawartych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Bochnia
1. Projekt nr 10 Wykorzystanie Odnawialnych źródeł energii – montaż mikroinstalacji
fotowoltaicznych o mocy 4 kW przez mieszkańców
Projekt „PARTNERSKI PROJEKT BUDOWY INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII DLA GMIN
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt, którego liderem jest Gmina Kocmyrzów-Luborzyca,
realizowany jest w partnerstwie z 41 gminami. Całkowita wartość Projektu to 68 991 097,56 zł, kwota
dofinansowania 36 156 392,49 zł. Całkowita wartość projektu przypadająca na Gminę Miasta Bochnia
wynosi 1 116 461,04 zł w tym dofinansowanie wynosi 609 044,85 zł. Dofinansowanie stanowi 60%
kosztów kwalifikowanych, pozostałe 40% pokrywane jest ze środków własnych mieszkańców.
W ramach projektu w Bochni zamontowanych zostanie: 45 instalacji fotowoltaicznych, 7 zestawów
kolektorów słonecznych, 6 pomp ciepła oraz 1 kocioł na biomasę. Trwa procedura wyłonienia
wykonawcy robót.
2. Projekt nr 13 Ograniczanie emisji w budynkach i instalacjach znajdujących się na terenie gminy –
wymiana źródeł ciepła
Wymiany źródeł ciepła realizowane są w ramach dwóch projektów:
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a) Poprawa jakości miejskiego powietrza – wymiana tradycyjnych źródeł ciepła na
proekologiczne w Gminie Miasta Bochnia (biomasa i paliwa gazowe)
Projekt polega na udzielaniu dotacji na wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na
paliwa stałe (węgiel, koks, miał) wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji niezbędnych do
prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania. Źródłem finansowania inwestycji są
środki unijne przyznane Gminie z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Województwa Małopolskiego oraz środki własne mieszkańców. Wysokość dotacji jest każdorazowo
ustalana indywidualnie z uwzględnieniem maksymalnych kwot dotacji (do 8 tys. zł na zakup i montaż
kotła oraz do 6 tys. zł na modernizację instalacji c.o.), wyników ocen energetycznych, faktycznie
poniesionych kosztów kwalifikowanych weryfikowanych na podstawie dostarczonych przez inwestora
faktur/rachunków oraz zasad projektu. W 2019 r. zostało udzielonych i wypłaconych 58 dotacji na
wymianę starych kotłów/piecy węglowych, w tym 57 na kotły gazowe i 1 na kocioł na biomasę. Łączna
kwota wypłaconych dotacji wynosi 730 583,35 zł.
b) Poprawa jakości miejskiego powietrza – wymiana tradycyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne
w Gminie Miasta Bochnia (paliwa stałe):
Proces udzielania dotacji przebiega tak jak w projekcie opisanym w ppkt. a), a maksymalna kwota
dotacji wynosi do 8 tys. zł na zakup i montaż kotła oraz do 1 tys. zł na modernizację instalacji c.o.
W 2019 r. zostało udzielonych i wypłaconych 26 dotacji na wymianę starych kotłów/piecy węglowych,
w tym 25 na kotły na ekogroszek i 1 na kocioł na biomasę. Łączna kwota wypłaconych dotacji wynosi
211 006,34 zł.
3. Projekt nr 19 Edukacja Ekologiczna
Działania dotyczące edukacji lokalnej społeczności w zakresie efektywności energetycznej
i odnawialnych źródeł energii realizowane przez Gminę Miasta Bochnia w 2019 r. w ramach projektów:
a) Projekt zintegrowany LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa
małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze (koszt 11 278,22 zł).
Jednym z głównych celów projektu zintegrowanego LIFE jest likwidacja źródeł niskiej emisji na terenie
województwa małopolskiego. Aby cel ten był zrealizowany niezbędne jest przeprowadzenie szeroko
zakrojonej kampanii edukacyjnej. W ramach projektu w 2019 r. przeprowadzono następujące działania:
 luty 2019 roku przeprowadzono trzecią edycje bezpłatnych badań kamerą termowizyjną, wśród
mieszkańców Gminy Miasta Bochnia, które pomogły ocenić stan izolacji termicznej, szczelność
stolarki budowlanej czy wady instalacji grzewczych (łącznie przebadano 37 budynków
mieszkalnych),
 na portalu społecznościowym Facebook prowadzony jest fanpage Facebook „Bochnia w zdrowej
atmosferze”, na którym znaleźć można relacje z organizowanych wydarzeń oraz wiele informacji
na temat niskiej emisji, smogu oraz jego wpływu na nasze zdrowie,
 prowadzone były także działania edukacyjne dotyczące ochrony powietrza skierowane do
najmłodszych mieszkańców Bochni. W 2019 roku odbyły się 2 lekcje w szkołach podstawowych
i przedszkolach, w których uczestniczyło łącznie 142 dzieci.
 zorganizowano konkurs pn. „Zabawka z recyklingu”. Przedmiotem konkursu było stworzenie
zabawki z materiałów nadających się do recyklingu o dowolnych gabarytach (z elementów
plastikowych, tekturowych itp. nadających się do ponownego przetworzenia). Wpłynęło 36 prac
z których 6 nagrodzono. Celem konkursu było zainteresowanie uczniów tematyką niskiej emisji,
wskazanie problemu zanieczyszczenia powietrza związanego ze spalaniem śmieci oraz
podniesienie świadomości dzieci i młodzieży szkolnej w tematyce ochrony środowiska,
 Zorganizowano spotkania z mieszkańcami w ramach wydarzeń plenerowych m.in. Dzień Ziemi,
Green Week, Mobility Week podczas których udzielano mieszkańcom porad w zakresie zasad
uzyskania dofinansowania na wymianę starych źródeł ciepła na paliwo stałe w ramach
poddziałania 4.4.2 i 4.4.3 (wymagania, zobowiązania, kwota dofinansowania). Porady i pomoc
udzielana mieszkańcom dotyczyły także ankiety inwentaryzacji ogrzewania budynków oraz
instalacji odnawialnych źródeł energii (wyjaśnienie i omówienie poszczególnych rodzajów OZE
oraz możliwości pozyskania dofinansowania z poddziałania 4.1.1 RPO WM). Ekodoradca
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informował o obowiązującej tzw. Uchwale antysmogowej dla Małopolski oraz przedstawiał jej
główne zapisy. Wyjaśniał zasady programu "Czyste powietrze", a także możliwości zmniejszenia
zużycia energii w budynkach poprzez codzienne "dobre nawyki".
b) Poprawa jakości miejskiego powietrza – wymiana tradycyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne
w Gminie Miasta Bochnia (paliwa stałe) (koszt 1 836,39 zł w tym dofinansowanie 1 200,08 zł).
Działania edukacyjne w ramach projektu zrealizowane w 2019 r.:
 wizyta „OZE Busa” tj. mobilnego laboratorium odnawialnych źródeł energii, wyposażonego
w szereg przykładowych urządzeń do produkcji energii z OZE wraz zestawami prezentacyjnodydaktycznymi (pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne, kolektory, mikroturbina wiatrowa, itp.).
„OZE Bus” dostępny był dla mieszkańców miasta podczas Rodzinnej Niedzieli z NGO - piknik
z Organizacjami Pozarządowymi,
 Projekt i druk ulotki edukacyjnej (5 tys. sztuk).

12.

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA BOCHNIA NA LATA 2017 - 2026

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Bochnia został uchwalony i przyjęty do realizacji uchwałą Rady
Miasta Bochnia Nr XXXIII/289/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. Decyzją Zarządu Województwa
Małopolskiego w dniu 1 czerwca 2017 r. (Uchwała Nr 855/17) GPR został wpisany do Wykazu
programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego pod poz. 54.
WYKAZ PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W 2019 r. ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji:
Projekt nr 1 „Rewitalizacja centrum miasta – Rynek OD – NOWA”
Wykonano m.in. przebudowę kanalizacji opadowej na ul. Solnej i Sutoris, oświetlenie ul. Solnej i Sutoris,
przebudowę układu komunikacyjnego tych ulic, przebudowę ul. Dominikańskiej, odwodnienie,
oświetlenie i nawierzchnię na części Pl. św. Kingi, prowadzono roboty w zakresie nawierzchni na płycie
rynku i pierzei wschodniej, a także roboty w zakresie kanalizacji opadowej na pierzei północnej.
W efekcie prac ziemnych przy północnej pierzei Rynku odkryto wybity w XVI wieku Szyb Wielki.
Wstrzymało to prace budowlane aby umożliwić badania archeologiczne. Zabezpieczeniem technicznym
szybu ma zająć się Kopalnia Soli Bochni, co wstrzyma prace budowlane na kolejne miesiące.
Zakończono prace archeologiczne na płycie rynku i częściowo wykonano nawierzchnie z płyt
granitowych.
W listopadzie 2019 r. oddano do użytku Ulice Solną, Dominikańską i Sutoris. Prace prowadzone były
z przerwami spowodowanymi pracami archeologicznymi. Ze względu na opóźnienia wykonawcy
przesunięto termin oddania do użytku placu św. Kingi.
Budżet projektu: 24 340 763,20 zł, dofinansowanie: 14 611 655,19 zł z EFRR,
środki własne: 9 729 108,01 zł.
Wydatki w 2019 r.: 7 492 787,83 zł co stanowi 74,63% założonych wydatków.
Projekt nr 2 „Cieszymy oczy – estetyzacja kamienic”
Cieszmy oczy - remont kamienic w Rynku nr 1, 3, 14, 15 - 19 czerwca zawarto umowy na remont
kamienic. Wykonawcy: 1. Remont kamienicy nr 1 „PROFIT” S.C. R. Nowak, J. Wietecha, M. Wietecha
z siedzibą w Krakowie os. Złotego Wieku 21/58, 31-617 Kraków. Wartość: 861.984,57 zł brutto.
2. Remont kamienic nr 3,14,15 „MIDPOL – INVESTMENT” Arkadiusz Ghiuri z siedzibą w Krakowie,
ul. Św. Katarzyny 4/6, 31-063 Kraków. Wartość: 1.198.171,30 zł. Zadanie wieloletnie. Zadanie w trakcie
realizacji. W 2019r. wykonano izolację fundamentów kamienic, badanie stratygraficzne elewacji
kamienicy nr 1 oraz wymieniono część stolarki w kamienicy nr 1.
Wydatki w 2019 r. - 473232,57 zł co stanowi 97,07% planowanych wydatków.
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Projekt nr 3 „Rewaloryzacja Plant Salinarnych”
Otrzymano dotację ze środków RPO WM na realizację zadania. Wykonano przyłącz do sieci
dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A. Na podstawie posiadanej dokumentacji, wykonano przyłącza
wod-kan oraz TP do budynku Tężni Solankowej w Bochni. Z uwagi, że wartość ofert przekraczała środki
finansowe Zamawiającego na realizację zadania przebudowy budynków Kuźni i Lodowni na terenie
Plant Salinarnych, nie zrealizowano zadania. Uzyskano zgodę jednostki dofinansowującej na realizację
projektu do 2021 r.
Wydatki w 2019 r. - 93758,03 zł co stanowi 47,84% planowanych wydatków.
Projekt nr 8 „Muzyczna Altana”
Projekt realizowany cyklicznie. Realizacja omówiona w rozdziale 15 Promocja Miasta.
Projekt nr 14 „Zwiększenie płynności ruchu w śródmieściu”
Projekt realizowany był w śródmieściu Bochni i obejmował parkingi ogólnodostępne w okolicach Rynku
na obszarze rewitalizacji w podobszarze ŚródmieścieCampi. Przychody w 2019 r.: 89,5% zysku z opłat
parkingowych.
Projekt nr 37 „Rewaloryzacja Zamku Żupnego”
Projekt będzie realizowany w śródmieściu Bochni na obszarze rewitalizacji w podobszarze Śródmieście
Campi  przy ul. Regis 3.
Projekt nr 38 „Tężnia wraz komorą solną”
Zrealizowano niemal całą inwestycję. Realizacja omówiona w pkt 1 rozdziału 10 Inwestycje
Wydatki w 2019 r.: 7 689 115,71 zł co stanowi 95,96% planowanych wydatków.

13.

STRATEGIA ROZWOJU GMINY MIASTA BOCHNIA NA LATA 2011 – 2020

Strategia Rozwoju Gminy Miasta Bochnia na lata 2011 – 2020 przyjęta została uchwałą Nr XII/134/11
Rady Miasta Bochnia z dnia 27 października 2011 roku.
W 2019 roku dokonano kolejnego przeglądu zapisów Strategii oraz sporządzono wyczerpujący raport.
Podstawą jego opracowania była Uchwała Nr VIII/77/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 maja 2019 roku
w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Miasta Bochnia raportu „Podsumowanie realizacji
zapisów Strategii Rozwoju Gminy Miasta Bochnia na lata 2011 – 2020 w okresie 2017 – 2018”, oraz
wydane w oparciu o powyższą uchwałę zarządzenia: Zarządzenie Nr 148/19 Burmistrza Miasta Bochnia
w sprawie: przygotowania informacji z realizacji zapisów Strategii Rozwoju Gminy Miasta Bochnia na
lata 2011 – 2020, skierowane do wszystkich kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta
Bochnia oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Bochnia, a następnie Zarządzenie
Nr 149/19 Burmistrza Miasta Bochnia w sprawie: powołania Zespołu ds. opracowania raportu pn.
„Podsumowanie realizacji zapisów Strategii Rozwoju Gminy Miasta Bochnia na lata 2011 – 2020
w okresie 2017 – 2018”.
Celem Raportu było podsumowanie procesu realizacji Strategii Rozwoju Gminy w latach 2017  2018 na
poziomie celów strategicznych, w oparciu o analizę wykonanych i podejmowanych działań. Raport
przekazano do Biura Rady Miasta w październiku 2019 roku.
Część zadań zawartych w Strategii została w pełni zrealizowana. Jednakże znakomita większość zadań
to działania o charakterze ciągłym. Ich systematyczne wypełnianie wpisuje się w realizację celów
operacyjnych i strategicznych gminy. Zadania te oznaczone są w opracowaniu jako „realizacje podjęte”.
Nie podjęto realizacji bardzo niewielkiej liczby zapisanych w dokumencie działań – tylko 5 z ogółu 55.
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14.

WYKAZ PROJEKTÓW (realizowanych i wnioskowanych)

Wykaz projektów w trakcie oceny: 2019/2020
L.p.

Wniosek

1.

Wniosek o dofinansowanie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020 (RPO WM) oś 4 Regionalna
polityka energetyczna.
Działanie 4.4 Redukcja emisji
zanieczyszczeń do powietrza
Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie niskiej
emisji.
Tytuł projektu: Poprawa jakości
miejskiego powietrza - wymiana
tradycyjnych źródeł ciepła na
proekologiczne w Gminie Miasta
Bochnia (biomasa i paliwa gazowe)
edycja 2

Instytucja
pośrednicząca
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Małopolskiego

Cel projektu

Stan realizacji

W ramach projektu nastąpi
wymiana 153 starych
kotłów węglowych na
bezobsługowe kotły gazowe
(151 szt.) i biomasę
z automatycznym
podajnikiem paliwa (2 szt.).
Proces wymiany kotłów
połączony będzie
z kampanią promocyjnoedukacyjną w zakresie
oszczędności zasobów
naturalnych oraz obniżenia
niskiej emisji i poprawy
efektywności
energetycznej, skierowaną
do wszystkich mieszkańców
Gminy.

Wniosek złożony
w 2018 r. – konkurs
rozstrzygnięty
27.06.2019 r.wniosek
umieszczony na
liście rezerwowej.

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Małopolskiego

Przedmiotem projektu jest
budowa węzła
przesiadkowego przy
ul. Ks. Józefa
Poniatowskiego,
zlokalizowanego w pobliżu
czynnej linii kolejowej E-30,
w bezpośrednim
sąsiedztwie stacji PKP
Bochnia.

Wniosek
pozytywnie
oceniony
wymagane
uzupełnienie
o decyzję ULICP

Budowa drogi gminnej klasy
„L” od km 0+000 do km
0+800 wraz z budową
kanalizacji deszczowej
i oświetlenia ulicznego oraz
przebudową kanalizacji
deszczowej, sanitarnej, sieci
elektroenergetycznych,
teletechnicznych,
wodociągowych
i gazociągów w ramach
realizacji obwodnicy Bochni
– Trasy północno
zachodniej- Etap II

Wniosek złożony
28.08.2019 r.
Ocena formalna
pozytywna.
Projekt umieszczony
na liście projektów
objętych
planowanym
udzieleniem dotacji.

Wartość projektu: 2 202 565,20 zł
Wartość dofinansowania: 2 169 520,79 zł

2.

2019/2020
Budowa węzła przesiadkowego przy
ul. Ks. Józefa Poniatowskiego w Bochni
Działanie 7.2. Transport kolejowy
Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla
obsługi podróżnych - spr
Nr naboru: RPMP.07.02.04-IŻ.00-12070/18 RPO WM na lata 2014-2020
Nr projektu RPMP.07.02.04-12-0043/19
Całkowita wartość projektu:
4 485 954,55 zł
Koszty kwalifikowane: 3 461 721,02 zł
Koszty niekwalifikowane: 1 024 233,53 zł
Wnioskowane dofinansowanie
2 942 462,85 zł (85%k.k)

3.

2019/2020
Wniosek Budowa drogi gminnej klasy L
od KM 0+000,00 w ramach realizacji
obwodnicy Bochni - Trasy północnozachodniej - Etap II
(KN2)
Wartość projektu 11 423 742,77 zł

Małopolski
Urząd
Wojewódzki
w Krakowie

Oczekuje na
podpisanie umowy
o dofinansowanie
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Wykaz wniosków / podpisanych umów przez Urząd Miasta Bochnia 2019
L.p.

Wniosek

1.

Umowa o dofinansowanie projektu
Rewaloryzacja Plant Salinarnych
Oś 11
Rewitalizacja przestrzeni regionalnej
Działanie 11.1
Rewitalizacja miast
Poddziałanie 11.1.2
Rewitalizacja miast średnich i małych
Numer naboru
RPMP.11.01.02-IZ.00-12-033/17

Instytucja
pośrednicząca
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Małopolskiego
Departament
Funduszy
Europejskich

Cel projektu

Stan realizacji

Przedmiotem projektu jest
rewaloryzacja Plant
Salinarnych etap I rewitalizacja dawnych
obiektów poprzemysłowych
Kopalni Soli w Bochni (Kuźnia
i Lodownia Salinarna)
Inwestycja jest zlokalizowana
w centrum Bochni na terenie
wpisanym do rejestru
zabytków.

Przeprowadzona
procedura
przetargowa nie
pozwoliła na
udzielenie
zamówienia
z powodu
przekroczenia
wartości
przewidzianej na
realizację zadania.
Ponowny przetarg
przewidziano na rok
2020.

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Małopolskiego
Departament
Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich
Małopolski Urząd
Wojewódzki
w Krakowie

Poprawa stanu technicznego
dróg dojazdowych do gruntów
rolnych

Inwestycja
zakończona
Dokonano
rozliczenia
finansowego
z UMWM.

Wojewódzki
Fundusz Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Nasadzenie 203 szt. Drzew
oraz 1795 szt. krzewów.

Umowa RPMP.11.04.00-12-0132/18
Podpisana 12.06.2019 r.
Termin realizacji: 31.12.2020 r.

2.

3.

4.

Wartość projektu: 3 649 776,07 zł
Kwota dofinansowania: 1 948 100,45 zł
Wydatki kwalifikowane: 3 215 217,82 zł
Wkład własny beneficjenta: 1 267 117,36 zł
Umowa o dofinansowanie projektu:
Modernizacja i remont dróg dojazdowych do
pól (Nowy Świat).
Umowa: 2019 r.
Wartość projektu: 85 786,74 zł
Kwota dofinansowania: 34 307,00 zł
Przebudowa układu komunikacyjnego drogi
wojewódzkiej nr 965, odc. 090 km 0+206 do
km 0+406 w ramach zadania inwestycyjnego
pn.: „Rewitalizacja centrum miasta – Rynek
OD NOWA” na działkach ewidencyjnych nr
5966, 4785/2, 5984, 6004, 6002, 6003, obręb
0006 Bochnia, jednostka ewidencyjna
I20101_I Bochnia miasto, gmina Miasto
Bochnia, powiat bocheński, województwo
małopolskie”
Pierzeja zachodnia Rynku w Bochni
ul. Szewska
Dotacja celowa: 500 000,00zł
Wniosek o dofinansowanie zadania
Zagospodarowanie zielenią izolacyjną terenu
działek przy ul. Smyków w Bochni
IRMIZ.041.15.2019

5.
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Wartość projektu: 55 736,64 zł
Dofinansowanie: 16 720,99zł
Własne 39 015,65 zł
Wniosek o dofinansowanie Nasadzenie zieleni
urządzonej w terenach tzw. „błoń”
zlokalizowanych w BSAG na osiedlu Smyków
na działkach nr 1258/13 i 1258/5
IRMIZ.041.16.2019
Wartość projektu: 73 940,58 zł
Dofinansowanie: 22 182,17 zł
Własne: 51 758,41 zł

Przeprowadzona
procedura
przetargowa nie
pozwoliła na
udzielenie
zamówienia
z powodu
przekroczenia
wartości
przewidzianej na
realizację zadania.
Ponowny przetarg
przewidziano na rok
2020.
Realizacja:
2.09.2019 do
30.09.2019 r.
Zadanie zakończone
i rozliczone
finansowo.

Wojewódzki
Fundusz Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Nasadzenie 236 szt. świerku
serbskiego

Realizacja:
2.09.2019 do
30.09.2019 r.
Zadanie zakończone
i rozliczone
finansowo.

6.

Wniosek o dofinansowanie zadania:
Wykonanie właściwych prac w ramach
zadania „Stabilizacja i zabezpieczenie
osuwiska wraz z odbudową drogi ul. Łychów
w km 0+000,00-0+130 w miejscowości
Bochnia

Małopolski Urząd
Wojewódzki
w Krakowie

Wartość projektu: 5 271 481,68 zł
Dofinansowanie: 3 794 381,00 zł
Własne: 1 477 100,68 zł

Budowa konstrukcji oporowej,
sieci kanalizacyjnej deszczowej
oraz odbudowę drogi gminnej
lokalnej ul. Łychów, budowę
sieci kanalizacji deszczowej
wraz z elektroenergetyczną
linią zasilającą przepompownie
wód opadowych w drodze
gminnej dojazdowej
ul. Podedworze w km
1+092,00-1+170,00

Promesa z dnia
27.02.2019 r.
Zadanie zakończone
i rozliczone
finansowo.

Wykaz wniosków w trakcie realizacji (podpisanych) przez Urząd Miasta Bochnia
L.p.

