Raport o stanie Gminy Żabno za 2019r.

Szanowni Państwo,
oddaję w Państwa ręce roczny raport o stanie gminy
Żabno za rok 2019.
Dokument opracowano w związku z wymogiem
art.

28aa

ustawy

z

dnia

8

marca

1990r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713).
Raport obejmuje podsumowanie mojej działalności
jako Burmistrza Gminy Żabno w roku 2019,
w

szczególności

strategii,

uchwał

realizację
Rady

polityk,

programów,

Miejskiej

i

budżetu

obywatelskiego (w naszym przypadku funduszu
sołeckiego).
Celem

przedmiotowego

uzyskania

dokładnego

raportu

jest

wglądu

w

możliwość
sytuację

gospodarczą i społeczną gminy Żabno.
W naszej gminie, chociaż niewielkiej, dzieje się
bardzo wiele, a raport scala wiedzę o działalności
za rok ubiegły i jest podstawą do obiektywnej,
opartej na faktach, oceny.
Zachęcam zainteresowanych,

a

w

szczególności

mieszkańców gminy Żabno do lektury dokumentu.
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ZARZĄDZENIE NR 47/20
BURMISTRZA ŻABNA
z dnia 25 maja 2020r.
w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Żabno za rok 2019.
Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020r. poz. 713) zarządza się, co następuje:
§ 1. Przedstawić raport o stanie Gminy Żabno za rok 2019 stanowiący załącznik
do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Raport o stanie Gminy Żabno podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej w Żabnie
oraz publikacji na stronie internetowej gminy Żabno w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Gmina Żabno

Strona 3

Raport o stanie Gminy Żabno za 2019r.
Spis treści

I. O gminie
II. Charakterystyka gminy Żabno
III. Działalność organów Gminy i jednostek pomocniczych
- Rada Miejska
- Urząd Miejski
- Jednostki Pomocnicze
IV. Budżet Gminy, kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny
V. Organizacja i realizacja polityk, praktyk strategii
- Referat Spraw Administracyjnych i Obywatelskich
- Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
- Referat Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
VI. Jednostki organizacyjne gminy – organizacja i realizacja polityk, praktyk strategii
- Oświata
- Gminne Centrum Kultury
- Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
- Ośrodek Pomocy Społecznej
- Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
- Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
- Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne spółka z o.o.
VII. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi
VIII. Podsumowanie

Gmina Żabno

Strona 4

Raport o stanie Gminy Żabno za 2019r.
I. O GMINIE
Zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. ustawą o samorządzie gminnym Burmistrz Żabna
ma obowiązek co roku do 31 maja przedstawić Radzie Miejskiej raport o stanie gminy.
Raport podsumowuje działalność samorządu gminnego w roku poprzednim.
Raport o stanie Gminy jest zestawieniem najważniejszych danych o samorządzie
i działaniach samorządu – to kompendium wiedzy o sytuacji Gminy Żabno w 2019r.
Dokument został opracowany na podstawie twardych danych, nie stanowi oceny
poszczególnych działań. Chcemy pokazać fakty w sposób czytelny, tak by każdy mógł
wyrobić sobie opinię o stanie naszego samorządu. Zadania samorządu są bardzo szerokie od
edukacji poprzez inwestycje, kulturę, sprawy przestrzenne i środowiskowe po sprawy
społeczne czy sport. Suma wszystkich działań składa się na jakość życia mieszkańców.
Zakres opracowywanego raportu obejmuje przede wszystkim realizację polityk,
programów, strategii, uchwał Rady Miejskiej oraz analizę działalności gminy w różnych
obszarach funkcjonowania.
Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu posłużą mieszkańcom gminy Żabno
do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego, a także będą
podstawą do przeprowadzenia dyskusji na temat realizacji zadań publicznych i przyszłości
gminy.
Gmina Żabno pod względem administracyjnym jest gminą miejsko-wiejską należącą
do powiatu tarnowskiego.

Historia
Cechą charakterystyczną gminy Żabno jest jej specyficzne ukształtowanie.
Dziewiętnaście sołectw i miasto ciągną się blisko czterdziestokilometrowym pasem wzdłuż
rzeki Dunajec, aż po jej ujście do Wisły. Teren gminy, który liczy ponad sto kilometrów kw.
jest równiną wzniesioną 190 m. n. p. m., dającą urodzajne gleby i piękne, ekologiczne tereny
do zamieszkiwania.
Centrum gminy stanowi jej miasto - Żabno. Ponad czterotysięczna miejscowość
należy do osad z historią zakorzenioną w pradziejach Polski, sprzed pierwszej państwowości.
Pisane wiadomości o „stolicy” gminy znaleźć już można w dokumentach Królowej Jadwigi
z 1385 roku, kiedy to osada została nadana rycerzowi Świętosławowi przez księcia Bolesława
Wstydliwego. Okres XV i XVI wieku w tym regionie był czasem rozwoju rzemiosła, a Żabno
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ze względu na swoje położenie komunikacyjne stało się miejscem targów, jarmarków, gdzie
handlowano nabiałem, owocami, a przede wszystkim zbożem.
Rozwój
To co charakteryzowało Żabno przed stuleciami pozostało do dziś. W tym miejscu
łączą się drogi o znaczeniu wojewódzkim umożliwiając przejazd w kierunkach Tarnowa,
Krakowa i Kielc, a gwiaździsty układ dróg na terenie gminy pozwala na szybkie
i komfortowe przedostawanie się z miejsca na miejsce.
Wizerunek gminy Żabno dziś staje się coraz bardziej rozpoznawalny i zauważalny.
Absorpcja finansowych środków unijnych, ale także dobra gospodarka własnymi funduszami,
pozwalają na coraz to nowsze realizacje pomysłów, zarówno tych z pogranicza rozwoju
infrastruktury, jak i zatrudnienia w sektorach pozarolniczych. Gmina była wyróżniana na tle
innych jednostek samorządu terytorialnego w rankingu najlepszych gmin Polski
prowadzonym przez gazety Rzeczpospolita i Wspólnoty Samorządowej. Dzisiejsze starania
władz samorządowych z pewnością przyczynią się do wzrostu konkurencyjności obszaru, ze
względu na dynamiczną poprawę infrastruktury.
Gmina Żabno od lat przyciąga inwestorów i pozwala dobrze rozwinąć się lokalnemu
biznesowi. Obszar, który predysponuje do rolnictwa, staje się również obszarem z bogato
rozwiniętym sektorem handlu i usług, gdzie ciężki przemysł nie zaburzył naturalnego
ekosystemu. Potencjał bliskich odległości do dwóch miast powiatowych: Tarnowa i Dąbrowy
Tarnowskiej oraz szybkiej komunikacji sprawił, że tereny te stały się dobrym miejscem
do rozwijania własnej przedsiębiorczości. Gmina posiada tereny w miejscowości Morzychna,
na których funkcjonowała specjalna strefa ekonomiczna.
Kultura i potencjał turystyczny
Gmina Żabno jest regionem, w którym doskonale rozwija się współpraca kulturalna
zarówno na bazie sołectw i miasta, jak i współpracy międzyregionalnej i zagranicznej.
Zainteresowanie żywym folklorem, jak i folklorem scenicznym daje możliwość rozwoju
lokalnej społeczności oraz wymiany kulturowej i prezentacji dorobku gminy. Od lat
rozpoznawalnym na deskach scenicznych całej Polski, ale również i Niemiec, czy USA, stał
się Zespół Folklorystyczny „Otfinowianie”. Zespół, który powstał w 1999 roku regularnie
ćwiczy pod okiem instruktora tradycyjne tańce oraz pieśni regionu i Polski. W czasie swojej
działalności zespół został wielokrotnie laureatem wielu przeglądów i festiwali, głównie dzięki
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zgodności przedstawianych obrzędów z ludową tradycja oraz specyfiką prezentowanych
regionów, wyrażoną w tańcu, śpiewie i doborze stroju. O Zespole Folklorystycznym
„Otfinowianie” zwykło się mówić, że jest to zespół, który łączy pokolenia, bo na deskach
scenicznych obejrzeć możemy zarówno występy najmłodszych, popisy grup młodzieży oraz
śpiewy dorosłych. Zespół w 2019r obchodził 20 lecie działalności.
Podobnie zespół ,,Bobrowianie” z Bobrownik Wielkich obchodzący 20 lecie
działalności kultywuje tradycję i folklor tutejszych okolic i reprezentuje gminę na różnych
wydarzeniach kulturalnych osiągając sukcesy i nagrody na wielu festiwalach i przeglądach.
Folklor, ale również duch sceniczny podtrzymywany jest w Niecieczy. Tutaj bowiem
działa Kapela Folklorystyczna i Amatorski Zespół Teatralny „Niecieczanie”. Mający ponad
stuletnią tradycję - teatr w swoim repertuarze prezentuje zarówno klasyczne dzieła literatury
polskiej, jak i przenosi kulturę tradycyjną na scenę.
W Żabnie przy Gminnym Centrum Kultury działa z dużymi sukcesami zespół
teatralny AD HOC – jego sukcesy opisano w GCK.
Gmina stwarza możliwości animowania społeczności. Jednym z ich przejawów jest
zapoczątkowany w 2008 roku cykl „śpiewów pod dębem”. Śpiewy pieśni patriotycznych,
żołnierskich mają uczcić pamięć po odzyskaniu niepodległości, a dziewięćdziesięcioletni Dąb
Wolności, którego rozłożyste gałęzie rozpościerają się nad rynkiem, stanowi łącznik
teraźniejszości z przeszłością i dumą jaka powstała po odrodzeniu Polski. Drzewo
to doskonale komponuje się z Rynkiem w Żabnie, zapraszając do chwili refleksji i spaceru
pomiędzy alejami, żabieńskim ratuszem, który obecnie jest siedzibą Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych im. ks. Janusza St. Pasierba, a kościołem p.w. Ducha Świętego.
Warto odwiedzić
Podróż po gminie Żabno może być zajęciem pasjonującym. Pasmo rzeki Dunajec
sprawiło, że płaski teren doskonale nadaje się do weekendowej turystyki pieszo- rowerowej
oraz wędkarstwa. Doskonałym narzędziem przeprawy pomiędzy oboma brzegami Dunajca
są