Wniosek

1

Projekt zintegrowany LIFE
pn. „Wdrażanie programu
ochrony powietrza dla
województwa małopolskiego
– Małopolska w zdrowej
atmosferze”
Wartość projektu:
378 767,00 zł
Dofinansowanie:
227 010,00 zł

Instytucja
pośrednicząca
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Małopolskiego.
Departament
Środowiska
Zespół
Ochrony
Powietrza

Realizacja:
Koszty 195 622,55 zł
Dofinansowanie
113 289,44 zł
Umowa z 2016 r.
Termin realizacji
31.12.2021 r.

2

Projekt RPMP.04.04.02-120098/17 pn. „Poprawa
jakości miejskiego powietrza
- wymiana tradycyjnych
źródeł ciepła na
proekologiczne w Gminie
Miasta Bochnia (biomasa
i paliwa gazowe)”

Wartość projektu
2 241 041,42 zł
Dofinansowanie
2 205 000,00 zł
Realizacja:
Koszt 1 940 687,11 zł
Dofinansowanie wynosi
1 912 985,92 zł.
Umowa: 30.10.2017 r.

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Małopolskiego

Cel projektu

Stan realizacji

Działania zaplanowane w projekcie:
- organizacja dwóch imprez rocznie
poświęconych tematyce ochrony
powietrza i adresowanych do
mieszkańców gminy - badania
powietrza przenośnym
pyłomierzem, happening
przygotowany przez dzieci szkolne,
spotkania informacyjne dla
mieszkańców, targi kotłów, badania
kamerą termowizyjną, itp.,
- organizowanie spotkań z grupami
opiniotwórczymi w gminie (lekarze,
nauczyciele, księża, straż pożarna,
lokalne organizacje pozarządowe,
uniwersytety trzeciego wieku,
- organizacja zajęć oraz konkursów
o tematyce ochrony powietrza
w szkołach i przedszkolach,
- wydruk i dystrybucja materiałów
edukacyjnych przygotowanych przez
Krakowski Alarm Smogowy,
W ramach projektu nastąpi wymiana
159 starych kotłów węglowych na
bezobsługowe kotły gazowe (155
szt.) i biomasę z automatycznym
podajnikiem paliwa (4 szt.). Proces
wymiany kotłów połączony będzie
z kampanią promocyjno-edukacyjną
w zakresie oszczędności zasobów
naturalnych oraz obniżenia niskiej
emisji i poprawy efektywności
energetycznej, skierowaną do
wszystkich mieszkańców Gminy.

Realizowane są działania edukacyjne
w zakresie najbardziej efektywnych
sposobów ograniczenia niskiej emisji:
wydarzenia edukacyjne, badania
kamera termowizyjną, zajęcia
w szkołach, konkursy dla dzieci,
spotkania z grupami
opiniotwórczymi. Prowadzona jest
inwentaryzacja ogrzewania
budynków, kontrole przestrzegania
uchwały antysmogowej dla
Małopolski - kontrole palenisk, wizyty
w rodzinach dotkniętych ubóstwem
energetycznym.

Od początku realizacji projektu
wypłacono 154 dotacji na łączna
kwotę 1 958 835,55 zł.
Zrealizowano działania edukacyjne:
- produkcja i emisja spotu
informacyjno-edukacyjnego,
- przygotowanie i druk plakatów oraz
broszury edukacyjnej,
- przeprowadzenie dwóch edycji
jednodniowych warsztatów
edukacyjnych dla mieszkańców.
- 2 wizyty „OZE Busa” tj. mobilnego
laboratorium odnawialnych źródeł
energii, wyposażonego w szereg
przykładowych urządzeń do produkcji
energii z OZE wraz zestawami
prezentacyjno-dydaktycznymi
(pompy ciepła, ogniwa
fotowoltaiczne, kolektory,
mikroturbina wiatrowa, itp.).

37

Termin realizacji
31.12.2019 r.
Przedłużono termin realizacji
dotacji do 31.08.2020 r.

3

Projekt nr RPMP.04.04.0312-0259/17 pn. „Poprawa
jakości miejskiego powietrza
- wymiana tradycyjnych
źródeł ciepła na
niskoemisyjne w Gminie
Miasta Bochnia (paliwa
stałe)

Koszt działań 47 355,00 zł w tym
dofinansowanie wynosi 30 889,64 zł.

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Małopolskiego

Wartość projektu:
602 065,86 zł
Dofinansowanie:
593 034,00 zł

W ramach projektu nastąpi wymiana
64 starych kotłów węglowych na
kotły na ekogroszek
z automatycznym podajnikiem
paliwa (62 szt.) i biomasę
z automatycznym podajnikiem
paliwa (2 szt.). Proces wymiany
kotłów połączony będzie z kampanią
promocyjno-edukacyjną w zakresie
oszczędności zasobów naturalnych
oraz obniżenia niskiej emisji
i poprawy efektywności
energetycznej, skierowaną do
wszystkich mieszkańców Gminy

Realizacja:
Koszt 458 841,73 zł
Dofinansowanie:
454 446,21 zł.
Umowa: 30.10.2017 r.
Termin realizacji:
31.12.2019 r.
Przedłużono termin realizacji
dotacji do 31.07.2020

4

Umowa nr RPMP.0401.0112-1112/17-00XVII/439/FE/18
o dofinansowanie Projektu:
Partnerski projekt budowy
instalacji odnawialnych
źródeł energii dla Gmin
Województwa
Małopolskiego
Całkowita wartość Projektu:
68 991 097,56 zł,
kwota dofinansowania:
36 156 392,49 zł.
Całkowita wartość projektu
przypadająca na Gminę
Miasta Bochnia wynosi:
1 116 461,04 zł
w tym dofinansowanie
wynosi: 609 044,85 zł.
Umowa: 27.12.2018 r.
Termin realizacji:
30.06.2021 r.
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Urząd
Marszałkowski
Województwa
Małopolskiego

Projekt, którego liderem jest Gmina
Kocmyrzów-Luborzyca, realizowany
jest w partnerstwie z 41 gminami.
W ramach projektu w Bochni
zamontowanych zostanie:
•
45 instalacji fotowoltaicznych
•
7 kolektorów
•
6 pomp ciepła
•
1 kocioł na biomasę

Przeprowadzono kontrole
poprawności wykonanych inwestycji
– 16 804,26 zł w tym dofinansowanie
wynosi 10 961,38 zł.
Zrealizowano działania informacyjnopromocyjne – koszt 873,30 zł w tym
dofinansowanie wynosi 569,64 zł.
Od początku realizacji projektu
wypłacono 59 dotacji na łączna
kwotę 490 356,34 zł.
Zrealizowano działania edukacyjne:
- przeprowadzenie 6 spektakli
edukacyjnych dla dzieci w miejskich
przedszkolach,
- wizytę „OZE Busa”, tj. mobilnego
laboratorium odnawialnych źródeł
energii, wyposażonego w szereg
przykładowych urządzeń do produkcji
energii z OZE wraz zestawami
prezentacyjno-dydaktycznymi
(pompy ciepła, ogniwa
fotowoltaiczne, kolektory,
mikroturbina wiatrowa, itp.).
Koszt działań 3 699,99 zł w tym
dofinansowanie wynosi 2 417,94 zł.
Przeprowadzono kontrole
poprawności wykonanych inwestycji
– koszt 7 380,00 zł w tym
dofinansowanie wynosi 4 822,80 zł.
Zrealizowano działania informacyjnopromocyjne – koszt 769,00 zł, w tym
dofinansowanie wynosi 502,54 zł.
Wyłoniono wykonawcę, z którym
zostanie podpisana umowa.

5

Umowa o dofinansowanie
projektu nr RPMP.11.01.0212-0948/17 pn.
„Rewitalizacja centrum
miasta – Rynek OD – NOWA
Projekt realizowany
w ramach priorytetu: 11
Rewitalizacja przestrzeni
regionalnej, działanie:
11.1 Rewitalizacja miast,
Poddziałanie: 11.1.2
Rewitalizacja miast średnich
i małych.
Wartość projektu:
23 910 421,94 zł,
kwota dofinansowania:
14 611 655,19 zł
Kwota kwalifikowana:
19 482 207,06 zł
Wkład własny:
4 874 043,89 zł
Umowa: 24.05.2018 r.
Termin realizacji po
aneksach: 20.05.2021 r.

15.

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Małopolskiego

Cel projektu: ożywienie społeczne
i gospodarcze zdegradowanej tkanki
miejskiej.
Projekt komplementarny:
- pod względem źródła
finansowania: Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego,
- lokalizacji: Gmina Miasta Bochnia,
- zakresu: projekt obejmuje
przebudowę płyty Rynku oraz
utworzenie dziedzińca miejskiego
(woonerfu) w północnej
i wschodniej pierzei oraz w ulicy
Solnej i pl. Św. Kingi z ograniczeniem
ruchu kołowego wyłącznie dla
pojazdów uprzywilejowanych
i dostawców. W ramach inwestycji
przewidziano również
uporządkowanie istniejących miejsc
parkingowych.
Realizowane w ramach projektu
działania mają m.in. wpływać na
zachowania komunikacyjne
mieszkańców oraz wymuszać
zastępowanie uciążliwego
transportu indywidualnego

Zadanie w trakcie realizacji.
24 września 2018r. zawarto umowę
z firmą Polskie Surowce Skalne Sp.
z o. o. Grupa Budowlana,
ul. Wrocławska 1D, 55-040 Bielany
Wrocławskie.
Aneks nr 1 zawarty 31.01.2019 r
Aneks nr 2 zawarty 06.06.2019 r.
Aneks nr 3 zawarty 30.09.2019 r.
Aneks nr 4 zawarty 19.12.2019 r.

Wykonano m.in. przebudowę
kanalizacji opadowej na ul. Solnej,
Sutoris, Dominikańskiej oraz Św. Kingi
poniżej kościoła oświetlenie,
przebudowę układu
komunikacyjnego tych ulic,
rozpoczęto roboty branży drogowej
i wod-kan na pierzei wschodniej,
prowadzone są badania
archeologiczne na rynku. Wykonano
również prace konserwatorskie
zabytków archeologicznych
odnalezionych na płycie rynku.

PROMOCJA MIASTA

Poniżej prezentowane są tylko niektóre zadania/projekty realizowane przez Wydział Promocji i Rozwoju
Miasta w celu zwiększenia rozpoznawalności Miasta oraz podniesienia jego atrakcyjności w oczach
mieszkańców
EUROPEJSKI TYGODZIEŃ MOBILNOŚCI #mobilityweek
16-22 września 2019 r. Bochnia kolejny raz stała się uczestnikiem Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego
Transportu. Obchodzony od 2002 r. we wrześniu ETZT jest zachętą skierowaną do mieszkańców, aby zmienili
swoje przyzwyczajenia i zaczęli korzystać z alternatywnych, ekologicznych środków transportu.
AKTYWNE CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIACH
Miasto jest członkiem i aktywnym uczestnikiem działania dwóch stowarzyszeń, które działają w sferze
promocji i rozwoju turystyki.
 Małopolska Organizacja Turystyczna jest stowarzyszeniem działającym od 2001 r. którego celem jest
promocja turystyczna regionu.
 Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO jest stowarzyszeniem działający od końca 2005 roku. Celem Ligi
jest inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do utrzymania w dobrym stanie, właściwego
wykorzystania i promocji polskich miast i miejsc wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
oraz uznanych za Pomniki Historii.
CZŁONKOSTWO W MAŁOPOLSKIM SYSTEMIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
Miasto jest członkiem Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej. MSIT to nowoczesny system, który
utworzony został w partnerstwie z gminami i powiatami z Małopolski w skład którego wchodzi 41 jednostek
Informacji Turystycznej (it).
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W 2019 roku bocheński Punkt Informacji Turystycznej pozostał w tymczasowej lokalizacji w budynku Urzędu
Miasta (informacji udziela Wydział Promocji i Rozwoju Miasta – parter przy Dzienniki Podawczym). Punkt
posiada certyfikację wydaną przez Polską Organizację Turystyczną.
PROJEKT AMBASADOR
Ambasadorem Bochni może zostać każdy, kto tylko chce i kocha lub zwyczajnie lubi to miasto. 2018 rok był
już trzecim z kolei w którym sympatycy solnego Grodu mieli możliwość otrzymania bezpłatnych materiałów
promujących miasto.
W 2019 roku tyły to ramki do tablic rejestracyjnych, dostosowane do różnych pojazdów: samochodów
osobowych (jedno i dwurzędowe, w tym tablice pomniejszone), samochodów terenowych, motocykli,
motorowerów.
„MUZYCZNA ALTANA” – będąca jednym z tzw. „miękkich projektów” zawartych w Gminnym Programie
Rewitalizacji
Od 2016 roku kontynuowany jest jeden z projektów rewitalizacyjnych pn. Muzyczna Altana”. Powrót do
dawnych, tradycyjnych koncertów Orkiestry Górniczej ma na celu przywrócenie atrakcyjności przestrzeniom
miejskim. Projekt realizowany jest we współpracy z sektorem pozarządowym, którego zadaniem jest
przygotowanie i wykonanie cyklu (co najmniej 10-ciu) niedzielnych koncertów w odnowionej, zabytkowej
altanie na bocheńskich Plantach Salinarnych w okresie od czerwca do sierpnia. W 2019 roku 10 koncertów
w Altanie wykonała Orkiestra Górnicza Kopalni Soli Bochnia. Realizatorem tego zadania – sfinansowanego
w całości przez Wydział Promocji i Rozwoju Miasta kwotą 10 000 zł - było Stowarzyszenie Górnicze SUTORIS.
BOCHEŃSKA SCENA LETNIA
W niedzielę 7 lipca o godz. 17:00 w Amfiteatrze na Uzborni odbyła się pierwsza odsłona Bocheńskiej Sceny
Letniej, edycji 2019. Do Miasta Soli, ku uciesze najmłodszej części bocheńskiej publiczności, przyjechały
Wesołe Szczurki.
Muzyka, taniec, teatr, odrobina magii i mnóstwo dobrej zabawy dla małych i dużych – pod tymi hasłami krył
się program niedzielnych wydarzeń zaplanowanych na wakacje 2019 roku, stanowiących uzupełnienie oferty
kulturalnej miasta. Ich organizatorem był Wydział Promocji i Rozwoju Miasta.
KARTA DUŻEJ RODZINY
Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ oraz rodziców, którzy mieli na
wychowaniu trójkę lub więcej dzieci. Karta Dużej Rodziny działa od 2014 roku. Regularnie przybywa firm
oferujących zniżki. Do końca 2019 roku na terenie Gminy Miasta Bochnia w posiadaniu KDR było 1070 rodzin.
W samym 2019 roku wydano 1261 kart dla nowych posiadaczy (nie uwzględniono kart, którym przedłużono
ważność np. z tytułu kontynuacji nauki). W 2019 roku weszła w życie ważna zmiana dotycząca programu KDR.
O kartę mogli się starać również rodzice, którzy mieli na wychowaniu troje lub więcej dzieci. Takich wniosków
obsłużono aż 519.
BOCHEŃSKA KARTA RODZINNA
Bocheńska Karta Rodzinna to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach
publicznych, jak i w firmach prywatnych, kierowana do mieszkańców miasta. Program został zapoczątkowany
przed wprowadzeniem kart KDR Uchwałą Nr XXXVI/374/2013 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 listopada 2013
roku w sprawie: przyjęcia programu „Bocheńska Karta Rodzinna” na terenie Gminy Miasta Bochnia. Do końca
2019 w posiadaniu Bocheńskiej Karty Rodzinnej było 516 rodzin zamieszkujących teren Gminy Miasto
Bochnia. W samym 2019 roku wydano 143 karty dla ich nowych posiadaczy (nie uwzględniono kart, którym
przedłużono ważność). W 2019 roku posiadacze Bocheńskiej Karty Rodzinnej mogli korzystać z ofert 63
partnerów programu – instytucji publicznych, jak i firm prywatnych oferujących zniżki posiadaczom krat BKR.

BOCHEŃSKIE OGÓLNOPOLSKIE KARTY SENIORA
W wyniku współpracy Miasta Bochnia ze Stowarzyszeniem MANKO z Krakowa od kilku już lat osoby, które
ukończyły 60 rok życia mogą bezpłatnie wyrobić Ogólnopolską Kartę Seniora, uprawniającą do zniżek na
oferowane produkty i usługi w wybranych placówkach na terenie całej Polski. Obecnie dostępne są
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Bocheńskie Ogólnopolskie Karty Seniora – nakład lokalnej edycji (z logo Bochni) sfinansował Wydział Promocji
i Rozwoju Miasta, a przedsięwzięcie zrealizowało Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Bochni, które także od
początku zapewnia dystrybucję kart wśród bocheńskich seniorów. Aby przystąpić do Programu
Ogólnopolskiej Karty Seniora i stać się posiadaczem karty wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy
w siedzibie Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Bochni.
BOCHEŃSKA KOPERTA ŻYCIA
Nieprzerwanie od 2015 roku wydawana jest w mieście Bocheńska Koperta Życia - zestaw składający się z:
karty informacyjnej, plastikowej koperty oznaczonej naklejką oraz okrągłej naklejki na lodówkę. To miejsce
sprawdziło się bowiem jako najlepsze, w wielu miastach, gdzie funkcjonuje już taka koperta.
Kopertę życia można otrzymać bezpłatnie: w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Bochnia, w przychodniach
znajdujących się w Bochni oraz w bocheńskim Szpitalu.
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
Jak co roku władze naszego miasta są zapraszane do Keżmarku na międzynarodowy festiwal „Europejskiego
Ludowego Rzemiosła”. W dniach 12-14 lipca 2019 r. na FESTIWALU ELRO 2019 w Keżmarku Bochnię
reprezentował Gustaw Korta - Zastępca Burmistrza Miasta Bochnia.
Od 7 do 11 września 2019 r. w Bochni przebywała oficjalna delegacja z niemieckiego miasta partnerskiego
Bad Salzdetfurth, na czele z nowym burmistrzem Bjőrnem Gryschką. Podczas trwającego w tych dniach
„Weekendu z zabytkami Powiatu Bocheńskiego” goście z Niemiec zwiedzili m. in. Muzeum im. Stanisława
Fischera, gdzie dyrektor Jan Flasza nawiązał także do korzeni trwającej współpracy oraz kilka innych obiektów
i miejsc pięknej Ziemi Bocheńskiej: więzienie, zamek i bastion VR w Nowym Wiśniczu, Lipnicę Murowaną
z urokliwym kościółkiem św. Leonarda wpisanym na listę UNESCO, winnicę w Chronowie. Odbyło się też
oficjalne spotkanie w Urzędzie Miasta Bochnia, gdzie członkowie delegacji dyskutowali z władzami naszego
miasta oraz dyrektorami jednostek miejskich, a także przedstawicielem Starostwa Powiatowego. Podczas
spotkania wypracowywano metody dalszej współpracy, szczególnie w zakresie oświaty, sportu, kultury.
Powstały również nowe, ciekawe pomysły na dalszą międzynarodową współpracę miast soli.
Współpraca międzynarodowa opiera się również na współpracy młodzieży, realizowanej dzięki
zaangażowaniu uczniów i nauczycieli bocheńskich szkół:
Szkoła Podstawowa nr 1
W ramach współpracy międzynarodowej w dniach 24 – 28 kwietnia 2019 r. 12 uczniów SP nr 1 wzięło udział
w projekcie wymiany z zaprzyjaźnioną szkołą partnerską w mieście Bad Salzdetfurth. Oficjalną częścią
programu było spotkanie uczniów z burmistrzem miasta oraz zwiedzanie lokalnego Muzeum Soli i Potasu.
Historię wydobywania soli w ciekawy sposób przedstawił Jan Ludyga – Honorowy Ambasador Bochni. Kolejne
punktu programu obejmowały całodniowy pobyt w stolicy Dolnej Saksonii – mieście Hannover, jak również
wizytę w Centrum Nauki PHAENO w Wolfsburgu. W ramach aktywnego spędzania czasu wolnego
organizatorzy przygotowali dla uczniów grę terenową po mieście partnerskim, wizytę w kręgielni oraz
różnego rodzaju gry i zabawy integracyjne w hali sportowej. Pobyt w mieście partnerskim zaowocował przede
wszystkim nawiązaniem nowych kontaktów z rówieśnikami, poznaniem kultury i tradycji mieszkańców Badu,
promowaniem naszego miasta wśród społeczności lokalnej oraz doskonaleniem umiejętności językowych.
Koordynatorem całego wyjazdu była pani Agnieszka Stańdo – nauczyciel języka niemieckiego, która pozyskała
także dofinansowanie na realizacje projektu od Organizacji PNWM.
Szkoła Podstawowa nr 2
7 czerwca 2019 r. szkołę odwiedziła grupa 45 uczniów i trzech nauczycieli z Zakladnej Skoly nr 2 w Kieżmarku.
Uczniowie zwiedzili Solny Gród, Kopalnię Soli Bochnia, Muzeum Motyli oraz rozegrano mini zawody w Parku
Rodzinnym Uzbornia. 24 maja 2019 r. doszło do rewizyty - grupa 45 uczniów i 5 nauczycieli odwiedziła szkołę
w Keżmarku. Podczas tej wizyty uczniowie wraz z opiekunami zwiedzili Beliańską Jaskinię, Muzeum
Tatrzańskie, miasto Keżmarok, również odbywały się wspólne gry i zabawy.
Głównym celem spotkań było poznanie partnerskich miast, ich zabytków, atrakcji i wymiana doświadczeń
między uczniami i nauczycielami.
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Szkoła Podstawowa nr 4
W okresie od 18.05-26.05.2019 r. grupa 20 uczniów SP nr 4 uczestniczyła w wyjeździe do Wielkiej Brytanii Chester - Liverpool. Głównym celem wyjazdu było doskonalenie umiejętności komunikacyjnych
w j. angielskim oraz poznanie kultury Wielkiej Brytanii (Walii). Dzieci uczestniczyły w warsztatach
rozwijających umiejętności językowe oraz poznawały zwyczaje i tradycje regionu w którym przebywali.
Szkoła Podstawowa nr 5
W roku 2019 szkoła kontynuowała współpracę z Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok
zapoczątkowaną w roku 2017. Nastąpiła wymiana uczniów współpracujących szkół, która polegała na
uczestnictwie młodzieży i nauczycieli w przedsięwzięciach przygotowywanych przez władze szkolne. Młodzież
SP Nr 5 uczestniczyła w miesiącu marcu w spotkaniu pt. „Dzień polski w szkole słowackiej”, w kieżmarskich
grach (zawody sportowe szkół powiatu kieżmarskiego) oraz w wycieczce do Tatrzańskiej Łomnicy w miesiącu
maju, a także w grudniu z okazji 35-lecia partnerskiej szkoły. Reprezentanci naszej szkoły przygotowali
program, z którym wystąpili podczas uroczystości rocznicowej. W kwietniu dyrekcja SP Nr 5 i nauczyciel języka
angielskiego wraz z dwoma studentkami z Kanady i Wietnamu prowadzili lekcję języka angielskiego z uczniami
kieżmarskiej szkoły. Ponadto na bieżąco prowadzone są korespondencje telefoniczne i mailowe.
Reprezentanci szkoły kieżmarskiej przebywali w Bochni i uczestniczyli w uroczystościach szkolnych z okazji
święta szkoły, w pikniku środowiskowym, zwiedzali bocheńską kopalnię soli, zamek w Nowym Wiśniczu.
Odbyło się też wzajemne spotkanie młodzieży. Uzgodniono również plan współpracy na rok 2020.
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła podjęła współpracę partnerską ze szkołą w Torgau (Niemcy) w ramach wymiany uczniowskiej w roku
2015 ze szkołą znajdującą się na terenie kraju związkowego - Saksonii. Oberschule Nordwest Torgau jest
szkołą europejską zorientowaną na projekty partnerskie z innymi krajami. Torgau bardzo często nazywane
jest miastem renesansu i reformacji, mocno związane z osobą Marcina Lutra i jego żony Katarzyny von Bora.
Współpraca początkowo odbywała się w cyklu rocznym, od dwóch lat wymiany odbywają się w cyklu
dwuletnim. We wrześniu 2019 roku (16.09. - 20.09.) szkoła gościła grupę niemiecką. Grupa liczyła 8 uczniów
i 3 opiekunów, Oprócz zajęć na terenie szkoły i udziału grupy w zajęciach, uczniowie mieli okazję zwiedzić
Kopalnię Soli w Bochni oraz miasto wraz z atrakcjami turystycznymi, zabytkowy Kraków, Zakopane wraz z jego
fauną i florą, oglądając ekspozycję w Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego.
Rewizytę zaplanowano na maj przyszłego roku.
W 2019 r. Muzeum im. Prof. Stanisława Fischera w Bochni kontynuowało współpracę z muzeami: Muzeum
w Kieżmarku, Muzeum Spiskim w Lewoczy, Lubowniańskim Muzeum w Starej Lubowni, Muzeum Szariskim
w Bardiowie, Muzeum Miejskim w Bad Salzdetfurth (Niemcy, Dolna Saksonia), z Muzeum we francuskim Le
Vigan.
Aktywną współpracę międzynarodową realizował również Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bochni.

III.
1.

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY MIASTA BOCHNI I SPÓŁKI
KOMUNALNE
MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Bochni
ul. Kolejowa 14

Na dzień 31 grudnia 2019 jednostka zatrudniała ogółem 43 pracowników w tym: 19 pracowników socjalnych
(spełniony wymóg art. 110 ustawy o pomocy społecznej), 8 opiekunek, 3 asystentów rodziny, 6 pracowników
sekcji świadczeń rodzinnych, 6 pracowników administracyjnych, 1 pracownik gospodarczy.
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Budżet jednostki:

BUDŻET OGÓŁEM

WYKONANIE
41 620 140,40
41 292 650,72

ZADANIA ZLECONE /DOTACJA/

34 449 198,72

34 448 973,33

ZADANIA WŁASNE /DOTACJA/

1 923 724,10

1 921 405,66

PROJEKT RPO WM /DOTACJA/

287 353,19

191 487,02

4 959 864,39

4 730 784,71

PLAN

ŚRODKI WŁASNE GMINY

ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ
Liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną w 2019 r.:



Liczba rodzin objętych pomocą społeczną: 769
Liczba osób w rodzinach: 1587

Typy rodzin objętych pomocą społeczną:
Typ rodziny
rodziny z dziećmi ogółem

Liczba rodzin
133

Liczba osób w rodzinach
556

w tym: o liczbie dzieci 1-3
o liczbie dzieci 4 i więcej
rodziny niepełne ogółem

113
20
80

426
130
265

w tym: o liczbie dzieci 1-3
o liczbie dzieci 4 i więcej
rodziny emerytów i rencistów
w tym o liczbie osób: 1
2
3 i więcej

72
8
319
248
44
27

225
40
447
248
88
111

W ostatnich latach obserwuje się spadek liczby rodzin z dziećmi korzystających z pomocy społecznej
i jednocześnie widoczny jest istotny wzrost liczby osób w wieku senioralnym potrzebujących wsparcia.
Sytuacja ta jest powiązana z realizacją krajowych programów pomocy dla rodzin np. tzw. 500+, „Dobry start”
i wzrostem w środowisku liczby osób starszych.
Główne powody przyznawania pomocy:
Powód trudnej sytuacji życiowej
Ubóstwo
Bezdomność
Potrzeba ochrony macierzyństwa
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Długotrwała lub ciężka choroba
Bezradność w sprawach opiekuńczo –wychowawczych
w tym: rodziny niepełne
rodziny wielodzietne
Alkoholizm
Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego

Liczba
rodzin
209
17
16
117
226
273
144
54
9
58
8

Liczba os.
w rodzinach
432
17
106
342
436
549
448
168
55
87
12
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Do najczęściej udzielanych świadczeń pomocy społecznej należą:
Zasiłek celowy - świadczenie jednorazowe przyznawane w szczególności na pokrycie części lub całości
kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów codziennego
użytku domowego i drobnych remontów.
W roku 2019 z zasiłków celowych skorzystały łącznie 404 rodzin, w których żyło 936 osób. Wydatkowano na
ten cel kwotę 214 270,62 zł (w tym jako udział środków własnych w projekcie 24 500 zł). Średnia wysokość
pomocy dla jednej rodziny to ok. 530 zł.
Zasiłek okresowy - przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność
i bezrobocie. Świadczenie przyznaje się na czas kilku miesięcy, jego wysokość wynosi 50% różnicy między
kryterium dochodowym a dochodem osoby rodziny. W roku 2019 wydano 315 341,28 zł, zasiłki przyznano
201 rodzinom.
Zasiłek stały - przysługuje osobie niepełnosprawnej lub z tyt. wieku niezdolnej do pracy, która nie
ma prawa do własnej renty i emerytury. W 2019 r. z zasiłków stałych korzystało 113 osób. na kwotę
641 773,74 zł.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przy zasiłkach stałych – w 2019 r. opłacano składki na
ubezpieczenie zdrowotne dla 80 osób, wydatkowano 55 179,24 zł.
Sprawienie pogrzebu - w przypadku gdy nie ma osób, które mogą sprawić pogrzeb osobie zmarłej na terenie
gminy pochówek organizowany jest przez MOPS. W roku 2019 MOPS zorganizował 4 pogrzeby na koszt
gminy – 9 754 zł. Ponadto MOPS organizuje zbiorowe pogrzeby dzieci martwo urodzonych w bocheńskim
szpitalu, których rodzice zrzekają się prawa do pochówku. W roku 2019, zorganizowano 4 takie pogrzeby
i łącznie pochowano 184 dzieci. Nie ponoszono kosztów – usługi świadczone były nieodpłatnie.
Dożywiania - W roku 2019 r. programem „Posiłek w szkole i w domu” objętych zostało 733 osób w tym 317
dzieci w przedszkolach, szkołach, internatach i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych. Pokrywano
koszty posiłków wydawanych w jadłodajni „Dar Św. Mikołaja” przy ul. Wąskiej 55 osobom dorosłym.
Na realizację programu z budżetu miasta wydatkowano 181 220,80 zł, z dotacji wydatkowano 616 410,00 zł.
łącznie 797 630,80 zł.
Usługi opiekuńcze – W 2019 roku były świadczone 137 osobom, które nie są w stanie samodzielnie
funkcjonować z powodu wieku lub niepełnosprawności, które są osobami samotnymi lub mają dzieci, które
z powodu istotnych przeszkód nie mogą zaopiekować się swoim rodzicami.
Zasady przyznawania usług opiekuńczych i odpłatności za nie reguluje Uchwała Nr XXXV/343/05 Rady
Miejskiej w Bochni z dnia 12 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat oraz trybu ich
pobierania. Usługi są świadczone przez opiekunki etatowe MOPS i firmę zewnętrzną.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze były świadczone na rzecz 5 dzieci z poważnymi niepełnosprawnościami
zwłaszcza w rozwoju intelektualnym i psychicznym przez specjalistę z zakresu integracji sensorycznej,
pedagogów i psychologa. Łącznie zrealizowano 662 godzin usług, których koszt wyniósł 44 999,00 zł i był
pokryty z dotacji.
Domy pomocy społecznej - W 2019 r. w DPS przebywało 55 osób, którym nie można było zapewnić
wystarczającej pomocy w środowisku zamieszkania. Koszt ich pobytu poniesiony ze środków gminy wyniósł
1 279 007,33 zł.
Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych - zadanie gminy realizowane przez
MOPS na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych. Zgodnie z przepisami tej regulacji osobom nieubezpieczonym, które spełniają
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kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej można wydać decyzję pozwalającą na
nieodpłatne korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej. W roku 2019 koszty postępowań administracyjnych
prowadzonych dla 33 osób wyniosły 2 112,87 zł i zostały pokryte z dotacji.
Praca socjalna - z różnych form wsparcia i poradnictwa w 2019 roku korzystało 673 rodziny, w których żyło
1 448 osób.
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - jej zadaniem jest koordynowanie zadań
Miejskiego Programu, podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego oraz
opiniowanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych ma swoją siedzibę w pomieszczeniach Miejskiego Punktu Konsultacyjno Informacyjnego dla
Uzależnionych, Współuzależnionych i Ofiar Przemocy przy ul. Sądeckiej 1 w Bochni. Komisja składa się z 10
członków przeszkolonych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W 2019 r. odbyły
się 23 posiedzenia Komisji, wpłynęło 55 wniosków od różnych instytucji i osób fizycznych o ustalenie
o uzależnieniu od alkoholu i poddaniu się leczeniu. Po przeprowadzonych rozmowach i wywiadach część
z nich skierowano na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
i wskazania rodzaju zakładu leczniczego – 26 osób, część do sądu w celu wszczęcia postępowania w sprawie
obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu – 10 osób, część skierowano do specjalisty terapii uzależnień
w Miejskim Punkcie Konsultacyjno Informacyjnym dla Uzależnionych, a część do Poradni Terapii Uzależnień
i Współuzależnienia przy ul. Storynka 10 w Bochni oraz do Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia
SP ZOZ w Brzesku, ul. Kościuszki 68. Komisja współpracuje z organizacjami pozarządowymi (m.in.
Stowarzyszenie Nowa Szansa, Klub Abstynenta), których celem jest udzielanie pomocy i wsparcia osobom
dotkniętym problemem uzależnienia. Dodatkowo w roku 2019 przeprowadzono zajęcia edukacyjno –
wychowawczo – profilaktyczne z tematyki uzależnień od alkoholu, narkotyków i dopalaczy w klasach 6 i 7 we
wszystkich szkołach podstawowych w Bochni.
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE, RODZINNE, OPIEKUŃCZE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Świadczenie wychowawcze tzw. „500+” - w 2019 r. pobierało je 3 500 rodzin na 5 569 dzieci. Wydatkowano
24 824 933,69 zł.
Zasiłki rodzinne: zrealizowano 15 947 świadczeń o łącznej wartości 182 058,47 zł dla 1 845 uprawnionych
osób.
Funduszu alimentacyjny - wraz z obsługą zadania w 2019 r. wydatkowano 935 605,76 zł.
Zasiłki dla opiekuna – wydatkowano 162 534,49 zł na 149 świadczeń dla 31 osób uprawnionych.
Składki zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów wydatkowano łącznie 29 205,54 zł. Składki opłacano za 30 osób, zrealizowano 284 świadczeń.
Świadczenia „Za życiem” - wypłacono jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka
z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą dla 7 dzieci w wysokości 28 000,00 zł.
Program rządowy „Dobry strat” - w 2019 roku przyznano 3 654 świadczeń. Poniesione wydatki stanowią
kwotę 1 109 779,00 zł, w tym koszty obsługi świadczenia wyniosły 36 628,00 zł.
Realizowane programy:
Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – MOPS w ramach programy wykonuje zadania
dotyczące prowadzenia Miejskiego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Uzależnionych,
Współuzależnionych i Ofiar Przemocy.
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Z konsultacji i specjalistycznego wsparcia w Punkcie w 2019 r. mieszkańcy skorzystali ogółem 359 razy.
W punkcie zatrudniony jest 1 licencjonowany terapeuta pełniący dyżur 3 razy w tygodniu. Wydatki
poniesione na funkcjonowanie Punktu wyniosły 26 343,93 zł.
Informacje o realizacji w 2019 r. Gminnego Program Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy
na lata 2017 – 2021 umieszczone jest w BIP (menu: Rada - Komisja Rodziny Zdrowia i Pomocy Społecznej –
sprawozdania).
Informacje o realizacji w 2019 r. Gminnego Program Wspierania Rodziny umieszczone jest w BIP (menu: Rada
- Komisja Rodziny Zdrowia i Pomocy Społecznej – sprawozdania).
Informacje o realizacji w 2019 r. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Bochnia
umieszczone jest w BIP (menu: Rada - Komisja Rodziny Zdrowia i Pomocy Społecznej – sprawozdania).
NIEKTÓRE DZIAŁANIA FAKULTATYWNE
Wolontariat – Głównie we współpracy z I LO w Bochni, MOPS wspiera w nauce dzieciom z rodzin objętych
pomocą społeczną. W 2019 roku 14 wolontariuszy świadczyło pomoc 19 dzieciom w nadrabianiu zaległości
szkolnych, przygotowaniu do sprawdzianów, organizowaniu czasu wolnego, pomocy w opiece nad dziećmi.
„Bank rzeczy używanych” – W praktyce zauważono, że jest wiele osób chcących przekazać przydatne jeszcze
do użytku rzeczy jak i tych, które chcą z nich skorzystać. W reakcji na tę obserwację działa „Bank rzeczy
używanych”. W 2019 r. z pomocy banku skorzystało 222 rodziny – 483 dzieci, część z nich nie korzysta
z pomocy finansowej ośrodka.
Spotkanie wigilijne – W roku 2019 w wieczerzy uczestniczyło 119 osób. Co roku jej najmłodsi uczestnicy
otrzymują paczki, które przygotowywane są z rzeczy zebranych w ramach akcji „Niech dla każdego dziecka
zaświeci świąteczna gwiazdka”.
Pozyskane środki zewnętrzne, realizowane projekty (w tym wskazanie wkładu własnego i wysokości
dofinasowania:
Projekt „Aktywni razem - w społeczeństwie i na rynku pracy” opracowany przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Bochni pn. „Aktywni razem - w społeczeństwie i na rynku pracy” jest realizowany od
01.01.2019 r. do 31.12.2021 r. Uzyskane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 862 059,57 zł.
Ze środków UE w 2019 roku wydatkowano 191 487,02 zł. Wkład własny gminy wyniósł 31 756,25 zł i stanowią
go koszty wypłat świadczeń z pomocy społecznej.
Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku aktywności
zawodowej. Realizowane działania mają doprowadzać do usamodzielnienia się m.in. ekonomicznego
uczestników. W 2019 r. w projekcie uczestniczyło 21 osób.

2.

MIEJSKIE CENTRUM DZIECI I MŁODZIEŻY „Ochronka” w Bochni
ul. Henryka Sienkiewicza 2

Zatrudnienie w jednostce na dzień 31.12.2019 r. wynosiło 18 osób, w tym:
 5 osób na stanowisku pracowników administracyjnych,
 13 osób zatrudnionych na stanowisku – wychowawca.
Budżet i jego wykonanie:
plan: 1 075 000,00 zł, wykonanie: 1 074 560,52 zł.
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Realizowane zadania statutowe
MCDiM – „Ochronka” realizuje zadania opiekuńcze, wychowawcze i profilaktyczne, których celem jest
ograniczanie występowania zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży i wzmacnianie czynników
ochronnych.
Placówka realizuje następujące zadania statutowe:











profilaktyka uzależnień,
pomoc dydaktyczna,
rozwój zainteresowań i uzdolnień oraz umiejętności praktycznych,
ochrona zdrowia i rozwój fizyczny,
rozwój psychiczny i duchowy,
nabywanie kompetencji interpersonalnych,
przeciwdziałanie przestępczości nieletnich,
wspieranie rodziny i szkoły w realizacji ich funkcji i zadań,
zaspokajanie podstawowych potrzeb np. pokarmowych,
organizowanie wypoczynku zimowego i letniego.

Miejskie Centrum Dzieci i Młodzieży „Ochronka” jest specjalistyczną placówką wsparcia dziennego dla dzieci
i młodzieży skierowanych do placówki przez pracowników instytucji pomocowych, oświatowych. Zajęcia na
poziomie kompensacyjnym i rozwojowym prowadzone są z wychowankami od poniedziałku do soboty
(37 godzin w tygodniu) w następujących pracowniach:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pracownia przedmiotów humanistycznych,
pracownia przedmiotów ścisłych,
pracownia językowa (j. angielski, j. niemiecki),
pracownia artystyczna,
pracownia reedukacyjna - RIO zajęcia reedukacyjne z logopedą i terapeutą zajęciowym,
siłownia,
pracownia komputerowa,
pracownia muzyczna (bębny afrykańskie, perkusja, zespół wokalny, gitara),
klub-świetlica z aneksem kuchennym – zajęcia kulinarne,
pracownia do socjoterapii i zajęć profilaktycznych.

Dodatkowo prowadzone są zajęcia odpowiadające na aktualne potrzeby/zainteresowania podopiecznych:
fotograficzne, warsztaty muzyczne, teatralne, kulinarne, doskonalące umiejętności i sprawności sportowe.
Obowiązującym modelem pracy w placówce są ,,Indywidualne Plany Pracy z dzieckiem i rodziną”. Każdy
wychowawca w Ochronce jest indywidualnym opiekunem kilku wychowanków, odpowiedzialnym za pracę
z rodziną, szkołą i innymi instytucjami i osobami ważnymi dla podopiecznych, mogącymi uczestniczyć
w procesie pomocy.
MCDiM „Ochronka” współpracuje z różnymi instytucjami i osobami, których celem jest pomoc dziecku i jego
rodzinie m.in. MOPS, placówki oświatowe, OHP, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie.
W 2019 r. ze świadczeń placówki skorzystało 104 osoby (dzieci i młodzież w wieku od 6 do 19 roku życia).
Realizowane programy:
Jednostka realizuje Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na
2019 r. na podstawie Uchwały Nr IV/34/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 31 stycznia 2019 r. W ramach
GPPiRPAiN realizowana była działalność:


Miejskiego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Uzależnionych, Współuzależnionych i Ofiar
Przemocy w ramach której odbywa się wstępne diagnozowanie problemu uzależnienia, motywowanie
do podjęcia leczenia osób uzależnionych, wsparcie ofiar przemocy i osób z uzależnieniem,
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Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której głównym zadaniem jest
koordynowanie zadań Gminnego Programu, podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia
o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie
lecznictwa odwykowego, opiniowanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeprowadzanie
kontroli punktów sprzedaży alkoholu,
Miejskiego Centrum Dzieci i Młodzieży – „Ochronka” w Bochni, placówki wsparcia dziennego realizującej
zadania opiekuńcze, wychowawcze i profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą kierowanymi do objęcia
wsparciem.

Pozyskane środki zewnętrzne, realizowane projekty
Projekt „Baza” realizowany w terminie 20.01.2019 – 12.02.2019, którego celem było zorganizowanie dla
wychowanków zimowiska ze szkółką narciarską, kwota w wysokości 20 000,00 zł pozyskana została
z Ministerstwa Sportu i Turystyki, wkład własny w realizację projektu wyniósł 11 000,00 zł. W zimowisku
wzięło udział 30 wychowanków Ochronki, dla których wyjazd był nagrodą za półroczną pracę nad własnym
rozwojem. W czasie trwania zimowiska oprócz zajęć sportowych (nauka jazdy na nartach, jazdy na łyżwach,
gry i zabawy zespołowe) z podopiecznymi placówki przeprowadzony został program profilaktyczny „Baza”.
Zrealizowane zadania inwestycyjne
Zadanie pn. działania edukacyjne, profilaktyczne i wychowawcze
Plan: 207 199,00 zł, wykonanie: 207 148,39 zł.
Zadanie inwestycyjne tj. zakup sprzętu do pracy metodą biofeedback, która pozwala na rozszerzenie form
wsparcia kierowanych do podopiecznych placówki mających problemy z koncentracją, zaburzenia lękowe,
dysleksję, dysgrafię, zaburzenia w rozwoju mowy, ADHD, ADD, itp. Biofeedback to nieinwazyjna, bezbolesna
metoda treningu mózgu usprawniająca jego pracę poprzez wzmacnianie pożądanych częstotliwości fal
mózgowych.
Plan: 11 200,00 zł, wykonanie: 11 200,00 zł.
W 2020 roku MCDiM – „Ochronka” w związku z pozyskaną dotacją unijną na realizację projektu „BEZPIECZNA
PRZYSTAŃ” w wysokości 367 353,75 zł planowane jest wdrożenie nowej formy pracy placówki –
streetworking oraz rozpocznie się rekrutacja uczestników projektu. Projekt w 2021 roku obejmie swoimi
intensywnymi oddziaływaniami dzieci i ich rodziców wywodzących się ze środowisk wykluczonych społecznie,
rozszerzona i uatrakcyjniona zostanie oferta Ochronki, wydłużone zostaną godziny pracy, utworzonych
zostanie 10 nowych miejsc dla wychowanków placówki.

3.