przeprawy

promowe

w

Otfinowie

i

Siedliszowicach.

Przemieszczając

się

po miejscowościach gminy mamy okazję podziwiać spuściznę minionych wieków w postaci
małej architektury sakralnej, a w większych miejscowościach, jak Łęg Tarnowski, Otfinów,
czy Odporyszów odnajdziemy pałac, sanktuarium maryjne, czy muzeum poświęcone
pierwszemu lotnikowi.
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Pałac w Łęgu Tarnowskim
Miejscowość Łęg Tarnowski jest miejscem, w którym przebiega linia graniczna gminy
Żabno z gminą Tarnów. Tutaj z pewnością wielkim zainteresowaniem odwiedzających
cieszyć się może pałac, którego bramy widać już z głównej drogi biegnącej przez Łęg Tarn.
Wybudowany na zlecenie Józefa Męcińskiego w latach 1885-1892 budynek w swojej formie
przemyca elementy neorenesansowe. Otoczeniem pałacu jest kilkuhektarowy park z bogatą
roślinnością.
Kościół w Otfinowie
Wieś Otfinów kojarzona jest nie tylko z przeprawą promową i zespołem
folklorystycznym, to także wieś w której znajduje się monumentalny kościół p.w. Świętych
Apostołów Piotra i Pawła. Kościół, którego losy naznaczyła wojna, jest świątynią
trzynawową utrzymaną w stylu neogotyckim.

Sanktuarium w Odporyszowie
Sanktuarium odporyszowskie jest znanym miejscem kultu maryjnego w regionie
tarnowskim. Tutaj corocznie w miesiącu wrześniu przybywają tysiące pielgrzymów z całego
Powiśla Dąbrowskiego, ale również spoza regionu, by modlić się przed cudownym obrazem
koronowanej Matki Boskiej Odporyszowskiej. Budynkowi kościoła towarzyszy zabytkowa
dzwonnica i ogrodzenie wraz z kaplicą pochodzące z XVII i XVIII wieku. W odległości
około 150 metrów od świątyni, w leśnej scenerii możemy przespacerować się również alejami
wzdłuż kapliczek drogi krzyżowej, wyrzeźbionej przez Jana Wnęka.
Muzeum im. Jana Wnęka
Postać Jana Wnęka jest nierozerwalnie kojarzona z miejscowością Odporyszów.
To tutaj ten zdolny chłop zamieszkał, pracował, a co więcej rozwijał pasją awiatora.
Trudniący się rzeźbą cieśla wykonał dla parafii odporyszowskiej drogę krzyżową, a także
kilkadziesiąt rzeźb przedstawiających sceny z życia biblijnego. Spuściznę Jana Wnęka
podziwiać możemy w specjalnie do tego przygotowanej sali, która mieści się tuż obok
sanktuarium. Ciekawostką na skalę światową jest również fakt, że Wnęk już w latach 60-tych
XIX wieku oddawał się szybownictwu na skonstruowanych przez siebie skrzydłach.
Jego loty, które rozpoczynały się z dzwonnicy kościoła podziwiała odporyszowska
publiczność. Jego skrzydła pozwalały mu na pokonywanie odległości nawet do 3 km. Ostatni
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lot z wieży zakończył się tragicznie dla „Ikara znad Dunajca” w roku 1869. W 2019r powstał
film o lotniku z Odporyszowa, oraz najprawdopodobniej odnaleziono grób na cmentarzu
w Odporyszowie w którym pochowany był Jan Wnęk.

Cudowna studzienka w Odporyszowie
Łącząc podróż po Odporyszowie w dłuższą podróż nie sposób ominąć miejsca, które
związane jest zarówno z historią polski jak i kultem maryjnym. W małej dolinie, na skraju
Odporyszowa, znajduje się miejsce „siedmiu cudownych źródełek”., które wytrysnęły
w czasie objawienia się Matki Boskiej w czasie potopu szwedzkiego. Obecnie twierdzi się,
że woda z jedynego pozostałego źródła ma właściwości lecznicze. Miejsce to, jak i inne
pozostałe w Odporyszowie możemy dogodnie zwiedzić piechotą lub podczas wycieczki
rowerowej.

Sport, turystyka, rekreacja:
Przez gminę Żabno przebiegają szlaki turystyczne: żółty biegnący z Żabna przez
Dąbrowę Tarnowską, Radgoszcz, do Szczucina oraz niebieski prowadzący z Żabna, przez
Dąbrowę Tarnowską, Zalipie, Gręboszów aż do Ujścia Jezuickiego. Oba szlaki mają długość
niemal czterdziestu kilometrów i utytułowane zostały na trasie historyczno- krajobrazowej.
W miejscowości Sieradza, odległej o 4 km od Żabna amatorzy sportów strzeleckich
mogą spróbować swoich sił na strzelnicy sportowej prowadzonej przez Polski Związek
Łowiecki w Tarnowie.
Osoby, które latem szukają odpoczynku nad wodą, gmina Żabno zaprasza do słynnego
już w całym regionie zalewu w Podlesiu Dębowym. Dzięki sąsiedztwu lasów i łąk oraz plaży,
każdy upalny weekend przyciąga tutaj plażowiczów i turystów.
W miejscowości Nieciecza funkcjonuje klub piłkarski Bruk-Bet Termalica Nieciecza,
który obecnie rozgrywa swoje zawody w I lidze piłki nożnej na pięknym obiekcie
w tej miejscowości. Klub ten występował w rozgrywkach Ekstraklasy w latach 2015-2018.
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II. Charakterystyka gminy Żabno
Położenie geograficzne – jednostki pomocnicze gminy /sołectwa/.
Żabno

to

miejsko-wiejska

gmina położona

w północno-wschodniej części

województwa małopolskiego, w powiecie tarnowskim. Zajmuje powierzchnię 105 km2,
co stanowi 13,0% obszaru całego powiatu i 0,07% powierzchni województwa małopolskiego.
Gmina Żabno obejmuje miasto Żabno i 19 sołectw. Powierzchnię i nazewnictwo
poszczególnych sołectw przedstawia poniższa tabela.
Sołectwo

Powierzchnia (w ha)

% do ogółu

1. Bobrowniki Wielkie

461

4,54

2. Chorażec,

120

1,18

3. Czyżów,

199

1,96

4. Goruszów

55

0,53

5. Gorzyce

953

9,39

6. Ilkowice

480

4,72

7. Janikowice

194

1,91

8. Kłyż

465

4,58

9. Łęg Tarnowski

1435

14,12

10. Nieciecza

490

4,83

11. Niedomice

390

3,84

12. Odporyszów

639

6,28

13. Otfinów

911

9,00

14. Pasieka Otfinowska

328

3,23

15. Pierszyce

124

1,21

16. Podlesie Dębowe

267

2,63

17. Sieradza + Fiuk

512

5,04

18. Siedliszowice

1017

10,01

19. Miasto Żabno

1113

11,00

10.540

100,00

Lp.

RAZEM

Gmina Żabno

Strona 10

Raport o stanie Gminy Żabno za 2019r.
Ludność Gminy Żabno
Gminę Żabno zamieszkiwało w 2019r - 18.737 osób (83 mniej niż w 2018r.),
co stanowi 0,55% mieszkańców Województwa Małopolskiego i 9,52% mieszkańców powiatu
tarnowskiego. Gęstość zaludnienia tego terenu wynosi 178 osób na 1 km2 i jest wyższa
od średniej w powiecie tarnowskim.
Poniższa

tabela

przedstawia

liczbę

mieszkańców

miejsko-wiejskiej

gminy

w poszczególnych sołectwach.
Lp.