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI w Bochni
ul. Parkowa 3

Zatrudnienie w jednostce na dzień 31.12.2019  stan zatrudnienia: 17 osób, w tym:
 administracja: 7 osób,
 obsługa: 10 osób.
Budżet i jego wykonanie:
Środki na realizację zadań na dzień 31.12.2019 r. wynosiły 2 366 725,93 zł i zostały wydatkowane w wysokości
2 365 755,26 zł, co stanowi 99,96% do ogółu planu wydatków.
Plan dochodów budżetowych MOSiR na dzień 31.12.2019 r. wynosił 614 725,93 zł i został wykonany
w wysokości 357 585,46 zł obejmował on dochody z najmu i dzierżawy, organizacji zawodów powiatowych,
opłat za uczestnictwo w sekcjach, darowizny i inne.
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Główne rodzaje działalności statutowej:
 zarządzanie obiektami sportowymi,
 prowadzenie sekcji sportowych, udział w rozgrywkach ligowych,
 organizacja zawodów sportowych (miejskich, powiatowych, rejonowych, wojewódzkich),
 organizacja bocheńskich lig,
 organizacja zajęć rekreacyjnych (siłownia, sauna, aerobik),
 organizacja wydarzeń sportowo-rekreacyjnych,
 udostępnianie obiektów na imprezy rekreacyjne.
MOSiR sprawuje trwały zarząd nad następującymi obiektami sportowymi:
 Stadion Miejski przy ul. Parkowej,
 boisko do piłki nożnej w Chodenicach,
 boisko ze sztuczną trawą przy ul. Kazimierza Wielkiego,
 budynek sportowoadministracyjnym z salą sportową, siłownią i sauną przy ul. Parkowej,
 Hala WidowiskowoSportowa przy ul. Ks. J. Poniatowskiego,
 budynek przy ul. Wojska Polskiego 1 (FILIA II), gdzie mieszczą się: sala judo, sala sportów walki, sala
lustrzana, siłownia dla zawodników oraz biblioteka, pomieszczenia biurowe m.in. OHP i Niepubliczne
Centrum Kształcenia.
Prowadzenie sekcji sportowych, udział w rozgrywkach ligowych:
- piłka nożna: zespoły trampkarzy, młodzików, orlików, żaków, skrzatów (chłopcy w wieku 615 lat). W sekcji
trenuje 150 chłopców (wg stanu na koniec grudnia 2018 r.  184 osoby), pod okiem 5 trenerów.
Drużyny biorą udział w rozgrywkach ligowych:
 Tarnowska I, II i III Liga Okręgowa Trampkarzy i Młodzików,
 Rozgrywki Podokręgu Piłki Nożnej w Bochni Trampkarzy, Młodzików i Orlików.
- piłka ręczna: juniorzy, juniorzy młodsi, młodzicy, dzieci (wiek uczestników 10 18 lat).
W sekcji trenuje 67 chłopców (wg stanu na koniec grudnia 2018 r.  100 osób), pod okiem 5 trenerów.
Wszystkie zespoły biorą udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez Małopolski Związek Piłki
Ręcznej.
- judo: dzieci, młodzicy, juniorzy młodsi i juniorzy (wiek uczestników 518 lat).
W sekcji trenuje 150 osób (wg stanu na koniec grudnia 2018 r.  128 osób), pod okiem 4 trenerów.
 koszykówka dziewcząt: juniorki starsze, juniorki młodsze, kadetki A i B, młodziczki i młodziczki młodsze,
dziewczęta i grupy naborowe (wiek uczestniczek 1018 lat oraz seniorki).
W sekcji trenuje 97 dziewcząt (wg stanu na koniec grudnia 2018 r.  82 osoby), pod okiem 6 trenerów.
Wszystkie zespoły biorą udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez Krakowski Okręgowy Związek
Koszykówki.
 siatkówka: dziewczęta w grupie zaawansowanej (uczennice szkół średnich i starszych klas szkół
podstawowych) i w grupie młodszej (uczennice młodszych klas szkół podstawowych).
W sekcji trenuje 27 dziewcząt (wg stanu na koniec grudnia 2018 r.  31 osób), pod okiem 1 trenera.
Organizacja zawodów sportowych (miejskich, powiatowych, rejonowych, wojewódzkich):
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bochni organizuje zawody szkolne na szczeblu miejskim, powiatowym
(w ramach umowy ze Starostwem Powiatowym), częściowo rejonowym i wojewódzkim (z ramienia
Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego).
W zawodach, organizowanych w czasie roku szkolnego udział brali uczniowie szkół podstawowych, III klas
gimnazjalnych (do czerwca 2019 r. przed likwidacją gimnazjum) oraz szkół średnich.
W 2019 r. uczniowie rywalizowali w następujących dyscyplinach:
 Jesiennych Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt,
 Jesiennych Sztafetowych Biegach Przełajowych Chłopców,
 Drużynowych Biegach Przełajowych Dziewcząt,
 Drużynowych Biegach Przełajowych Chłopców,
 Indywidualnym i Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt,
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Indywidualnym i Drużynowym Tenisie Stołowym Chłopców,
Drużynowych Szachach Dziewcząt i Chłopców,
Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt,
Halowej Piłce Nożnej Chłopców,
Piłce Nożnej Chłopców „6ki”,
Pływaniu Indywidualnym i Drużynowym Dziewcząt,
Pływaniu Indywidualnym i Drużynowym Chłopców,
Piłce Ręcznej Dziewcząt,
Piłce Ręcznej Chłopców,
Koszykówce Dziewcząt,
Koszykówce Chłopców,
Siatkówce Dziewcząt,
Siatkówce Chłopców,
Czwórboju Lekkoatletycznym Dziewcząt,
Czwórboju Lekkoatletycznym Chłopców,
Drużynowej Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej Dziewcząt,
Drużynowej Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej Chłopców,
Turnieju Piłki Nożnej Chłopców o Puchar Starosty Bocheńskiego.

Ogółem zorganizowano 111 zawodów, zarówno na obiektach MOSiR (Hala WidowiskowoSportowa, Stadion
Miejski, boisko ze sztuczna nawierzchnią), w Krytej Pływalni w Bochni, na terenie Kompleksu Sportowo –
Rekreacyjnego „ZALEW” w Łapanowie oraz na obiektach udostępnianych przez szkoły zarówno w Bochni, jak
i innych miejscowościach Powiatu Bocheńskiego.
Łączna liczba uczestników szkolnych zawodów sportowych wyniosła 5 169 osób.
Organizacja bocheńskich lig:
- Szkolna Bocheńska Liga Szachowa, rozgrywki prowadzone są w ciągu całego roku szkolnego. Biorą w nich
udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych (do czerwca 2019r. przed likwidacją gimnazjum).
W rozgrywkach Bocheńskiej Ligi Szachowej wzięło udział: 85 uczniów/ uczennic - rok szkolny 2018/2019
(edycje marzec, maj, czerwiec),70 uczniów/ uczennic - rok szkolny 2019/2020 (edycje październik, listopad,
grudzień).
- Mała Bocheńska Liga Piłki Ręcznej Dzieci, rozgrywki prowadzone w ciągu roku szkolnego, biorą w nich udział
reprezentacje szkół podstawowych z klas IV i V z Bochni i jej okolic.
- Bocheńska Liga Judo Dzieci, prowadzona przez cały rok szkolny. Podczas swoich całorocznych zmagań
w Bocheńskiej Lidze Judo oraz na wszystkich zawodach wyjazdowych mali judocy zdobywali punkty, które
w rezultacie pozwalają na wyłonienie zwycięzców w danym sezonie.
W czerwcu 2019 r. po 8 rundach ukończyło ją 102 zawodników/zawodniczek.
W edycji 2019/2020 udział wzięło 72 zawodników/zawodniczek (edycje październik, listopad).
Organizacja zajęć rekreacyjnych  siłownia, sauna, aerobik, boisko ze sztuczna murawą, bieżnia:
Szacuje się, że ok. 300 osób miesięcznie korzysta z wyżej wymienionych obiektów.
Organizacja wydarzeń sportowo rekreacyjnych:
Największe, cykliczne wydarzenia sportowe na stałe wpisane w kalendarz imprez Bochni, edycje w 2019 r.:
 III Noworoczny Turniej Minipiłki Ręcznej Dzieci w Kopalni Soli Bochnia, odbył się 6 stycznia 2019 r.
Wzięło w nim udział 12 drużyn  łączna liczba uczestników  120 osób.
 X Międzynarodowy Festiwal Koszykówki BOCHNIA CUP odbył się w dniach 2527 stycznia 2019 r.
W Festiwalu oprócz licznych reprezentacji polskich klubów sportowych wzięły udział drużyny z Czech,
Irlandii, Słowacji, Słowenii i Węgier.
 Turniej Piłki Ręcznej im. Władysława Stawiarskiego, odbył się w dniach 89 czerwca 2019 r.
Turniej rozgrywany w dwóch kategoriach wiekowych (dzieci, młodzik), wzięło w nim udział 10 drużyn.
Bocheńskie drużyny zajęły miejsca I – młodzik, III – dzieci.
 XXII Międzynarodowy Turniej Judo w Kopalni Soli w Bochni, 1516 czerwca 2019 r.
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W dwudniowych zawodach walczyli judocy z 8 państw: Austrii, Chorwacji, Węgier, Czech, Słowacji,
Litwy, Ukrainy i oczywiście całej Polski. W sumie w dwóch komorach solnych na 5 matach 250 metrów
pod ziemią walczyło 415 młodych judoków z 51 klubów. Bochnianie w Turnieju zdobyli cztery złote
medale, jedno srebro i sześć brązów oraz siedem V i jedno VII miejsce.
XXVI Memoriałowy Bieg Majora Bacy i Piknik nad Rabą, Bochnia – Chodenice, 4 sierpnia 2019 r.
Do biegu głównego (dystans 10 km) zgłosiło się 218 osób (łącznie kobiet i mężczyzn). Biegom
towarzyszyła impreza pn. „Piknik nad Rabą”, w programie której znalazły się liczne konkurencje
sportoworekreacyjne oraz atrakcje dla całych rodzin, które przyszły kibicować biegaczom.
XII Bieg z okazji Dnia Papieża Św. Jana Pawła II, 16 października 2019 r.
Był to bieg, w którym uczestniczyli przedstawiciele wszystkich szkół podstawowych z terenu Bochni,
Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego i Bursy oraz szkół średnich z powiatu bocheńskiego.
IV Turniej Siatkówki im. Czesława Kumorka, 19 października 2019 r.
W zawodach wzięło udział 8 drużyn.
Mikołajkowy Turniej Judo Dzieci, odbył się 8 grudnia 2019 r. w Hali WidowiskowoSportowej.
Wzięło w nim udział 375 zawodników z Polski i Ukrainy.

Udostępnianie obiektów na imprezy rekreacyjne:
MOSiR udostępniał/ wynajmował Halę WidowiskowoSportową na rzecz podmiotów zewnętrznych
organizujących własne wydarzenia sportowe, rekreacyjne, kulturalne:
1. Turniej Eliminacyjny do Mistrzostw Polski Futsalu, 05.01.2019 r.
2. 27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 13.01.2019 r. (9.00 – 24.00)
3. KONCERT NOWOROCZNY pt. „Piosenka Ci nie da zapomnieć”, 20.01.2019 r.
4. KONCERTU ORKIESTRY BACZKÓW, 03.02.2019 r.
5. zgrupowania Kadry Wojewódzkiej Dziewcząt z Koszykówce (organizator KOZKOSZ), 1517.02.2019 r.
6. Występ Kabaretu NEONÓWKA, 23.02.2019 r.
7. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Koszykówce Dziewcząt, 27.02.  03.03.2019 r.
8. ORLEN PRZEDSZKOLIADA TOUR 2019  impreza sportowa dla przedszkolaków, 07.03.2019 r.
9. Koncert Galowy Zespołu Pieśni i Tańca „MAZOWSZE”, 10.03.2019 r.
10. 15LECIE KABARETU SKECZÓW MĘCZĄCYCH, 23.03.2019 r.
11. Wojewódzka Konsultacja Szkoleniowa OSPR Chłopców w Piłce Ręcznej, 1012.05.2019 r.
12. LOKAL WYBORCZY (Wybory do Euro Parlamentu), 26.05.2019 r.
13. 12 Festiwal Piosenki „Integracja Malowana Dźwiękiem”, 0506.06.2019 r.
14. Charytatywny Spektakl Taneczny, 07.06.2019 r.
15. Wojewódzka Konsultacja Szkoleniowa OSPR Dziewcząt w Piłce Ręcznej, 1316.06.2019 r.
16. Zgrupowanie Kadry Wojewódzkiej Koszykówki Dziewcząt  Młodziczek r. 2006 i 2007, 2029.06.2019 r.
17. WYSTĘP – mini koncert MAJKI JEŻOWSKIEJ dla Dzieci, 11.10.2019 r.
18. LOKAL WYBORCZY, 13.10.2019 r.
19. KONCERTU ORKIESTRY BACZKÓW, 27.10.2019 r.
20. Turniej Piłki Nożnej Chłopców im. A. Noszkowskiego, 23.11.2019 r.
21. TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO, 30.11.  01.12.2019 r.
22. Rozgrywki Bocheńskiej Ligi Futsalu, 14 wejść po 6/7 godzin każde.
23. Mecze ligowe I Ogólnopolskiej Ligi Futsalu, Organizator BSF.
Liczba osób korzystająca z usług:
Rodzaj działalności

Ilość uczestników

1

Sekcje sportowe

500

2

Szkolne zawody sportowe

5169

3

Bocheńskie Ligi

713

4

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

300

5

Wydarzenia sportowo-rekreacyjne

2182

Razem

8864
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4.

KRYTA PŁYWALNIA im. Jana Kota w Bochni
ul. św. Leonarda 34

Kryta Pływalnia w Bochni jest miejską jednostką budżetową, w której dla zapewnienia sprawnej realizacji
celów i zadań statutowych, na dzień 31 grudnia 2019 r. zatrudnionych było 26 osób na 25 etatach, w tym 21
osób - na umowę o pracę na czas nieokreślony i 5 osób - na umowę o pracę na czas określony, w tym:
 na stanowiskach administracyjnych – 7 osób,
 ratownicy wodni – 5 osób,
 obsługa techniczna – 7 osób,
 pracownicy sprzątający – 7 osób.
Budżet i jego wykonanie:
Dochody budżetowe 2019: 909 714,03 zł, w tym m.in.:
Dochody z usług basenowych: 849 989,35 zł
Najem i dzierżawa:
47 377,99 zł
Wydatki budżetowe 2019: 2 526 747,96 zł, w tym m.in.:
Zakup materiałów i nagród:
151 202,30 zł
Zakup energii:
646 177,91 zł
Zakup usług, w tym remontowych: 97 269,83 zł
Realizowane zadania statutowe
Wybudowana w latach 1998-99 Kryta Pływalnia im. Jana Kota w Bochni jest jedynym między Krakowem
a Tarnowem obiektem typu sportowego. Pływalnia dysponuje dwoma basenami:
a) sportowym o wymiarach 25 x 16 m i głębokości: 1,95 - 2,05 m (temperatura wody ok. 28oC)
przeznaczonym do organizacji zawodów sportowych i dla osób umiejących pływać, z widownią na
150 miejsc siedzących,
b) rekreacyjnym o wymiarach 12,5 x 7,5 m i głębokości: 0,7 - 1,1 m (temperatura wody ok. 32oC)
z 60 metrową zjeżdżalnią, jacuzzi, biczami wodnymi i gejzerami przeznaczonym do szeroko
rozumianej rekreacji, głównie dla małych dzieci i osób nie umiejących pływać.
Ponadto od roku 2016 obiekt posiada ogólnodostępną saunę fińską zrealizowaną w ramach budżetu
obywatelskiego. Na terenie pływalni funkcjonuje sklep sportowy, restauracja i salon fryzjerski. Obiekt
połączony jest integralnie z Centrum Rehabilitacji i Rekreacji Fitness & Body oraz Centrum Konferencyjnym
& SPA Nowa Bochnia. Pływalnia posiada własny parking na ok. 50 miejsc. Pływalnia otwarta jest codziennie
w godzinach od 6.30 do 21.30.
Udostępnianie obiektu na potrzeby organizacji imprez sportowych:
W roku 2019 wspólnie z Małopolskim Okręgowym Związkiem Pływackim oraz Towarzystwem Sportowym
„Pływak” Bochnia zrealizowano: Zawody Wojewódzkie z cyklu „Sobota Pływacka” (9 marca 2019 r.),
VI Ogólnopolski Nocny Maraton Pływacki „OTYLIADA 2019” (16-17 marca 2019 r.), „XVI Memoriał Pływacki
im. Jana Kota” (25 października 2019 r.), „Małopolska Liga Młodzików” (9 listopada 2019 r.), „Ogólnopolski
Sprawdzian Wytrzymałości i Wszechstronności w Pływaniu dla 10,11,12.latków” (23 listopada 2019 r.).
Udostępniono także obiekt na potrzeby organizacji powiatowych zawodów pływackich – Igrzyska Dzieci
i Młodzieży Szkolnej oraz Licealiada (11 stycznia 2019 r.).
Udostępnianie obiektu na potrzeby organizacji nauki pływania dzieci i młodzieży:
W roku 2019 wspólnie z 6 prywatnymi szkółkami nauki pływania zorganizowano naukę pływania dla osób
indywidualnych i grup (łącznie 11 299 wejść), zaś wspólnie z Małopolskim Okręgowym Związkiem Pływackim
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zorganizowano naukę pływania dla grup dzieci z klas od I do III ze szkół podstawowych w ramach projekt
„Umiem pływać” (łącznie 8 689 wejść).
Ponadto, w oparciu o pracę instruktorów zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych zorganizowano
zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dorosłych: Aqua Aerobic (144 zajęcia od stycznia do grudnia 2019 r., łącznie
1 595 wejść) i Gimnastyka dla Seniora (35 zajęć od stycznia do sierpnia 2019 r., łącznie 540 wejść).
We współpracy z tarnowskim WOPR uruchomiono na pływalni Sekcję Ratownictwa Wodnego, która prowadzi
zajęcia 2 razy w tygodniu gromadząc ok. 10-15 młodych adeptów ratownictwa stale podnoszących swój
poziom wyszkolenia.
Łącznie w roku 2019 r. pływalnię odwiedziło 132 588 osób (był to czwarty pod względem liczebności wynik
w 20. letniej historii obiektu!).
W roku 2019 pływalnia realizowała wejścia normalne, ulgowe i rodzinne z uwzględnieniem Programów:
Bocheńska Karta Rodzinna (2 012 wejść), Ogólnopolska Karta Seniora (1 452 wejścia), Karta Dużej Rodziny
(5 461 wejść).
Pozyskane środki zewnętrzne, realizowane projekty
W roku 2019 pływalnia we współpracy z Małopolskim Okręgowym Związkiem Pływackim realizowała projekt
„Umiem pływać” finansowany ze środków Ministerstwa Sportu (wejścia za kwotę 52 134 zł). Projekt
adresowany był do uczniów klas od I do III szkół podstawowych, a jego beneficjentami byli uczniowie z gmin:
Nowy Wiśnicz, Lipnica Murowana, Gdów i Szczurowa.

5.

STRAŻ MIEJSKA w Bochni
ul. Regis 2

Zatrudnienie w jednostce na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiło: 17 osób, w tym:
- 15 osób zatrudnionych na stanowiskach strażników,
- 2 osoby na stanowiskach administracyjnych.
Budżet i jego wykonanie:
Budżet Straży Miejskiej w Bochni w 2019 r. był zaplanowany na kwotę 1440 000,00 zł, z czego wydatkowano
1 326 768,55 zł, co stanowi 92,14% wykonania. Niewykorzystane środki w kwocie 113 231,45 zł zostały
zwrócone do budżetu Gminy Miasta Bochnia.
Realizacja zadań statutowych
Praca strażnika miejskiego to przede wszystkim praca w rejonie, kontrola miejsc zagrożonych oraz reakcja na
wykroczenia oraz interwencje zgłaszane przez mieszkańców.
Lp.
1
2

3

Zadania
ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych
sprawozdanie roczne za 2019 r. str. 13 pkt. 1a tabela
czuwanie nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego – w zakresie
określonym w przepisach o ruchu drogowym
sprawozdanie roczne za 2019 r. str. 13 pkt. 1d tabela
kontrola publicznego transportu zbiorowego – w zakresie określonym
w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie
zbiorowym

Ilość podejmowanych
działań
144
1 974

0
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4

5

6
7

8

9

10

współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia
i zdrowia obywateli, pomoc w usuwaniu awarii technicznych i skutków
klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń
współpraca z policją
wezwanie innych służb - relacje dzienne
zabezpieczanie miejsc przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego
zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób
postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia
właściwych służb, a także ustalanie w miarę możliwości, świadków
zdarzenia
sprawozdanie roczne za 2019 r. str. 25 pkt. 7
zabezpieczone nagrania z monitoringu dla KPP
ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej
sprawozdanie roczne za 2019 r. str. 27
współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku
podczas zgromadzeń i imprez publicznych uroczystości zabezpieczanie
imprez według relacji dziennych
doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca
zamieszkania, jeśli osoby te zachowaniem swoim dają powód do
zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach
zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych
osób osoby przewiezione do miejsca zamieszkania lub izby wytrzeźwień
osoby przekazane pogotowiu ratunkowemu
informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także
inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie
popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawisk kryminogennych
i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi,
samorządowymi i organizacjami społecznymi
prelekcje dla szkół i przedszkoli prelekcje w terenie
konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości
pieniężnych dla potrzeb gminy asysty dla Urzędu Miasta
asysty obce
RAZEM

129

80

7 822
35

30

38

117
10 369

W minionym roku nałożonych zostało w postępowaniu mandatowym 1 129 szt. mandatów karnych na łączna
kwotę 116 070,00 zł. Wpływy z tytułu nałożonych mandatów karnych we wskazanym czasookresie wyniosły
111 965,97 zł. Wystawionych zostało 359 tytułów wykonawczych z tytułu niezapłaconych mandatów karnych.
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wyniosły 1 842,43 zł, wpływy z tytułu kosztów
upomnień osiągnęły wartość 4 114,61 zł, natomiast wpływy z pozostałych dochodów stanowiły kwotę
2 658,65 zł.
Do ochrony spokoju i porządku publicznego na terenie miasta Bochnia w 2019 r. zostało wystawionych łącznie
1 194 służby patrolowe, w tym: 742 służby z udziałem strażników, 17 służb wspólnych z Policją oraz 435 służby
przy obsłudze monitoringu miejskiego.
Strażnicy w okresie sprawozdawczym ujawnili na terenie miasta Bochnia 2 764 wykroczenia. Wobec 1 129
sprawców wykroczenia przeprowadzono postępowanie mandatowe, w 1 607 przypadkach zastosowali środki
oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia, skierowanych zostało 17 wniosków o ukaranie do Sądu
Rejonowego w Bochni.
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Na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście szczególny wpływ ma monitoring miejski. Aktualnie system
dysponuje 17 kamerami obrotowymi z 90-krotnym zoomem, z których obraz jest przesyłany drogą radiową
oraz 2 kamery stałopozycyjne. Rozmieszczone są one w najbardziej newralgicznych miejscach miasta.
Centrum Monitoringu Miasta Bochnia posiada również połączenie z systemem kamer umiejscowionych
w Parku Rodzinnym Uzbornia, który liczy 24 stałopozycyjne kamery VGA. Ponadto Straż Miejska posiada
dostęp do monitoringu TV dozoru obejmującego ciąg pieszo – rowerowy pn. „Turisticus” zlokalizowany przy
ul. Karosek. W 2019 r. operatorzy monitoringu interweniowali w 215 przypadkach, kierując w miejsca
ujawnionych zdarzeń patrole strażników. Na wniosek Komendy Powiatowej Policji w Bochni w 2019 r.
zabezpieczono 20 zapisów z kamer w celu utrwalenia dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.
Niezwykle ważnym elementem stanowiącym o poprawie poczucia bezpieczeństwa i porządku publicznego
były działania edukacyjne i informacyjne. Z rozbudowanej formy edukacyjnej skorzystało 9 placówek
oświatowych z terenu naszego miasta. Łącznie przeprowadzono 38 spotkań edukacyjnych, w tym
2 zorganizowane w plenerze. Ponadto zakupiono i przekazano dzieciom podczas zajęć edukacyjnych opaski
odblaskowe, mające poprawić bezpieczeństwo wśród pieszych uczestników ruchu drogowego.
Ponadto strażnicy w ramach swych obowiązków służbowych zabezpieczali wiele imprez masowych
i sportowych organizowanych w naszym mieście. Imprezy te w większości odbywały się bez zakłóceń.

Realizowane programy:
Ograniczając zagrożenia w miejscu zamieszkania obywateli, pracownicy straży reagowali na wszelkie
wykroczenia uczestnicząc aktywnie w działaniach wraz z innymi podmiotami realizując następujące programy
i strategie:
a) Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasta Bochnia na lata 2017-2026, na
podstawie uchwały Nr XXXII/266/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 marca 2017 r.,
b) Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na
lata 2017-2021, na podstawie uchwały Nr XXXV/306/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 czerwca
2017 r.,
c) Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017-2019, na podstawie uchwały Nr XXXV/307/17
Rady Miasta Bochnia z dnia 29 czerwca 2017 r.,
d) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2019
dla miasta Bochnia, na podstawie uchwały Nr IV/34/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 31 stycznia
2019 r.,
e) Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Miasta Bochnia w 2019 roku, na podstawie uchwały Nr VI/53/19 Rady Miasta Bochnia z dnia
28 marca 2019 r.,
f) Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli
i Porządku Publicznego Powiatu Bocheńskiego na lata 2017-2022, na podstawie uchwały
Nr XXIV/218/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 23 lutego 2017 r.,
g) Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze,
na podstawie uchwały Nr XXXII/451/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia
2017 r.,
Ponadto w 2019 roku realizowane były następujące programy własne: „Zebra”, „Bezpieczne miasteczko”,
„Zadania i uprawnienia straży miejskiej”, „Odblaskowa szkoła”, „Bezpieczny przedszkolak”, „Bezpieczna
droga”, „Bezpieczne wakacje”, „Odpowiedzialność karna osób nieletnich i młodocianych” oraz
„Profilaktyka ryzykownych zachowań oraz temat HIV/AIDS”.

55

6.

MIEJSKI ZESPÓŁ EDUKACJI I JEDNOSTKI OŚWIATOWE

MIEJSKI ZESPÓŁ EDUKACJI (MZE) w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 2
Jest to jednostka budżetowa Gminy Miasta Bochnia, pełniącą funkcję jednostki obsługującej, w rozumieniu
art. 10b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, powołaną do prowadzenia wspólnej
obsługi administracyjno-organizacyjnej i finansowo-księgowej szkół i przedszkoli, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Miasta Bochnia.
Zatrudnienie w MZE
W Miejskim Zespole Edukacji w Bochni na dzień 31.12.2019 r. zatrudnionych jest 12 osób na stanowiskach
urzędniczych, w tym 3 osoby na stanowiskach kierowniczych.
Budżet MZE i jego wykonanie:
Miejski Zespół Edukacji w Bochni realizuje wydatki budżetowe w ramach zadań bezpośrednich i pośrednich.
Środki wydatkowane na zadania bezpośrednie w 2019 r. obejmowały:
1.
2.
3.

obsługę finansowo-księgową szkół podstawowych i przedszkoli – 3 940 zł,
obsługę płac – 3 940 zł,
działalność pozostałą – 616 138, zł, do której zalicza się wydatki na zadania własne gminy z zakresu
oświaty tj.:
a) dowozu uczniów niepełnosprawnych oraz uczniów dojeżdżających do szkoły ponad 3 lub 4 km –
161 959 zł,
b) dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli z tworzonego na ten cel
funduszu - 127 726 zł,
c) wypłaty z funduszu nagród Burmistrza dla nauczycieli– 71 801 zł.,
d) naliczenie odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników emerytów/rencistów
nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, obsługiwanych szkół podstawowych,
przedszkoli i MZE – 231 826 zł,
e) organizację komisji przeprowadzających egzamin dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego – 3 026 zł,
f) wypłaty stypendiów Burmistrza dla 42 uczniów osiągających wybitne wyniki w nauce i sporcie –
19 800 zł.

Środki wydatkowane na zadania pośrednie w 2019 r. wynosiły: 1 055 711,22 zł i obejmowały utrzymanie
budynku wraz z obsługą oraz utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością.
Miejski Zespół Edukacji w Bochni w 2019 roku realizował następujące zadania statutowe:
1. Prowadzono rachunkowość jednostek obsługiwanych zgodnie z obowiązującymi przepisami
i przyjętymi zasadami rachunkowości;
2. Naliczano oraz organizowano wypłaty wynagrodzeń i innych należności dla pracowników i osób
zatrudnianych na podstawie umów cywilno-prawnych w MZE i jednostkach obsługiwanych;
3. Od 1 września 2019 r. wprowadzono nowy plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Miasta Bochnia wraz z określonymi granicami obwodów tych szkół, ustalony Uchwałą RMB
nr V/51/19 z dnia 28 lutego 2019 r.
4. Komisje Egzaminacyjne powołane przez Burmistrza Miasta Bochnia przeprowadziły postępowania
egzaminacyjne, w wyniku których 6 nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela mianowanego;
5. W uzgodnieniu z Kuratorium Oświaty w Krakowie powierzono na 2 lata szkolne stanowisko Dyrektora
Miejskiego Przedszkola nr 6 w Bochni dotychczasowemu dyrektorowi przedszkola. Przedmiotowa
decyzja wynikała z faktu, iż do ogłoszonego w dniu 19 lutego 2019 r. konkursu nie zgłosił się żaden
kandydat;
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6.

Na bieżąco prowadzono ewidencję szkół i przedszkoli niepublicznych. Wg stanu na grudzień 2019 r.
działalność na terenie miasta Bochnia prowadzi 9 niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczało
łącznie 277 dzieci.
7. Na bieżąco prowadzono bazę danych oświatowych w formie elektronicznej za MZE i Gminę Miasta
Bochnia oraz okresowo dokonywano weryfikacji danych, aby stwierdzić czy wszystkie placówki
oświatowe rzetelnie, na bieżąco i zgodnie ze stanem faktycznym przekazują dane do systemu bazy SIO.
Prawidłowość wprowadzonych danych ma ogromny wpływ na właściwe naliczenie wysokości
subwencji oświatowej na dany rok budżetowy dla Gminy Miasta Bochnia.
8. Prowadzono postępowania w sprawie przyznania dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia
młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie miasta Bochnia. Przyznano dofinansowanie dla
15 pracodawców, po zakończeniu nauki zawodu oraz zdaniu przez uczniów młodocianych egzaminów
(18 uczniów). Łączna wysokość dofinansowania wyniosła 126 370,38 zł.
9. Realizowano plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli przyjęty Uchwałą RMB
Nr V/46/19 z dnia 28 lutego 2019 r. Komisja ds. przyznawania dofinansowania doskonalenia
zawodowego rozpatrzyła pozytywnie 52 wnioski, w wyniku których Burmistrz Miasta Bochnia przyznał
nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach dofinansowanie do kosztów kształcenia do
studiów podyplomowych oraz opłat za kursy kwalifikacyjne.
Łączna kwota wydatkowana na doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosła 127 726 zł.
10. Zapewniono bezpłatny transport dla dzieci i uczniów przedszkoli i szkół podstawowych mających
odległość z miejsca zamieszkania do przedszkola lub szkoły powyżej 3 lub 4 km, jak również dla dzieci
i uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Na to zadanie Gmina Miasta Bochnia poniosła koszt w wysokości 161 959 zł.
Dane liczbowe przedstawiają się następująco:
Forma realizacji dowozu

Liczba uczniów/dzieci ogółem
uprawnionych do zapewnienia
bezpłatnego dowozu

zakup biletu
komunikacji miejskiej

wypłata
refundacji

I-VI 2019

147

23

124

IX-XII
2019

115

20

95

Okres

11.

Komisja rozpatrzyła złożone przez dyrektorów wnioski o przyznanie uczniom stypendiów za wybitne
osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne za rok szkolny 2018/2019, w wyniku postępowań
Burmistrz Miasta Bochnia przyznał 42 uczniom bocheńskich szkół podstawowych i gimnazjów
stypendia o łącznej wartości 19 800,00 zł. Minimalna kwota przyznanego stypendium wyniosła 400 zł,
a maksymalna 550 zł.
12. W ramach nadzoru przeprowadzono kontrolę pod względem warunków i jakości sprawowanej opieki,
zgodności danych zawartych w rejestrze żłobków ze stanem faktycznym oraz wywiązywania się
z obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdań, o których mowa w art. 64 ustawy o opiece
nad dziećmi do lat 3 w 3 żłobkach mających siedzibę na terenie miasta Bochnia. Według stanu na
grudzień 2019 r. opieką żłobkową objętych jest 53 dzieci.
MZE na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miasta prowadził postępowania w sprawie
przyznania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
miasta Bochnia. W 2019 roku przyznano stypendia i zasiłki szkolne na łączną kwotę 102 550,00 zł.
Stypendium szkolne otrzymuje uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z bardzo
niskich dochodów na osobę w rodzinie, nieprzekraczających miesięcznie kwoty określonej w ustawie
o pomocy społecznej – 528,00 zł netto. Natomiast zasiłek szkolny otrzymuje uczeń znajdujący się przejściowo
w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
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Liczby uczniów objętych pomocą przedstawiają się następująco:
Liczba uczniów otrzymujących świadczenia z podziałem na typ szkół
Okres

I-VI 2019

szkoły
podstawowe

gimnazja

szkoły
ponadgimnazjalne/
ponadpodstawowe

inne

razem

64

4

17

1

86

-

16

0

86

70
IX-XII 2019

(w tym 6
zasiłków
szkolnych)

Realizowane programy:
Miejski Zespół Edukacji realizował rządowy program pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”
przeznaczony na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów. Programem zostało objętych łącznie 63
uczniów - z tego 46 uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bochni oraz 17 uczniów
szkół ponadpodstawowych, mających siedzibę w Bochni. Dotacja celowa wyniosła 17 754,47 zł.
Ponadto były realizowane inne programy:
Wszystkie szkoły podstawowe na mocy porozumienia z Małopolskim Szkolnym Związkiem Sportowym
uczestniczyły w Programie „Szkolny Klub Sportowy”. Program miał na celu stworzenie przestrzeni do
dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką
nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. W programie uczestniczyło około
175 uczniów.
W Szkole Podstawowej nr 2 kontynuowano zajęcia dla młodszych adeptów koszykówki w ramach Programu
pod nazwą Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki (SMOK)na mocy porozumienia z Polskim Związkiem
Koszykówki. Program SMOK miał na celu upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży oraz
rozpropagowanie koszykówki.
W Szkole Podstawowej nr 1 także w ramach współpracy z Polskim Związkiem Koszykówki zorganizowano
szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w koszykówce dziewcząt.
Pozyskane środki zewnętrzne.
1. W Szkole Podstawowej nr 1 realizowany był projekt spotkania międzynarodowego uczniów w ramach
Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w okresie od 24.04.2019 r. do 28.04.2019 r. w miejscowości
Bad Salzdetfurth (Niemcy). Wysokość pozyskanych środków na ten cel stanowi kwota 5 327 zł.
2. Pozyskano kwotę w wysokości 19 922 zł ze środków 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej
na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji
podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. Dofinansowanie otrzymała Szkoła Podstawowa
nr 5 w Bochni, która wykorzystała środki na doposażenie pracowni geograficzno-biologicznej
i chemiczno-fizycznej.
3. Pozyskano kwotę 22 787 zł ze środków 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu
dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli oraz kwotę
245 848 zł z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych.
Ponadto:
1. MZE realizował zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na wyposażeniu szkół
podstawowych w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i edukacyjne. Dotacja celowa na zakup
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podręczników dla uczniów pobierających naukę w szkołach prowadzonych przez gminę wyniosła
208 351,77 zł.
2. W 2019 roku szkoły podstawowe nr 1, 2, 4 i 5 zgłosiły chęć włączania do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
łączącej wszystkie szkoły w Polsce. Program publicznej sieci telekomunikacyjnej daje szkołom dostęp
do szybkiego bezpłatnego i bezpiecznego Internetu(100 Mb/s),co zagwarantuje wyrównanie dostępu
do wiedzy, rozwój nowych form kształcenia oraz zdobywanie kompetencji, zarówno przez uczniów, jak
i nauczycieli.
3. Zawarto porozumienie pomiędzy Gminą Miasta Bochnia a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki
Zdrowotnej w Bochni w celu zapewnienia świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego
dla dzieci i uczniów wszystkich szkół podstawowych w Bochni.
Dodatkowe dane zbiorcze do Raportu o stanie Gminy Miasta Bochnia
dotyczące placówek oświatowych za rok 2019
Liczba placówek publicznych
Rodzaj placówki
Miejskie przedszkola
Szkoły podstawowe /w tym z klasami
gimnazjum do 31 sierpnia 2019 r./
RAZEM

Liczba
6
5
11

Liczba placówek niepublicznych
Rodzaj placówki
Niepubliczne przedszkola

Liczba
9

Źródło danych: ewidencja szkół i placówek niepublicznych wg stanu na 31 grudnia 2019 r.

Liczba uczniów w szkołach publicznych

Placówka

Szkoła Podstawowa nr 1

Liczba uczniów wg stanu na
czerwiec2019 r.
Oddziały
Klasy III
Klasy I przedszkol
gimnazjum
VIII
ne
62
681
172

Liczba uczniów wg stanu na
30 września 2019 r.
Oddziały
przedszkolne

Klasy I - VIII

71

674

Szkoła Podstawowa nr 2

43

590

0

43

574

Szkoła Podstawowa nr 4

48

652

0

32

647

Szkoła Podstawowa nr 5

23

381

0

30

386

Szkoła Podstawowa nr 7

82

462

79

105

468

Razem

258

2766

251

281

2749

Źródło danych: arkusz organizacji stan na czerwiec 2019 r. i sprawozdanie SIO wg stanu na 30 września 2019 r.

Liczba dzieci w przedszkolach publicznych
Placówka
Miejskie Przedszkole nr 1
Miejskie Przedszkole nr 2

Liczba dzieci wg stanu
na czerwiec 2019 r.
116
102

Liczba dzieci wg stanu
30 września 2019 r.
120
93
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Miejskie Przedszkole nr 3

99

98

Miejskie Przedszkole nr 4

137

136

Miejskie Przedszkole nr 5

222

218

Miejskie Przedszkole nr 6

142

141

818

806

Razem

Źródło danych: arkusz organizacji stan na czerwiec 2019 r. i sprawozdanie SIO wg stanu na 30 września 2019 r.

Liczba dzieci w przedszkolach niepublicznych wpisanych do ewidencji placówek niepublicznych mających
siedzibę w mieście Bochnia
Nazwa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Liczba dzieci

Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek - Niepubliczne Przedszkole
Domowe Przedszkole
Niepubliczne Przedszkole „Mały Odkrywca”
Niepubliczne Przedszkole „Mali Einsteini”
Ochronka Parafii Św. Pawła Apostoła Niepubliczne Przedszkole w Bochni
Przedszkole Terapeutyczne SENSORI
Migdałowe Przedszkole
Lokomotywa - Niepubliczne Przedszkole w Bochni
Niepubliczne Przedszkole SOWIA AKADEMIA
RAZEM

50
36
41
19
25
22
38
32
14
277

Źródło danych: Miesięczna informacja o aktualnej liczbie uczniów w miesiącu grudniu 2019 r.

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

Liczba dzieci

Niepubliczny Żłobek „Mali Einsteini”
Żłobek SOWIA AKADEMIA
Niepubliczny Żłobek „Mały Odkrywca”
RAZEM

15
23
15
53

Źródło danych: Informacja o faktycznej liczbie dzieci objętych opieką w żłobku w grudniu 2019 r.

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

Liczba dzieci 6-letnich
182
171
353

Szkoły podstawowe
Miejskie przedszkola
RAZEM
Źródło danych: sprawozdanie SIO wg stanu na dzień 30 września 2019 r.

Nabór do klas pierwszych w szkołach publicznych
Nazwa
Szkoły podstawowe

Liczba uczniów i oddziałów klas pierwszych
uczniowie
324 /w tym 1 dziecko 6-letnie/

Źródło danych: sprawozdanie SIO wg stanu na dzień 30 września 2019 r.
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oddziały
15

Efekty kształcenia – egzamin gimnazjalny i ósmoklasisty
Porównanie wyników z egzaminu klas trzecich poszczególnych gimnazjów: miara – wynik średni procentowy – oraz według skali staninowej od 1 do 9
(rozkład średnich wyników)stanin 1-3 – wynik niski stanin 4-6 – wynik średni stanin 7-9 – wynik wysoki

Szkoła

Gimnazjum
nr 1
Gimnazjum
nr 2
Gmina
Powiat
Województw
o

Egzamin w części
humanistycznej
Historia
Język polski
i wiedza
o społ.

Egzamin w części
matematyczno-przyrodniczej
Przedmioty
przyrodnicze

Matematyka

wynik

stanin

wynik

stanin

71,2

7

63,6

7

63,3

5

60,2

6

wynik

Egzamin w części
z języka angielskiego
na poziomie
podstawowym

stanin

wynik

stanin

wynik

53,4

7

56,2

7

73,4

48,9

7

50,7

6

72,2

na poziomie
rozszerzonym

stanin

Egzamin w części
z języka niemieckiego
na poziomie
podstawowym

wynik

wynik

6

57,1

6

58,2

na poziomie
rozszerzonym

stanin

wynik

48,2

5

-

65

7

-

69,6
65,1

63,7
60,5

53,7
46,0

54,9
50,1

74,2
66,8

59,1
51,3

50,3
48,2

-

66,6

62,1

47,1

52,4

69,3

53,7

53,8

-

Sporządzono na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Porównanie wyników z egzaminu klas ósmych poszczególnych szkół: miara – wynik średni procentowy – oraz według skali staninowej od 1 do 9
(rozkład średnich wyników)stanin 1-3 – wynik niski stanin 4-6 – wynik średni stanin 7-9 – wynik wysoki
Szkoła
PSP nr 1

Egzamin z języka polskiego
wynik (%)
stanin
71
7

Egzamin z matematyki
wynik (%)
stanin
54
7

Egzamin z języka angielskiego
wynik (%)
stanin
66
7

PSP nr 2
PSP nr 4
PSP nr 5
PSP nr 7
Gmina (wynik średni w %)

77
74
68
72
73

8
8
6
7
-

58
71
51
54
58

8
9
7
7
-

75
70
70
67
70

8
7
7
7
-

Powiat (wynik średni w %)

68

-

49

-

60

-

Województwo (wynik średni w %)
Kraj (wynik średni w %)

67
63

-

50
45

-

62
59

-
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Kadra pedagogiczna - Struktura kadry pedagogicznej wg stopni awansu zawodowego w szkołach
publicznych i przedszkolach publicznych
Wyszczególnienie

Stopień awansu zawodowego nauczycieli
stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany

SUMA

Liczba zatrudnionych
w pełnym wymiarze godzin

15

52

45

272

384

Liczba etatów nauczycieli
zatrudnionych
w niepełnym wymiarze godzin

2,29

2,63

0,64

8,91

14,47

Źródło danych: dane z programu Płace-Vulcan wg stanu na czerwiec 2019 r.

Wyszczególnienie

Stopień awansu zawodowego nauczycieli
stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany

SUMA

Liczba zatrudnionych
w pełnym wymiarze godzin

20

51

41

272

384

Liczba etatów nauczycieli
zatrudnionych
w niepełnym wymiarze godzin

1,86

2,27

0,94

4,73

9,79

Źródło danych: dane z programu Płace-Vulcan wg stanu na 30 września 2019 r.

Wydatki bieżące realizowane w szkołach i przedszkolach publicznych w 2019 roku:
1. Wydatki bieżące realizowane w szkołach podstawowych wyniosły 29 838 124 zł,
w tym sfinansowane:
1) z subwencji oświatowej w wysokości – 21 085 819 zł,
2) z rezerwy subwencji oświatowej na zwiększenie zadań szkolnych, wypłaty odpraw dla nauczycieli
i wyposażenia pracowni podmiotowych – 288 556 zł,
3) ze środków własnych gminy – 8 010 016 zł,
4) z dochodów z tytułu opłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia
dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 89 229 zł,
5) z rocznych dotacji:
a) na wyposażenie uczniów w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia – 206 250 zł,
b) na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 152 927 zł,
c) na realizację programu wymiany młodzieży PNWM – 5 327 zł.
2. Wydatki bieżące na funkcjonowanie przedszkoli miejskich wynosiły 10 650 432 zł,
w tym sfinansowane:
1) z dochodów z tytułu opłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia
dzieci – 1 099 227 zł,
2) ze środków własnych gminy 7 082 651 zł,
3) z subwencji oświatowej na dzieci 6-letnie w przedszkolach – 805 571 zł,
4) z subwencji oświatowej na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci w przedszkolach – 419 925 zł,
5) z dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 1 243 058 zł.
Gmina otrzymuje dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na
uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym jako iloczyn liczby uczniów w wieku 2,5 do 5 lat oraz
kwoty rocznej w wysokości 1 403 zł w 2019 roku. Opłata pobierana od rodziców za każdą godzinę
korzystania z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym 5 godzin bezpłatnego nauczania,
wychowania i opieki nie przekracza 1 zł.
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3. Działania podejmowane przez szkoły publiczne i przedszkola publiczne w związku z kształceniem
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
W miejskich przedszkolach i szkołach podstawowych w 2019 roku kształceniem specjalnym zostało
objętych średnio 72 uczniów i 19 dzieci, natomiast nauczaniem indywidualnym zostało objętych
średnio 14 uczniów, a zindywidualizowaną ścieżką kształcenia 38 uczniów. W ww. placówkach pomoc
psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć specjalistycznych m.in.: korekcyjno-kompensacyjnych,
logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne, rewalidacyjnych,
socjoterapeutycznych. Ponadto dla dzieci z opiniami poradni psychologiczno – pedagogicznej
organizuje się zajęcia indywidualnego nauczania oraz obejmuje zindywidualizowaną ścieżką
kształcenia.
Dla dzieci niepełnosprawnych w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Bochni i Szkole Podstawowej nr 2 zostały
zorganizowane oddziały integracyjne, do których zatrudniono dodatkowo nauczycieli
współorganizujących kształcenie specjalne. Ponadto dzieci i uczniowie posiadający orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczają do oddziałów ogólnodostępnych w szkołach
podstawnych i przedszkolach.
Wykaz dodatkowych zajęć edukacyjnych w szkołach podstawowych:
L.p.

Placówka

rodzaj zajęć

1

Szkoła Podstawowa nr 1

pływanie
piłka koszykowa
język hiszpański

2

Szkoła Podstawowa nr 2

judo
pływanie

3

Szkoła Podstawowa nr 4

pływanie
zajęcia sportowe

4

Szkoła Podstawowa nr 5

piłka ręczna
piłka koszykowa
turystyczno-krajoznawcze
z ekologii, środowiska i zdrowia

5

Szkoła Podstawowa nr 7

piłka nożna
język niemiecki
język angielski

Wczesne wspomaganie dzieci:
Na wniosek rodziców dzieci posiadających opinie o objęciu wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka
od IX 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 2 zorganizowano zajęcia dla 4 dzieci oraz w Miejskim
Przedszkolu nr 5 dla 1 dziecka.
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Dla uczniów przybywających z zagranicy zarówno niebędących obywatelami polskimi jak i będących
obywatelami polskim, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym
do korzystania z nauki, organizuje się dodatkową naukę języka polskiego. Uczniowie ci mogą także
korzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów.
W okresie I-VI 2019 r. dodatkowe zajęcia z języka polskiego zorganizowano w szkołach podstawowych
dla 19 uczniów, a w okresie IX-XII dla 18 uczniów.
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Bochni, ul. Biała 2
1. Zatrudnienie na dzień 31.12.2019 r. ogółem: 103 osoby,
w tym:
pracownicy pedagogiczni – 80 osób,
pracownicy niepedagogiczni – 23 osoby.
2. Budżet: plan: 8 365 711,34 zł
Wykonanie: 8 359 751,27 zł
3. Realizowane programy: Cyfrobezpieczni, Bezpieczeństwo w sieci, Owoce i warzywa w szkole,
Mleko w szkole, Szkoła eTwinning, prowadziła innowację Programowaniez Baltie. Realizowała
programy zdrowotne we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną: Nie pal
przy mnie proszę, Czyste powietrze wokół nas, Trzymaj formę.
4. Dofinasowanie projektów: „Szkolny Klub Sportowy” - program, nawiązujący do sprawdzonej
formuły szkolnych, pozalekcyjnych zajęć sportowych „SKS”, skierowany do uczniów szkół
podstawowych i ponadpodstawowych na terenie całej Polski. Wkład własny: 320,00 zł, wysokość
dofinansowania: 7 360,00 zł.
5. Realizowanie programu Koszykarskiego Ośrodka Sportowego Szkolenia Młodzieży, którym
od stycznia 2019 roku objęta była młodzież z klas VII-VIII szkoły podstawowej oraz klas III
gimnazjalnych, a od września 2019 – młodzież z klas VI-VIII szkoły podstawowej. Celem
programu było zorganizowanie szkolenia młodzieży uzdolnionych sportowo w koszykówce
dziewcząt opartego na specjalistycznym programie PZKosz, mającego stworzyć drogę
rozwoju sportowego dla utalentowanych zawodniczek.
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kazimierza Brodzińskiego w Bochni, ul. Oracka 6
1. Zatrudnienie na dzień 31.12.2019 r. ogółem: 88 osób,
w tym: pracownicy pedagogiczni –78 osób,
pracownicy niepedagogiczni – 10 osób.
2. Budżet: plan: 6 131 966,20 zł,
wykonanie: 6 129 674,47 zł.
3. Pozyskane środki zewnętrzne i realizowane programy: Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki
(SMOK) - 36 881,00 zł, w tym wkład własny 18 421,00 zł, Szkolny Klub Sportowy (SKS) – 7 360,00 zł,
w tym wkład własny 320,00 zł, „Ekonomia na co dzień” – środki zewnętrzne – 3 500,00 zł - bez
wkładu własnego, Mobilna pracownia multimedialna – 24 800,00 zł– bez wkładu własnego,
uzyskane dzięki udziałowi w konkursie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE).
Szkoła Podstawowa nr 4 im. św. Barbary w Bochni, ul. Konfederatów Barskich 27
1. Zatrudnienie na dzień 31.12.2019 r. ogółem: 69 osób,
w tym: pracownicy pedagogiczni – 53 osoby,
pracownicy niepedagogiczni – 16 osób.
2. Budżet: plan: 5 356 717 zł,
Wykonanie: 5 354 602,28 zł.
3. Realizowane programy: Szkoła uczestniczyła w następujących programach; Owoce w szkole,
Szklanka mleka, Szkoła z pasją pomagania, EKO-Akademia oraz liczne programy profilaktyczne
antynikotynowe: „Znajdź właściwe rozwiązanie”; „Nie pal przy mnie proszę”; „Czyste powietrze
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wokół nas”; „Bieg po zdrowie” a także „Dziel się uśmiechem”; „Złość, przemoc, agresja”;
„Godność człowieka”; „Przemoc boli, pomóż mi, zareaguj”; „Jak się uczyć”; „Owce w sieci bezpieczeństwo w Internecie”.
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Matejki w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 71
1. Zatrudnienie na dzień 31.12.2019 r. ogółem: 58 osób,
w tym: pracownicy pedagogiczni – 48 osób,
pracownicy niepedagogiczni – 10 osób.
2. Budżet: plan: 3 754 465,50 zł,
wykonanie: 3 753 579,67 zł.
3. Realizowane programy: Owoce i mleko w szkole – unijny program polegający na dostarczaniu
dzieciom owoców i warzyw oraz mleka i produktów mlecznych – finansowany ze środków Unii
Europejskiej oraz z budżetu krajowego Ogólnopolska Sieć Edukacyjna - Projekt Ogólnopolskiej
Sieci Edukacyjnej zakłada stworzenie sieci dostępu do Internetu łączącej wszystkie szkoły w Polsce
Program rządowy Dobry Start. „Dobry Start” to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim
uczniom. Doposażenie sal lekcyjnych i pracowni przedmiotowych – finansowany z rezerwy
oświatowej (wartość: 19 922,00 zł), Narodowy program rozwoju czytelnictwa, Programy
profilaktyczne: Nie pal przy mnie proszę, Czyste powietrze wokół nas, Bieg po zdrowie, Trzymaj
formę, Cukierki, Czerniak.
Szkoła Podstawowa nr 7 w Bochni im. Jana Pawła II, ul. gen. Tadeusza Jakubowskiego 12
1. Zatrudnienie na dzień 31.12.2019 r. ogółem: 81 osób,
w tym: pracownicy pedagogiczni – 61 osób,
pracownicy niepedagogiczni – 20 osób.
2. Budżet: plan: 6 241 429,90 zł,
Wykonanie: 6 240 515,75 zł.
3. Realizowane programy: program miejski : „Godność człowieka”, programy rządowe: „Nie pal przy
mnie proszę” realizowany w klasach II, „Czyste powietrze wokół nas” realizowany w oddziałach
przedszkolnych, „Bieg po zdrowie” – realizowany w klasach IV, „Trzymaj formę” – realizowany
w klasach VI – VII – VIII i III, „Cukierki” – realizowany w klasach II, „Czerniak” – profilaktyka.
Miejskie Przedszkole nr 1 w Bochni, ul. gen. Tadeusza Jakubowskiego 12
1. Zatrudnienie na dzień 31.12.2019 r. ogółem: 24 osoby,
w tym: pracownicy pedagogiczni – 15 osób,
pracownicy niepedagogiczni – 9 osób.
2. Budżet: plan: 1 330 000,00 zł,
Wykonanie: 1 328 483,90 zł.
3. Realizowane programy/projekty: „Program bezpłatnego leczenia stomatologicznego dla dzieci
i młodzieży do 18 roku życia”; Międzynarodowy Projekty Edukacyjne: „Mały miś w świecie
literatury” i „Piękna nasza Polska cała”. Udział w takich akcjach jak: ,,Zbiórka zużytych nakrętek”,
„Eko-Akademia 2030”, „Cała Polska czyta dzieciom”.
Miejskie Przedszkole Nr 2 (z oddziałami integracyjnymi) w Bochni ul. gen. Tadeusza
Jakubowskiego 12
1. Zatrudnienie na dzień 31.12.2019 r. ogółem: 29 osób,
w tym: pracownicy pedagogiczni – 18 osób,
pracownicy niepedagogiczni – 11 osób.
2. Budżet: plan: 1 895 416,22 zł,
Wykonanie: 1 894 064,68 zł.
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3. Realizowane programy/projekty: Ogólnopolskie projekty i programy edukacyjne: „Czyste
powietrze wokół nas”, „Mamo, tato wolę wodę”, „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”,
„Akademia Aquafresh”, „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, „Małopolska w zdrowej atmosferze”,
„WyRaźni na drodze”, „Góra Grosza”, „Przedszkoliada”, Ogólnopolska Akcja MEN „Szkoła
pamięta” i Szkoła do Hymnu”, „Kreatywny Przedszkolak”, „Dzieci uczą rodziców, projekt unijny
„Wczesne wykrywanie wad wzroku u dzieci w województwie Małopolskim” (we współpracy
z Fundacją Rozwoju Regionów); „Kooperacje 3d - model wielosektorowej współpracy na rzecz
wsparcia osób i rodzin”; „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie”; „Program Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Miasta Bochnia”; „Gminny Program Wspierania Rodziny” (we współpracy z MOPS Bochnia).

Miejskie Przedszkole nr 3 w Bochni “Górniczy kącik” ul. Kącik 7
1. Zatrudnienie na dzień 31.12.2019 r. ogółem: 22 osoby,
w tym: pracownicy pedagogiczni – 10 osób,
pracownicy niepedagogiczni – 12 osób.
2. Budżet: plan: 1 344 000,00 zł,
Wykonanie: 1 342 969,77 zł.
3. Realizowane programy/projekty: „Czyste powietrze wokół nas”- Program Przedszkolnej Edukacji
Antytytoniowej, Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021, Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017-2019.
4. 26 listopada 2019 w Miejskim Przedszkolu nr 3 miała miejsce niecodzienna uroczystość. Placówka
obchodziła 70 urodziny. Historia przedszkola ściśle związana jest z bocheńską kopalnią soli, bo to
dzięki staraniom dyrekcji kopalni w 1949 roku powstało Przedszkole Żupy Solnej. Listopadowa
uroczystość miała wyjątkowy charakter. Wśród gości, których witała w progach przedszkola
górnicza orkiestra znaleźli się przedstawiciele władz miasta, prezes Kopalni Soli, przedstawiciele
władz oświatowych, kultury, portali internetowych, redakcji pism lokalnych, emerytowani
pracownicy oraz rodzice przedszkolaków.
Miejskie Przedszkole nr 4 w Bochni, plac Leopolda Okulickiego 2
1. Zatrudnienie na dzień 31.12.2019 r. ogółem: 28 osób,
w tym: pracownicy pedagogiczni – 15 osób,
pracownicy niepedagogiczni –13 osób.
2. Budżet: plan: 1 680 000,00 zł,
wykonanie: 1 677 789,07 zł.
3. Realizowane programy/projekty: „Stare zabawy"; „Mały Miś w wielkim świecie literatury";
„Kreatywny przedszkolak; „Czyste powietrze wokół nas"; „Eko akademia".
Miejskie Przedszkole nr 5 w Bochni, ul. Kolejowa 10
1. Zatrudnienie na dzień 31.12.2019 r. ogółem: 46 osób,
w tym:
pracownicy pedagogiczni – 25 osób,
pracownicy niepedagogiczni –21 osób.
2. Budżet: plan: 2 670 038,00 zł,
wykonanie – 2 668 043,90 zł.
3. Realizowane programy/projekty: program adaptacyjny „Do przedszkola z uśmiechem”; program
Edukacji Antynikotynowej pt. „Czyste powietrze wokół nas”; międzynarodowy projekt edukacyjny
promujący czytelnictwo: „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”; program własny: „Kodowanie
na dywanie”; projekt edukacyjny: „Kreatywny przedszkolak; nie wyrzucaj – wykorzystaj, nie kupuj
– wymyśl”; ogólnopolski projekt edukacyjny „Podróże jeża ze Zgierza”; program promocji zdrowia
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psychicznego „Przyjaciele Zippiego”; autorski program kółka badawczego „Ciekawe pomysły na
nasze zmysły”; Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021; Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017-2019;
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasta Bochnia na lata 2017-2026.
Miejskie Przedszkole nr 6 w Bochni, ul. Murowianka 28
1. Zatrudnienie na dzień 31.12.2019 r. ogółem: 31 osób,
w tym: pracownicy pedagogiczni – 18 osób,
pracownicy niepedagogiczni – 13 osób.
2. Budżet: plan: 1 741 000,00 zł,
Wykonanie: 1 739 080,42 zł.
3. Realizowane programy/projekty: „Program wychowania patriotycznego i edukacji regionalnej”;
Program adaptacyjny: „W naszym przedszkolu nikt nie płacze”; Międzynarodowy projekt
Edukacyjny „Piękna Nasza Polska cała”; Międzynarodowy projekt czytelniczy „Magiczna moc
bajek”; „Eko Akademia - Segregujemy śmieci”; Ogólnopolski program edukacyjny „ Skąd się biorą
produkty ekologiczne”; Program terapeutyczny „Spotkanie z bajką”; Program edukacji
prozdrowotno-matematycznej „Kolorowo, zdrowo i miarowo”; Program adaptacyjny „Radosny
przedszkolak”; Program profilaktyczno-edukacyjny „Radzę sobie ze złością”; Program
patriotyczny „Kto Ty jesteś…?”; Projekt edukacyjny „Bezpieczny przedszkolak”; Program edukacji
regionalnej „Bochnia – moja Mała Ojczyzna”; „Czyste powietrze wokół nas” .

7.

POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. J. Wiktora w Bochni
ul. Adama Mickiewicza 5

Zatrudnienie w jednostce na dzień 31.12.2019 stanowiło 30 osób, w tym: 24 pracowników
merytorycznych, 3 pracowników księgowości i administracji, 3 pracowników obsługi.
Budżet i jego wykonanie:
plan: 2 087 945,38 zł,
wykonanie: 2 087 478,66 zł.
Realizowane zadania statutowe w tym: podział rodzajowy i ich ilość:
Zad. I: Gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów
Wpływy zbiorów w 2019 r.:
• 4 321 książek (w tym: 3 064 egz. z zakupu, 1 257 egz. dary czytelników i instytucji),
• 316 egz. zbiorów audiowizualnych (z zakupu),
• 218 zbiorów elektronicznych (pozyskane bezpłatnie od Fundacji Larix),
• 65 tytułów czasopism bieżących (39 tytułów z prenumeraty, 26 tytułów dary),
• E-książki – licencje dostępu wykupione w IBUK Libra i Legimi w ramach konsorcjów
Małopolskich Bibliotek Publicznych.
Stan na 31 grudnia 2019 r.:
• 141 140 książek,
• 6 775 egz. zbiorów audiowizualnych,
• 1 733 zbiorów elektronicznych.
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W wypożyczalniach wypożyczono:
• 124 641 książek,
• 2 068 czasopism,
• 7 929 egz. zbiorów audiowizualnych,
• 377 egz. zbiorów elektronicznych.
W czytelniach udostępniono:
• 4 293 książki,
• 8 346 czasopism.
Wydano 141 kodów dostępu do e-książek. Użytkownicy IBUK Libra w 198 logowaniach
skorzystali z 1 627 publikacji.
W Wypożyczalni Międzybibliotecznej wypożyczono 8 książek.
Czytelnikom udostępniano 11 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu i 16 miejsc dla
korzystających z bezprzewodowego łącza hot-spot.
Osobom z niepełnosprawnością wzroku wypożyczono 5 urządzeń czytak.
Zad. II. Działalność kulturalna i oświatowa
•
•

Działalność kulturalna (np. spotkania autorskie, prelekcje, konkursy): 228 spotkań,
Działalność oświatowa (np. lekcje biblioteczne, wycieczki, warsztaty…): 264 zajęcia.

Liczba mieszkańców korzystająca z usług:
• Zarejestrowano 7 983 czytelników,
• Odwiedziny w wypożyczalniach: 55 888 osób,
• Odwiedziny w czytelniach: 7 747 osób,
• Z komputerów z dostępem do Internetu skorzystało 1 880 czytelników,
• W imprezach kulturalnych: 5 868 uczestników,
• W zajęciach oświatowych 4 861 uczestników.
W Bibliotece prężnie działają Oddział i Koło ogólnopolskiej organizacji Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich, z którym Biblioteka współorganizowała projekty: „Festiwal Literacki oKruch” - dofinansowany
przez Gminę Miasta Bochnia i „Spojrzeć w przyszłość – seminarium naukowe” dofinansowane przez
Starostwo Powiatowe w Bochni.
Bibliotekarze opiekują się Ławeczką im. M. Bielawskiej z regałem bookcrossingowym w Rodzinnym
Parku Uzbornia. Biblioteka była miejscem spotkań różnych grup m. in.: Klubu Zdrowia (12 spotkań),
Koła Pszczelarzy (4 spot.), Stowarzyszenia Partnerskiego Bochnia – Saarlouis, Kapituły Orderu Błękitnej
Niezapominajki, z doradcą zawodowym z Wojewódzkiego Urzędu Pracy - projekt „Kierunek kariera”
(4 dyżury), zebrań osiedlowych (2), święcenia Pokarmów Wielkanocnych itp. Ponadto współpracuje
z wieloma instytucjami, szkołami, przedszkolami, wyższą uczelnią i stowarzyszeniami:
Stowarzyszeniem Rodzina Kolpinga w Bochni (2 konferencje dla seniorów), Fundacją Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym oraz Dzieciom i Młodzieży Auxilium, Polskim Związkiem Niewidomych Kołem
w Bochni (pomoc w realizacji projektów), Zarządem Osiedla Kurów, Stowarzyszeniem Kropla Dobroci,
Stowarzyszeniem Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, Państwową Szkołą Muzyczną II st. im.
Władysława Żeleńskiego w Krakowie, Zespołem Państwowych Szkół Muzycznych w Bochni, Fundacją
Wspierania Kultury „Młode Talenty” w Bochni, Polską Fundacją Kultury i Rozwoju.
Biblioteka włączyła się w ogólnopolskie i regionalne akcje: Narodowe Czytanie i Noc Bibliotek,
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Małopolskie Dni Książki „Książka i Róża”, „Mała książka – Wielki Człowiek”, „Cała Polska czyta
dzieciom”.
Realizowane programy
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Bochnia na lata 2011-2020
Zadanie: 2.5.2. informatyzacja bibliotek: w PiMBP wprowadzono biblioteczny system informatyczny,
zbiory biblioteczne są dostępne w katalogu on-line, udostępnianie odbywa się elektronicznie,
wprowadzono kartę biblioteczną czytelnika działającą w całej sieci miejskiej. Czytelnicy mają możliwość
korzystania ze stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu i łącza hot-spot.
Zadanie: 2.11.2. Promocja dokonań bocheńskich twórców w sferze kultury i sztuki: w Bibliotece
systematycznie prowadzone są działania promujące bocheńskich twórców m.in.: spotkania autorskie,
promocje książek, prelekcje, wystawy i wernisaże.
Zadanie: 3.2.1. kompleksowa rewitalizacja i ożywienie zabytkowego centrum miasta:
modernizacja i rozbudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, lub budowa nowej
siedziby Biblioteki – czeka na realizację.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bochnia na lata 2017 – 2026 koordynacja
MOPS Bochnia.
Zadanie: 1.1.Wspieranie rodzin mających trudności w wypełnianiu swoich podstawowych funkcji
i promowanie wartości rodziny: Biblioteka udostępnia zbiory, w tym literaturę fachową, organizuje
zajęcia edukacyjne, warsztatowe, spotkania dla dzieci, koncerty, gry miejskie dla rodzin, pomaga
osobom niepełnosprawnym w tym np. Kołu Polskiego Związku Niewidomych w Bochni.
Zadanie: 3.3. Inkluzja osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku lokalny: Biblioteka wypożycza
osobom z niepełnosprawnością wzroku urządzenia „czytak” i książki w wersji elektronicznej, organizuje
kursy komputerowe dla seniorów, spotkania dyskusyjne np. Dyskusyjnego Klubu Książki Audio,
warsztaty rękodzieła, koncerty charytatywne, spotkania i prelekcje tematyczne, realizuje usługę
„książka na telefon”.
Zadanie: 4.1. Zwiększenie udziału i roli sektora niepublicznego oraz aktywności mieszkańców
w realizacji zadań społecznych, promocja i wzmocnienie odpowiedzialności społeczne: Biblioteka
wzmacnia identyfikację z miejscem zamieszkania i budowanie odpowiedzialności społecznej przez
edukację lokalną oraz możliwość spotkań lokalnej społeczności w lokalach filii bibliotecznych.
Gminny Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 -2019 realizacja MOPS Bochnia
Zadanie: 3.2. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży: W Bibliotece organizowane są dla młodych
czytelników zajęcia cykliczne (np. ferii i wakacji w bibliotece), warsztaty, spotkania, konkursy, zabawy,
gry miejskie, akcje, wykłady itp. W 2019 r. 165 przedsięwzięć, 2590 uczestników
Zadanie: 4.2. Tworzenie klimatu sprzyjającego integracji działań na rzecz wspierania rodziny: Biblioteka
wspiera integrację międzypokoleniową organizując dla całych rodzin zajęcia, akcje, spotkania,
warsztaty, koncerty, gry itp.
Kampania społeczna „Mała Książka- Wielki Człowiek”, która jest częścią ogólnopolskiej akcji „Książką
połączeni”. Ogólnopolska kampania promująca czytelnictwo wśród dzieci i rodzinne czytanie,
koordynowana przez Instytut Książki, realizowana od 2017 r. Każdy 3-latek, czytelnik Biblioteki,
otrzymuje wyprawkę czytelniczą a jego rodzic broszurę informacyjną.
Projekt miejski - „Skrzaty na Niepodległości” w ramach Budżetu Obywatelskiego, dofinansowanie
zadania 2 000,00 zł. Projekt realizowany na wniosek mieszkańców osiedla Niepodległości w Filii Nr 6
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polegający na organizacji cotygodniowych zajęć dla dzieci w wieku ok. 3 lat nie uczęszczających do
przedszkola i ich rodziców.
Pozyskane środki zewnętrzne, realizowane projekty
- „Audiobook kontra książka czyli z czym lepiej podróżować?” Program – Partnerstwo dla książki,
dofinasowanie – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wartość projektu – 19 516,87 zł,
wysokość dofinasowania – 13 230,00 zł, wkład własny – 6 286,87 zł.
- „Biblioteka Teatrem Słowa”, Program – Partnerstwo dla książki, dofinasowanie – Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, wartość projektu – 8 150,00 zł, wysokość dofinasowania – 6 200,00 zł,
wkład własny – 1 950,00 zł.
- Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek, Program – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa,
dofinasowanie – Biblioteka Narodowa, wartość projektu – 71 497,91 zł, wysokość dofinasowania –
2 1420 zł, wkład własny – 50 077,91 zł.
- Spotkanie z Robertem Makłowiczem, Program – Dyskusyjne Kluby Książki w Małopolsce,
dofinasowanie – Instytut Książki, wartość projektu – 2 500,00 zł, wysokość dofinasowania – 2 500,00 zł.
- Współpraca ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym LARIX w realizacji projektu:
„Nagranie i bezpłatne rozpowszechnienie książek mówionych przeznaczonych dla osób niewidomych i
słabowidzących w najnowszym standardzie cyfrowym”, bezpłatne pozyskanie 218 książek cyfrowych
na czytaka, o wartości: 2 616,00 zł.
- Współpraca ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym LARIX pt. „Wypożyczalnia
odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących” wypożyczanie
czytelnikom 5 czytaków dla osób niewidomych i słabo widzących, pozyskanych bezpłatnie w ramach
projektu dofinasowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

8.

MUZEUM im. Prof. Stanisława Fischera w Bochni
Rynek 20

Zatrudnienie w jednostce na dzień 31.12.2019 r. ogółem 16 osób, w tym:
 pracownicy działalności podstawowej - 9 osób,
 pracownicy administracji i obsługi - 7 osób.
Budżet:
Przychody:
Plan: 1 268 581,52 zł, wykonanie: 1 264 132,64 zł.
Koszty:
Plan: 1 281 800,00 zł, wykonanie: 1 231 601,38 zł.
Realizowane zadania statutowe:
a) W zakresie gromadzenia, przechowywania, konserwacji oraz ochrony zbiorów:
• Stan zbiorów na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił 21 545 muzealiów. W 2019 roku pozyskano
ogółem 90 obiektów. Spośród nich zakupiono 70 za łączną kwotę 19 405,00 zł. W drodze
darowizny przybyło 20 muzealiów na łączną kwotę 6 020,00 zł.
• Zgodnie z profilem biblioteki muzealnej zakupiono 29 pozycji na łączną kwotę 1 317,12 zł. Dary
to 82 pozycje na ogólną kwotę: 2 409,00 zł.
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•

•

Kontynuowano prace związane z realizacją projektu digitalizacji zbiorów („Cyfrowe
dziedzictwo kulturowe – stworzenie platformy digitalizacji zbiorów muzealnych w regionie
Małopolski” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20072013 Priorytet 1: Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy. Działanie 1.2.
Rozwój społeczeństwa informacyjnego): fotografowanie obiektów, opracowanie i tworzenie
not dokumentacyjnych w systemie MONA, konwertowanie danych z programu Musnet do
MONA. Dotychczas zdigitalizowano 14 235 muzealiów, w roku 2019 zdigitalizowano 334
muzealia.
Przeprowadzono konserwację zabezpieczającą 97 druków ulotnych wydanych przez
bocheńskiego drukarza Wawrzyńca Pisza w latach 1837-1875.

b) W zakresie prowadzenia pracy naukowej:
• Kontynuowano opracowywanie naukowe zbiorów na kartach katalogu naukowego
w systemie elektronicznym MONA.
• Udzielono odpowiedzi na 79 kwerend i zapytań złożonych przez pracowników naukowych
instytucji naukowych i szkół wyższych, autorów publikacji naukowych i popularno-naukowych,
wydawnictwa, urzędy oraz inne muzea.
• Pracownicy działalności podstawowej realizowali 6 samodzielnych programów badawczych.
c) W zakresie działalności edukacyjno-oświatowej zorganizowano:
• sympozjum nt. „Muzeum na prowincji?” z okazji 60. lecia działalności Muzeum w Bochni przy
współudziale Związku Muzeów Małopolskich. Wygłoszono 8 referatów (muzealnicy z Bochni,
Głogowa, Ostrowca Świętokrzyskiego, Suchej Beskidzkiej, Tarnobrzega, Tarnowa, Tomaszowa
Lubelskiego, Zamościa).
• 10 wykładów w ramach XXXVI edycji Czwartkowych Spotkań Muzealnych.
• 2 spotkania specjalne Czwartkowe Spotkania Muzealne.
• 2 spotkania z cyklu „Z Bochni w świat. Ze świata do Bochni”.
• 2 spotkania specjalne poświęcone promocji książki i z okazji wystawy o Bardejowie.
• Muzealia 2019 pod hasłem „Bez kolekcjonerów nie byłoby muzeów” z okazji 60-lecia
działalności Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni (8 wystąpień i 5 prezentacji, w tym
jedna plenerowa).
• 10 wykładów i prezentacji z cyklu „Muzealna Akademia Historyczna” w okresie wakacyjnym.
• 2 spotkania w cyklu „Ferie w muzeum” poświęcone były prezentacji szabli polskiej z lat 19141921 ze zbiorów muzeum oraz wirtualnej wycieczce do Nowego Korczyna – miejsca, gdzie
został wystawiony akt lokacyjny Bochni.
• 11 niedzielnych spacerów tematycznych po Cmentarzu Komunalnym w Bochni przy
ul. Orackiej, których przewodnikami byli pracownicy Muzeum.
• „Weekend z zabytkami powiatu bocheńskiego” (bezpłatne udostępnienie ekspozycji, wykład
o konserwacji zabytków i oprowadzenie po cmentarzach żydowskich w Bochni i Nowym
Wiśniczu).
• Bocheński Dzień Świętego Mikołaja z programem muzycznym i wykładem (współpraca
z Urzędem Miasta).
• Przeprowadzono 61 lekcji muzealnych realizując 15 tematów. Uczestniczyło w nich razem:
1692 osoby.
W sumie w 2019 r. zorganizowano 105 imprez, w tym 32 odczyty, prelekcje, spotkania, 1 koncert,
10 zajęć w formie warsztatów i 61 lekcji muzealnych.
d) W zakresie działalności wystawienniczej zorganizowano:
• 6 wystaw czasowych w siedzibie Muzeum w tym 1 ekspozycję plenerową (Bochnia w latach
II Rzeczypospolitej, „Panie, a stare to???” – o archeologii bez uprzedzeń, Kolekcja wag
i odważników Tadeusza Pędraka, Mirosław Orzechowski Bochnia – portret miasta, Bardejów.
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Światowe dziedzictwo UNESCO przygotowana przez Muzeum Szariskie w Bardejowie we
współpracy z tamtejszym urzędem miejskim i Domem Polsko-Słowackim.
1 wystawę za granicą – kontynuacja z poprzedniego roku (Slovenské Národné Múzeum –
Spišske Múzeum w Levoči), „Malarstwo Waleriana Kasprzyka (1912-1992) Juliusa Értekesa
(1919-1995)”.

e) W zakresie działalności wydawniczej:
• Prowadzono prace redakcyjne nad kolejnym tomem „Rocznika Bocheńskiego”.
• Prowadzono prace redakcyjne przy wydaniu albumu „Naziemne skarby kultury. Muzeum
w Bochni i jego zbiory”.
• opracowano nową stronę internetową Muzeum prezentującą zbiory i działalność:
www.muzeum.bochnia.pl. Liczba odsłon w 2019 roku ok. 14 500 użytkowników; stronę
odwiedziło 747 użytkowników unikalnych.
• Intensywnie rozwijano profil Muzeum na Facebooku:
https://www.facebook.com/muzeum.bochnia, na którym systematycznie zamieszczone są
bieżące informacje dotyczące zbiorów i działalności. Profil ma obecnie 780 użytkowników.
• Nawiązano współpracę z reżyserem Wojciechem Szumowskim przygotowującym film
dokumentalny o Żydach w Bochni.
Wykonane inwestycje oraz zadania bieżące:
• Opracowano i uzgodniono dokumentację zmiany użytkowania budynku magazynowogospodarczego Muzeum, ul. Kościuszki 2 – kwota: 4 920,00 zł.
• Wykonano nową stronę internetową Muzeum dostosowując ją do obowiązujących przepisów
– kwota 4 428,00 zł.
• Aktualizacja oprogramowania do naukowego opracowania zbiorów i obsługi księgowości,
wymiana uszkodzonych dysków – kwota 2 175,80 zł.

9.

MIEJSKI DOM KULTURY w Bochni
ul. Regis 1

Zatrudnienie w jednostce na dzień 31.12.2019 r. ogółem 19 osób w tym:
- pracownicy administracji: 5 osób,
- pracownicy merytoryczni: 12 osób,
- pracownicy obsługi: 2 osoby.
Budżet i jego wykonanie:
Przychody:
Plan: 2 655 500,00 zł, wykonanie: 2 656 624,61 zł.
Koszty:
Plan: 2 494 000,00 zł, wykonanie: 2 657 191,05 zł.
Realizowane zadania statutowe w tym: podział rodzajowy i ich ilość:
Zadanie - Upowszechnianie kultury filmowej – prowadzenie kina Regis
- 137 filmów
- 1304 seanse filmowe;
- 5 przeglądów/festiwali filmowych
ogółem 45 604 widzów
W tym:
- 37 polskich filmów
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- 319 seansów
- w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Maciste” – 13 seansów;
- Wystawy na ekranie – 5 seansów
- Kino pod chmurką – 5 filmów, ok. 500 widzów
Zadanie - Działalność wydawnicza
 10 wydań Kroniki Bocheńskiej,
 książka „Bochnia ta sama, ale nie taka sama …”.
Zadanie - Edukacja kulturalna środowiska (prowadzenie kół zainteresowań, amatorski ruch
artystyczny)
 32 grupy uczestniczyły w zajęciach i sekcjach w MDK (taneczne, baletowe, wokalne,
teatralne, plastyczne, językowe, modelarstwo, szachy, szycie artystyczne, architektoniczne,
gry planszowe, gimnastyczne, sensoryczne, muzyczne),
 5 rodzajów zajęć indywidualnych (perkusja, gitara, wokal, skrzypce, heligonka)
 ogółem średnio 700 osób miesięcznie,
 w 2019 roku zorganizowano:
- 12 konkursów/ turniejów/zawodów,
- 15 warsztatów muzycznych/plastycznych/fotograficznych,
- 6 wystaw prac plastycznych.
Zadanie - Organizacja wydarzeń kulturalnych oraz promocja miasta Bochnia
 26 imprez plenerowych (koncerty, spektakle, programy słowno-muzyczne, tanecznomuzyczne, imprezy rekreacyjne),
 25 koncertów,
 12 spektakli teatralnych/teatrzyków dla dzieci,
 13 wykładów/ pokazów multimedialnych,
 2 promocje książek.
Ogółem 121 imprez kulturalnych, rozrywkowych, rekreacyjnych, sportowych.
Z usług Miejskiego Domu Kultury skorzystało w 2019 r. około 66 000 osób.
Realizowane programy:
- Strategia Rozwoju Gminy Miasta Bochnia na lata 2011-2020
- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bochnia na lata 2017 – 2026
- Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017-2019
- Bocheńska Karta Rodzinna
- Karta Dużej Rodziny
Ogółem poniesione koszty z tytułu zniżek udzielonych na obie karty: 17 868,00 zł brutto
(5956 zniżek średnio 3 zł każda).
Pozyskane środki zewnętrzne, realizowane projekty
- prowadzenie Dyskusyjnego Klubu Filmowego Maciste: dotacja z Państwowego Instytutu
Sztuki Filmowej - 3 685 zł; wkład własny – 5 708,03 zł,
- współudział (jako partner) w Projekcie Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nowym
Sączu pn.: „Małopolska Szkoła Tradycji”: dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020: ze środków europejskich 1 693,5 tys. zł
i z budżetu województwa 563 tys. zł; wkład własny: brak.
Wykonane inwestycje oraz zadania bieżące
- kapitalny remont pomieszczeń po lokatorze z przystosowaniem na modelarnię lotniczą –
plan: 65 000, 00 zł wykonanie: 60 884,21 zł.
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10.

SAMODZIELNY PUBLICZNY MIEJSKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w Bochni
ul. Floris 16

Zatrudnienie w jednostce na dzień 31.12.2019 wynosił: 79 osób, w tym:
- Lekarze:
16
- Pielęgniarki:
25
- Laboratorium:
4
- Rehabilitacja:
5
- Pomoce dentystyczne:
5
- Rejestratorki medyczne: 10
- Administracja:
10
- Pracownicy gospodarczy: 4
Budżet i jego wykonanie: Przychody w roku 2019:
SPM ZOZ w Bochni zakontraktował w NFZ świadczenia zdrowotne na 2019 w zakresie:
• podstawowa opieka zdrowotna,
• leczenie stomatologiczne,
• ambulatoryjna opieka specjalistyczna tj. dermatologia, endokrynologia, pulmonologia,
neurologia, diabetologia,
• lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna,
• fizjoterapia ambulatoryjna.
Kwota przychodów medycznych w planie finansowym na rok 2019 to 8 506 800,00 zł, zrealizowane
przychody medyczne w roku 2019 to 8 676 709,78 zł.
Kwota przychodów niemedycznych w planie finansowym na rok 2019 to 131 600,00 zł, zrealizowane
przychody niemedyczne w roku 2019 to 131 489,41 zł.
Łącznie zaplanowano przychody w kwocie 8 638 400,00 zł, zrealizowano w kwocie 8 808 199,19 zł, czyli
na poziomie 101,97%.
Koszty SPM ZOZ w Bochni w roku 2019
Kwota kosztów działalności bieżącej w planie finansowym na rok 2019 to 8 501 210,00 zł, zrealizowane
koszty działalności bieżącej w roku 2019 to 8 480 794,98 zł.
Kwota pozostałych kosztów operacyjnych w planie finansowym na rok 2019 to 29 000,00 zł,
zrealizowane pozostałe koszty operacyjne w roku 2019 to 28 612,53 zł.
Łącznie zaplanowano koszty w kwocie 8 530 210,00 zł, zrealizowano w kwocie 8 509 407,51 zł czyli na
poziomie 99,76%.
Realizowane zadania statutowe
W 2019 r. w Poradni lekarza POZ w siedzibie zakładu przy ul. Floris udzielono 55 674 porad, w tym
wykonano 1098 wizyt domowych, a w poradni działającej przy ul. Gen. Jakubowskiego 6: 3 781 porad,
w tym 28 wizyt domowych.
W poradni dziecięcej SPM ZOZ udzielono 15 924 porad.
Pacjenci zadeklarowani do SPM ZOZ w Bochni objęci są również opieką pielęgniarek środowiskoworodzinnych oraz położnych. W 2019 r. pielęgniarki wykonały ogółem 11 393 wizyt i 14 078 zabiegów
w środowisku oraz inne świadczenia medyczne.
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Położne środowiskowo-rodzinne odbyły 1 197 wizyt domowych oraz wykonały 5 985 zabiegów
w środowisku.
Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni sprawuje opiekę nad uczniami
bocheńskich szkół w ramach prowadzonych Gabinetów medycyny szkolnej.
W 2019 r. liczba uczniów objętych opieką pielęgniarską w szkołach wyniosła 4 968. Od 2019 r. SPM ZOZ
w Bochni obejmuje opieką 12 szkół w ramach porozumienia dotyczącego realizacji świadczeń
stomatologicznych dla uczniów.
Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej realizuje porady specjalistyczne w ramach
Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w zakresie następujących poradni:
⎯ Poradnia Dermatologiczna, w której w 2019 r. udzielono 6 246 porad.
⎯ Poradnia Neurologiczna, w której w 2019 r. udzielono 2 662 porad.
⎯ Poradnia Chorób Płuc, w której w 2019 r. udzielono 2 540 porad.
⎯ Poradnia Endokrynologiczna, w której w 2019 r. udzielono 3 092 porad.
⎯ Poradnia Diabetologiczna, w której udzielono 3 729 porad.
⎯ Poradnia Rehabilitacyjna, w której udzielono 147 porad.
W strukturze SPM ZOZ w Bochni działa także:
⎯ Poradnia stomatologiczna, w której w 2019 r. udzielono 9 184 porad.
⎯ Gabinet zabiegowy, w którym w 2019 r. wykonano 12 669 zabiegów.
⎯ Dział fizjoterapii, w którym w 2019 r. wykonano 22 947 zabiegów dla 2 099 pacjentów.
⎯ Pracownia USG, w której w 2019 r. wykonano 2 524 badań.
⎯ Pracownia RTG, w której w 2019 r. wykonano 8 089 badań RTG kostno-płucnych
i 2 497 badań RTG stomatologicznych.
⎯ Laboratorium analityczne, w którym w 2019 r. wykonano 125 630 badań.
W Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni działa również poradnia
medycyny pracy, w której wykonywane są badania profilaktyczne pracowników, w ramach umów
zawartych z zakładami pracy. W 2019 r. wykonano 1 122 badań.
Liczba mieszkańców korzystająca ze świadczeń/usług jednostki
Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni świadczy usługi podstawowej opieki
zdrowotnej w oparciu o umowy z NFZ dla mieszkańców Bochni oraz Brzeźnicy, Słomki, Krzyżanowic,
Gorzkowa, Krzeczowa.
W 2019 r. Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej obejmowała opieką populację ludności
w liczbie: 15 762, w tym 886 osób w wieku 0-6 lat, 11 149 osób w wieku 7-64 lat, 3 727 osób
w wieku 65+.
Pozyskane środki zewnętrzne, realizowane projekty
SPMZOZ w 2019 r pozyskał środki finansowe z:





Krajowego Funduszu Szkoleniowego – na finansowania działań obejmujących kształcenie
ustawiczne pracowników i pracodawców – kwota dofinansowania 16 253,60 zł, wkład własny
– 4 063,40 zł,
dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zakupu oprogramowania dla
świadczeniodawców – w kwocie 984,00 zł , wkład własny – 385,73 zł,
zakup urządzeń informatycznych lub oprogramowania dla świadczeniodawców –
dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia finansowanie w kwocie 984,00 zł, wkład
własny – 2 554,79 zł.
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Wykonane inwestycje oraz zadania bieżące w 2019 r.
Inwestycje wykonane w SPM ZOZ w roku 2019 to:






dostosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodne z wymaganiami NFZ w całym
budynku SPM ZOZ – 175 301,36 zł,
zabudowanie ściennych urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach funkcyjnych SPM ZOZ
w celu poprawy jakości usług medycznych i komfortu pacjentów i pracowników - 98 349,57 zł,
zakup aparatu ultrasonograficznego w celu zwiększenia dostępności i jakości usług
diagnostycznych – 209 520,00 zł,
zabudowa rejestracji w Poradni Fizjoterapii - w celu dostosowania do nowej formy obsługi
pacjentów narzuconej przez NFZ,
montaż alarmu oraz monitoringu budynku SPM ZOZ w Bochni.

Ponadto w roku 2019 zakupiono sprzęt komputerowy oraz programy komputerowe w celu
dostosowania obsługi pacjentów do nowych przepisów NFZ /zwolnienia elektroniczne, e-recepty/.
Uzupełniono również wyposażenie Poradni stomatologicznej /skalery, separatory do amalgamatu/
oraz Poradni Fizjoterapii /łózko do masażu/.

11.

BOCHEŃSKIE ZAKŁADY USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o. w Bochni
ul. Kazimierza Wielkiego 2

Zatrudnienie w jednostce na dzień 31.12.2019 r. wynosiło 109 osób i kształtowało się w następujący
sposób:
 pracownicy administracyjni – 31 osób,
 kierowcy i mechanicy – 31 osób,
 pracownicy gospodarczy i obsługi - 47 osób.
Budżet:
przychody: 16 617 484,01 zł,
koszty:
16 303 733,49 zł.
BZUK Sp. z o.o. realizuje następujące zadania statutowe:
1. wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
2. letnie i zimowe utrzymanie dróg,
3. miejskie przewozy pasażerskie,
4. zarządzanie nieruchomościami,
5. zagospodarowanie i konserwacja terenów zieleni,
6. budowa dróg i chodników,
7. administrowanie cmentarzami komunalnymi,
8. usługi konserwatorskie w zasobach mieszkaniowych.
Zakład Oczyszczania Miasta
Zakład Oczyszczania Miasta zajmuje się systematycznym wywozem nieczystości stałych od
indywidualnych kontrahentów instytucji i przedsiębiorstw prywatnych z terenu miasta Bochni oraz
nieczystości stałych z Gminy Rzezawa oraz Gminy Bochnia. Ponadto Zakład zajmuje się oczyszczaniem
dróg, chodników, placów, przystanków autobusowych i parkingów. Zakład świadczy również usługi
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w zakresie wywozu nieczystości płynnych z posesji, które nadal nie są włączone do sieci
kanalizacyjnych.
Na terenie Zakładu Oczyszczania Miasta działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
pochodzących z gospodarstw domowych i Wspólnot Mieszkaniowych zapewniający łatwy dostęp dla
wszystkich mieszkańców Miasta. Zakład Oczyszczania Miasta prowadzi sprzedaż pojemników na
odpady komunalne zmieszane.
Z uwagi na brak wysypiska w miejscu, stałe odpady komunalne transportowane są na składowisko
odpadów do regionalnej instalacji w Tarnowie.
Ponadto Zakład Oczyszczania Miasta prowadzi odbiór surowców wtórnych składowanych
w pojemnikach typu „dzwon”, które są rozstawione na terenie miasta, szczególnie przy dużych
osiedlach w 37 punktach na plastik, szkło, makulaturę.
W dniu styczniu 2019 r. spółka zawarła umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych na kwotę 2 031 777,10 zł (udział własny 15%, tj. 358 548,90 zł, kwota wydatków
kwalifikowanych 2 390 326,00 zł). Celem przedsięwzięcia jest stworzenie nowoczesnego PSZOK
w mieście Bochnia i dla jego mieszkańców, który przyczyni się do wyeliminowania nielegalnych
składowisk oraz zmniejszenia ilości odpadów komunalnych niesegregowanych. Konstrukcja PSZOK
będzie rampowa, umożliwiająca najazd samochodów i wygodny wyładunek do kontenerów
zlokalizowanych na poziomie gruntu. Znajdował się tam będzie również punkt napraw pozwalający na
odnawianie i ponowne wykorzystanie odpadów w celu nadania im tzw. „drugiego życia”. W ramach
PSZOK zorganizowana zostanie ścieżka edukacyjna, której zadaniem będzie podnoszenie świadomości
ekologicznej.
W ciągu roku ogłoszone zostały cztery przetargi na budowę ww. inwestycji. Jednak kwoty oferowane
przez wykonawców znacznie przewyższały kwotę dofinansowania. W listopadzie złożono wniosek do
NFOŚiGW o zwiększenie dofinansowania do wysokości 3 589 932,50 zł. W lutym 2020 r. Spółka
otrzymała pozytywną decyzję Instytucji Pośredniczącej POIiŚ.
Dwa razy do roku oczyszczany jest osadnik na potoku Babicy oraz kraty po naniesieniu nieczystości,
szczególnie po ulewnych deszczach i burzach. Ponadto w stałej obsłudze jest utrzymanie czystości
ciągów pieszych, schodów i chodników o łącznej powierzchni około 40 591 m2.
Codziennie pracownicy Zakładu utrzymują w czystości około 115 szt. przystanków autobusowych.
Zatoczki autobusowe są zamiatane, a kosze na przystankach są opróżniane systematycznie.
Zakład Oczyszczania Miasta zajmuje się likwidacją dzikich wysypisk śmieci, które powstają szczególnie
w miejscach bardziej odległych od centrum.
Ponadto dwa razy w roku (tj. marzec, wrzesień) jest organizowana zbiórka przedmiotów
wielkogabarytowych, które ze względu na duży rozmiar nie mieszczą się do pojemników. Odbiór
dużych gabarytów odbywa się sprzed każdej posesji a termin odbioru jest wcześniej podany do
wiadomości mieszkańców na portalach internetowych, jak również za pomocą rozesłanych
harmonogramów na każdą posesję. W roku 2019 zostało odebranych około 244,65 Mg odpadów
wielkogabarytowych. Spółka odbiera worki z odpadami z akcji „Sprzątanie świata’’, jakie miasto
organizuje we współpracy ze szkołami.
Spółka prowadzi również działalność w zakresie odbioru padłych zwierząt na zgłoszenie Straży
Miejskiej oraz Policji z terenów gminnych.
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Zakład Remontowo Budowlany
Zakład Remontowo – Budowlany jest wydzieloną częścią Bocheńskich Zakładów Usług Komunalnych
Sp. z o.o., którego celem jest realizacja zadań związanych z budową i utrzymaniem infrastruktury
miejskiej poprzez wykonywanie takich prac jak:
•
•
•
•
•
•
•

bieżące utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta,
remont istniejących chodników miejskich,
remont istniejących dróg miejskich,
budowa nowych chodników na terenie miasta i powiatu,
budowa nowych dróg na terenie miasta i powiatu,
budowa kanalizacji opadowej,
remonty istniejących sieci kanalizacji opadowej wraz z uzbrojeniem (studzienki i kraty
ściekowe),
• wymiana i utrzymanie oznakowania drogowego,
• montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na terenie miasta Bochni,
• w okresie zimowym prace związane z utrzymaniem dróg i ciągów pieszych na terenie miasta.
Usługi tego typu są świadczone dla Gminy Miasta Bochni, Powiatu oraz indywidualnych klientów.
W 2019 roku wykonano zadania:
 przebudowa chodnika na ul. Podedworze,
 uzupełnienie ubytków i kolein w drogach o nawierzchni tłuczniowej destruktem asfaltowym
lub klińcem kamiennym na drogach: Urbana, Pisza, Park Uzbornia, pl. Okulickiego, Rzeźnicka,
Pileckiego, Kościuszki, Murowianka, Karosek, Jana, Chodenickiej , Bujaka,
 przebudowa drogi na ul. Smyków w tym dokończeniu budowy kanalizacji opadowej,
zagęszczenie i wykonanie podbudowy pod poszerzenie jezdni i pod chodnik,
 przebudowa chodnika na ul. Św. Jana,
 uzupełnieniu ubytków (dziur) oraz kolein tłuczniem kamiennym na ulicach Pagórek,
Korbońskiego – boczna, Kurów, Krzeczowska, Turkowskiego, Buczków- boczna i Armii
Krajowej. We wrześniu remontowano również chodnik na osiedlu Karolina w Bochni i przy ulicy
Gazaris,
 remont chodnika ul. Dąbrowskiego i Krasińskiego w Bochni. Prace polegały na rozbiórce
istniejącej nawierzchni z płyt chodnikowych, wykonaniu koryta drogowego, utwardzeniu
koryta oraz wykonano nawierzchnię z kostki brukowej,
 budowa chodnika na ul. Krakowskie Przedmieście w Bochni. Wykonano nawierzchnię chodnika
na pow. 80 m2,
 remont schodów terenowych przy Parku Uzbornia,
 remont chodnika przy ul. Chodenickiej w Bochni. Prace obejmowały budowę chodnika z kostki
brukowej na podbudowie z tłucznia kamiennego,
 remont chodnika na oś. Murowianka i przebudowie pobocza przy ul . Św. Jana w Bochni
i ul. Kurów.
Bocheński Zakład Komunikacji
Zadaniem funkcjonowania tej komórki jest organizacja i prowadzenie przewozu osób w ramach
komunikacji miejskiej na terenie Miasta Bochni. Na koniec roku 2019 zakład dysponował sześcioma
autobusami - 5 szt. Autosan Solina oraz 1 szt. ISUZU CITIBUS. Wcześniej były w dyspozycji jeszcze dwa
autobusy MAN oraz Mercedes, które zostały wycofane z użytku na początku roku 2017.
Zaprezentowany wyżej tabor obsługuje cztery linie na terenie całego Miasta Bochnia.
Linia numer 1 – trasa tej linii przebiega głównie od Dworca PKP, przez centrum miasta do osiedla
Niepodległości. Wybrane kursy (w godzinach zmian pracowników) są wykonywane do Stalproduktu.
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Linia numer 3 – trasa tej linii przebiega od Dworca PKP, przez centrum miasta, osiedle św. Jana, na
osiedle Krzyżaki. Podobnie jak linia nr 1 wykonywane są kursy do Huty.
Linia numer 5a – trasa tej linii przebiega z centrum miasta do osiedla Chodenice oraz ulicą Krzeczowską
do Krzyżanowic a następnie przez ul. Smyków i ul. Wygoda do Rynku.
Linia numer 9 – trasa tej linii przebiega z dworca PKP, przez centrum miasta, osiedle Dołuszyce, na
osiedle Kurów.
Aktualnie ceny biletów jednorazowych przedstawiają się następująco:
• bilet normalny – 2,20 zł,
• bilet ulgowy 50% – 1,10 zł,
• bilet ulgowy socjalny – 1,20 zł,
• bilet specjalny – 0,50 zł,
• bilet HDK – 0,10 zł.
BZK oprócz przewozów regularnych wykonuje dodatkowo przewozy dzieci w okresie szkolnym na
bocheński basen oraz okazjonalne przewozy osób na wycieczki szkolne, pogrzeby, uroczystości
i imprezy organizowane na terenie miasta Bochnia (m.in. uroczystości katyńskie, rajdy i zawody
sportowe).
Liczba przejechanych kilometrów: 300,11 tys. km.
Liczba przewiezionych pasażerów: 406,09 tys. w porównaniu do poprzedniego 407,24 tys. (spadek
o 0,28%).
Sprzedaż biletów jednorazowych łącznie: 406,09 tys. szt. za kwotę 513 171,79 zł netto (554 225,50 zł
brutto):
 normalne: ok. 122,94 tys. szt., wartość ok. 250 439,48 zł netto (spadek o 1% w stos. do 2018 r.),
 ulgowe 50%: ok. 6 tys. szt., wartość ok. 6 111,11 zł netto (spadek o 1% w stos. do 2018 r.),
 ulgowe socjalne: ok. 277,15 tys. szt., wartość ok. 256 621,20 zł netto (wzrost o 1% w stos. do 2018),

Zarząd Cmentarzy
Bocheńskie Zakłady Usług Komunalnych Sp. z o. o administrują - zarządzają trzema cmentarzami
komunalnymi w Bochni.:
1. Cmentarzem Komunalnym przy ul. Orackiej
2. Cmentarzem Komunalnym „ Łychów”
3. Cmentarzem Komunalnym „ Św. Rozalii”
W ramach struktur organizacyjnych Spółki zarządzaniem i administracją cmentarzy zajmuje się
powołany do tego celu Zarząd Cmentarzy Komunalnych.
Do zadań Zarządu Cmentarzy należy w szczególności:
 przyjmowanie zwłok do pochowania
 przygotowanie grobów do pochówków tak murowanych jak również ziemnych
 wydawanie zezwoleń na budowę grobowca lub jego remont
 utrzymanie czystości oraz prace remontowe na administrowanych cmentarzach
Cmentarz komunalny przy ul. Orackiej
Na cmentarzu komunalnym przy ulicy Orackiej aktualnie zaewidencjonowanych jest 6 767 grobów,
w których pochowano 16 998 osób.
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Dzięki internetowej wyszukiwarce istnieje możliwość odnalezienia osób pochowanych nieograniczonej
liczbie zainteresowanych.
W 2019 r. na cmentarzu komunalnym przy ulicy Orackiej pochowane zostały 183 osoby.
W 2019 r wydano 52 zezwolenia na remonty grobowców oraz 22 zezwolenia na budowę grobowca.
Cmentarz komunalny przy ulicy Łychów
W 2019r poza drobnymi pracami remontowymi przy kaplicy cmentarnej i pracami porządkowymi
należącymi do obowiązków Zarządzającego:
 wykonane zostało nowe nagłośnienie kaplicy cmentarnej,
 zostało wyremontowane oświetlenie przy kaplicy cmentarnej.
Zakład Zieleni
Pracownicy Zakładu Zieleni w ramach stałej konserwacji od wiosny do jesieni wykonywali koszenie
trawy na terenach należących do Gminy Miasta Bochnia o łącznej powierzchni wynoszącej ok. 22 ha,
w tym na terenach miejskich powierzchnia łączna 104 500m2, tereny osiedlowe 67 000 m2 oraz tereny
gminne pow. 50 000 m2.
Na ww. terenach zieleni pielęgnowane są żywopłoty formowane o łącznej długości 12 000 m2.
W 2019 r. wykonano cięcia techniczne i fitosanitarne u ponad 250 drzew.
Na terenach miejskich oraz osiedlowych dokonywano również nowych nasadzeń.
Zakład Zieleni zajmuje się corocznie koszeniem pasów na terenie miasta wzdłuż ulic o łącznej długości
ponad 200 km. Wykoszono również rowy przydrożne o długości łącznej 4500 m2.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Bocheńskie Zakłady Usług Komunalnych Spółka z o.o. w ramach działalności Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej zajmują się administrowaniem budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Miasta Bochnia, oraz administrowaniem, zarządzaniem i prowadzeniem księgowości
zleconej Wspólnot Mieszkaniowych.
Na koniec roku 2019 w skład zasobu Gminnego wchodziły 63 budynki o łącznej powierzchni użytkowej
16 491,77 m2 z czego 51 to wyłącznie budynki mieszkalne o łącznej powierzchni 12 543,37 m2.
Dodatkowo ZGM administruje lokalami mieszkalnymi Gminy Miasta Bochni wchodzącymi w skład
Wspólnot Mieszkaniowych. Łączna ilość mieszkań będących w administracji BZUK wynosi:
 128 mieszkań w budynkach stanowiących własność Gminy o powierzchni 6910,74 m2,
 159 mieszkań socjalnych w budynkach stanowiących własność Gminy o powierzchni 5632,63 m2,
 125 mieszkań komunalnych we Wspólnotach Mieszkaniowych o powierzchni 5555,32 m2.
Działania ZGM w ramach Porozumienia obejmują:
• prowadzenie ewidencji lokali i najemców,
• prowadzenie ewidencji księgowej lokali i najemców,
• windykacja należności w postępowaniu upominawczym,
• przygotowywanie danych i informacji dla potrzeb prowadzenia windykacji przez Gminę Miasta
Bochnia,
• prowadzenie dokumentacji technicznej wymaganej przepisami Prawa Budowlanego – książki
obiektu budowlanego,
• zlecanie i nadzór nad prowadzeniem obowiązkowych przeglądów budynków (gazowe,
kominiarskie, elektryczne, oceny stanu technicznej sprawności obiektu budowlanego),
• na zlecenie Miasta przeprowadzanie ekspertyz elementów budynków,
• na zlecenie Miasta realizacja zaleceń wynikających z przeglądów budowlanych,
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•
•
•

na zlecenia Miasta przeprowadzanie remontów i napraw budynków i instalacji,
jako administrator samodzielnie możemy podejmować jedynie prace polegające na usunięciu
usterek i awarii mogących zagrażać życiu bądź zdrowiu ludzkiemu, oraz których nie usunięcie
może znacznie pogorszyć stan techniczny budynku,
prowadzenie rozliczeń mediów (woda, kanalizacja, c.o.).

W roku 2019 podobnie jak w latach poprzednich, ze względu na dużą rotację najemców lokali
socjalnych w budynkach przy ul. Na Buczków, część naszych działań skupiona była na przywróceniu
mieszkaniom opróżnianym ich własności użytkowych. Wykonywane jest odgrzybianie mieszkań,
malowanie ścian, wymiana posadzek, stolarki oraz uzupełnianie wyposażenia instalacyjnego.

12.

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI w Bochni Sp. z o.o.
ul. Majora Bacy 15

Zatrudnienie w jednostce na dzień 31.12.2019 wynosiło – 63 osoby, w tym:
 na stanowiskach nierobotniczych: 20 osób,
 na stanowiskach robotniczych: 43 osoby.
Budżet Spółki i jego wykonanie:
przychody: 20 736 158,71 zł,
koszty:
18 979 399,74 zł.
Działalność Spółki obejmuje zadania w zakresie (m.in.):
 poboru, uzdatniania i dostarczania wody – zbiorowe zaopatrzenie w wodę - 2 486,3 tys. m³,
 odprowadzania i oczyszczania ścieków - 1 625,8 tys. m³,
 obróbki i usuwania odpadów innych niż niebezpieczne,
 robót związanych z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
 wydawania warunków podłączeń do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
 usług pogotowia wodno-kanalizacyjnego.
W 2019 r. Spółka dostarczała wodę do 5 583 odbiorców (w tym gospodarstw domowych) oraz
odprowadzała ścieki od 4 524 odbiorców (w tym gospodarstw domowych).
Realizowane programy:
Spółka realizuje Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji - przyjęty Uchwałą Rady Miasta nr
XXXI/260/17 z dnia 23 lutego 2017 zmieniony uchwałami Rady Miasta nr III/27/18 i nr XIV/124/19.
W 2019 r. wykonała:
Remonty sieci wodociągowo – kanalizacyjnych: 2 109 446,84 zł (netto) (m.in. na ul. Łany i oś.
Św. Jana)
Remonty budynków na oczyszczalni ścieków:
799 172,19 zł (netto)
Budowa sieci wodociągowej:
71 676,76 zł (netto) (na ul. Brzozowej)
Budowa sieci kanalizacyjnej:
161 405,57 zł (netto) (na ul. Brzozowej)
VAT:
722 591,32 zł
Pozyskane środki zewnętrzne, realizowane projekty
Spółka pozyskała z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 39 904 280,63 zł
(netto) na realizację projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa ciągu technologicznego na oczyszczalni
ścieków w Bochni wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i usprawnieniem zarządzania
majątkiem sieciowym”
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Całkowity koszt realizacji projektu (brutto):
Dofinansowanie (netto):
Środki własne (netto):
VAT:

77 414 559,01 zł
39 904 280,63 zł
23 169 019,38 zł
14 341 259,00 zł

Ww. zadanie obejmowało etapy:
1) Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – w trakcie realizacji - nadzór
2) Usprawnienie zarządzania majątkiem sieciowym – zadanie w trakcie realizacji.
Zadanie dotyczy usprawnienia zarządzania majątkiem sieciowym wodociągowo – kanalizacyjnym.
Stworzono inteligentne systemy sterowania i nadzoru nad całym układem wodociągowym
i kanalizacyjnym. Efektem działań jest integracja systemów informatycznych klasy GIS ze
skorelowanymi modelami hydraulicznymi, aparaturą kontrolno-pomiarową i automatyką (AKPiA),
systemami informatycznymi, nadzorującymi przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego
(SCADA), integracja z systemem technicznej, a także handlowej obsługi klientów, wymiana armatury
oraz urządzeń dostosowanych do płynnej regulacji siecią, nadzór nad sieciowymi pompowniami
ścieków oraz hydroforniami, instalacja punktów pomiarowych zapewniających optymalną
identyfikację i sterowanie całym systemem wodociągowo – kanalizacyjnym. Prace budowlane
zakończone w 2019 r.
3) Rozbudowa i przebudowa ciągu technologicznego na oczyszczalni ścieków w Bochni wraz
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – zadanie w trakcie realizacji.
Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa i przebudowa ciągu technologicznego unieszkodliwiania
osadów ściekowych poprzez zapewnienie procesów: zagęszczania, fermentacji z odzyskiem biogazu,
odwadniania oraz suszenia z wykorzystanie energii słonecznej. Wysuszone osady ściekowe mogą
zostać przetwarzane poza instalacją w procesach spalania lub współspalania odpadów. W procesie
fermentacji mezofilowej osadów oraz tłuszczów wytworzonych na terenie oczyszczalni z dodatkiem
dostarczonych spoza oczyszczalni tłuszczów, odpadów zielonych oraz osadów, wytwarzany jest biogaz.
Wytworzony biogaz wykorzystuje się do zasilania agregatu kogeneracyjnego oraz kotłów gazowych
w celu częściowego pokrycia zapotrzebowania na moc cieplną do celów grzewczych
i technologicznych. Dodatkowo wykonana została dezodoryzacja obiektów oczyszczalni, a ujęte
powietrze oczyszczone jest w drodze biodegradacji za pomocą biofiltrów.
Efektem docelowym realizacji inwestycji będzie zmniejszenie ilości wytwarzanych osadów ściekowych
(z obecnych 5000 Mg do docelowych 2000 Mg rocznie) oraz wzrost zawartości suchej masy
wytworzonych osadów. W 2019 r. zakończono roboty budowlane.
W 2019 r. na ww. zadanie wydatkowano:
Wydatki (netto):
39 389 021,02 zł, w tym (środki własne + dofinansowanie)
Środki własne:
11 527 765,43 zł
Dofinansowanie:
27 861 255,59 zł
VAT:
9 003 439,02 zł
Rok 2020 to okres zgłaszania wad i usterek w zrealizowanym projekcie.

13.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o. w Bochni

ul. Ks. J. Poniatowskiego 24
Zatrudnienie w jednostce na dzień 31.12.2019 - 37 osób, w tym:
- na stanowiskach nierobotniczych – 12 osób,
- na stanowiskach robotniczych – 25 osób.
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Budżet i jego wykonanie.
Przychody:
Koszty:

plan: 9 521 688,52 zł
plan: 9 180 891,68 zł

wykonanie: 9 062 934,48 zł
wykonanie: 8 674 016,98 zł

Realizowane zadania statutowe:
Podstawowym przedmiotem działalności przedsiębiorstwa energetycznego jest bieżące
i nieprzerwane świadczenie usług w zakresie zaopatrywania odbiorców zasilanych ze źródeł i węzłów
cieplnych Spółki w energię cieplną. Działalność produkcyjna realizowana jest w dziewięciu kotłowniach
stanowiących własność Spółki.
Spółka posiada dwie koncesje:



Wytwarzanie ciepła na podstawie koncesji nr WCC/714/222/U/OT-3/98/MW,
Przesyłanie i dystrybucja ciepła na podstawie koncesji nr PCC/744/222/U/OT-3/98/MW.

Podział kotłowni zamieszczono w tabeli:
LP.

Oznaczenie w
taryfie

1

Moc [MW]
Kotłownia-lokalizacja

Rodzaj opału
zainstalowana

K3 - ul. Kazimierza Wlk.2

Gaz ziemny

0,225

K6 - ul. Mickiewicza 5

Gaz ziemny

0,120

3

K8 - ul. Kolejowa 10

Gaz ziemny

0,142

4

K12 - ul. Proszowska 12

Gaz ziemny

0,050

2
G1

5

K1

K1 – ul. Poniatowskiego 24

Gaz ziemny

1,440

6

K2

K2 - ul. Karolina

Gaz ziemny

1,542

7

K5

K5 - ul. Solna Góra

Gaz ziemny

0,920

8

K7

K7 - ul. Poniatowskiego 24

Gaz ziemny

1,960

9

K11i, K11g

Miał węglowy

19,500

Olej opałowy

0,160

Gaz ziemny

0,019

K11 - os. Niepodległości

Sieci cieplne:
Lp.

Oznaczenie

1.
2.
3.
4.
5.

S1
S2
S3
S4
S5

Źródło
zasilające
K 11
K2
K7
K1
K5

Ilość węzłów
indywidualnych
90
9
11
3
7

Ilość węzłów
grupowych
3
-

Ilość punktów
pomiarowych
112
9
11
3
7

Długość
sieci [m]
11 106,0
943,5
1 107,0
221,0
248,0
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Umowy zawierane są ze spółdzielniami, wspólnotami, instytucjami, firmami. Zasięg działalności
podstawowej obejmuje teren miasta Bochni głównie budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne:
os. Niepodległości, os. Windakiewicza, os. Murowianka, os. św. Jana, os. Górników, os. Karolina, os.
św. Leonarda, os. Solna Góra, a także pojedyncze bloki wzdłuż sieci cieplnych.
Realizowane programy/projekty
MPEC prowadziło modernizację kotła wodnego WR-10 w technologii ścian szczelnych z jednoczesnym
zmniejszeniem mocy kotła z 11,63 MW do 2,5 MW w celu ograniczenia emisji CO2 poprzez
dokładniejsze dostosowanie mocy kotłowni do zapotrzebowania na ciepło w zależności od różnych
warunków atmosferycznych.
W 2019 r. kontynuowano realizację zadania finansowanego z pozyskanej preferencyjnej pożyczki
(w 2018 r.) z WFOŚiGW w Krakowie przeznaczonej na modernizację kotła wodnego WR-10
w technologii ścian szczelnych z jednoczesnym zmniejszeniem mocy kotła z 11,63 MW do 2,5 MW,
którego planowany koszt kwalifikowany wynosił: 2 220 150,00 zł brutto (słownie złotych: dwa miliony
dwieście dwadzieścia tysięcy sto pięćdziesiąt 00/100), a wkład własny 415 150,00 zł. Ostateczny termin
spłaty pożyczki przypada na 15.12.2027 r.
Wykonane inwestycje oraz zadania bieżące
MPEC Sp. z o.o. w 2019 r. z własnych środków prowadziło zaplanowane prace remontowe,
modernizacyjne i inwestycyjne. Do najważniejszych należały:
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kontynuacja oraz zakończenie budowy węzła cieplnego do nowego odbiorcy ciepła ZUS, moc
zamówiona – 170 kW,
modernizacja kolejnych bezpośrednich węzłów cieplnych (3 szt.) na nowoczesne
wymiennikowe wysokoparametrowe z automatyczną regulacja pogodową (sieć S1),
modernizacja części poziomej estakady nawęglania na Kotłowni Miejskiej K-11,
modernizacja korony komina kotłowni K-11,
kapitalny remont koparko-ładowarki, spychacza,
przeglądy i konserwacje urządzeń ciepłowniczych, elektrycznych oraz AKPiA,
przeglądy i konserwacje sieci cieplnych z węzłami,
pielęgnacja zieleni na terenie kotłowni K-11,
usuwanie awarii sieci cieplnych.