Sołectwo

Liczba ludności

% ogółu

1. Bobrowniki Wielkie

781

4,17

2. Chorażec

211

1,13

3. Czyżów

109

0,58

4. Goruszów

86

0,46

5. Gorzyce

738

3,94

6. Ilkowice

1.348

7,19

7. Janikowice

149

0,80

8. Kłyż

331

1,77

4.087

21,80

10. Nieciecza

701

3,74

11. Niedomice

1.874

10,00

12. Odporyszów

945

5,04

13. Otfinów

745

3,98

14. Pasieka Otfinowska

419

2,24

15. Pierszyce

262

1,40

16. Podlesie Dębowe

211

1,13

1.055

5,63

476

2,54

4.209

22,46

9. Łęg Tarnowski

17. Sieradza + Fiuk
18. Siedliszowice
19. Żabno
RAZEM
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Zestawienie liczby mieszkańców z podziałem na płci
Miejscowość

dorośli

<18

Mężczyźni

Kobiety

Razem

Żabno

664

3545

2190

2019

4209

Bobrowniki
Wielkie
Chorążec

146

635

401

380

781

55

156

111

100

211

Czyżów

18

91

59

50

109

Goruszów

10

76

41

45

86

Gorzyce

114

624

368

370

738

Ilkowice

238

1110

680

668

1348

Janikowice

28

121

70

79

149

Kłyż

44

287

168

163

331

Łęg Tarnowski

766

3321

2065

2022

4087

Nieciecza

128

573

351

350

701

Niedomice

364

1510

973

901

1874

Odporyszów

164

781

487

458

945

Otfinów

100

644

374

370

744

Pasieka Otfinowska

78

341

220

199

419

Pierszyce

37

225

129

133

262

Podlesie Dębowe

35

176

106

105

211

Siedliszowice

81

395

237

239

476

162

893

569

486

1055

Sieradza
RAZEM

3232

15504

9599

9137

18737

W okresie od początku do końca 2019 roku liczba mieszkańców zmniejszyła się
o 84 osoby i wynosi 18 737 osób, w tym 9599 kobiet i 9137 mężczyzn. Na koniec 2018 roku
na terenie miasta Żabna mieszkało 4243 osoby a na pozostałych 14587 osób, natomiast
w 2019 roku odpowiednio 4209 osób na terenie miasta i 14527 osób, wynika z tego, że
w mieście Żabno ubyło 34 mieszkańców a w pozostałej części gminy 50 mieszkańców.
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Demografia
Liczba zawartych związków małżeńskich w 2019r.: 155 o 5 mniej niż w 2018r.
Wystąpiono o przyznanie 17 parom małżeńskim (o 7 mniej niż w roku 2018) Medali
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadawanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zestawienie ilościowe urodzeń w miejscowościach w 2019r.
Miejscowość

Liczba urodzeń
Mężczyźni

Żabno

Kobiety

Razem

20

20

40

Bobrowniki Wielkie

4

5

9

Chorążec

3

1

4

Czyżów

0

1

1

Goruszów

0

1

1

Gorzyce

4

3

7

Ilkowice

5

6

11

Janikowice

0

1

1

Kłyż

2

0

2

18

26

44

Nieciecza

4

5

9

Niedomice

14

13

27

Odporyszów

8

6

14

Otfinów

2

0

2

Pasieka Otfinowska

3

1

4

Pierszyce

1

1

2

Podlesie Dębowe

0

0

0

Siedliszowice

2

2

4

Sieradza

3

4

7

Łęg Tarnowski

RAZEM

Gmina Żabno

93

96

189
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Zestawienie ilościowe zgonów w miejscowościach w 2019 r.
Miejscowość

Liczba zgonów
Mężczyźni

Żabno

Kobiety

Razem

25

17

42

Bobrowniki Wielkie

4

4

8

Chorążec

0

2

2

Czyżów

2

0

2

Goruszów

1

2

3

Gorzyce

4

2

6

Ilkowice

7

3

10

Janikowice

1

0

1

Kłyż

1

1

2

24

17

41

Nieciecza

3

3

6

Niedomice

3

9

12

Odporyszów

3

6

9

Otfinów

5

2

7

Pasieka Otfinowska

4

1

5

Pierszyce

2

2

4

Podlesie Dębowe

2

1

3

Siedliszowice

3

2

5

Sieradza

8

13

21

Łęg Tarnowski

RAZEM

102

87

189

W 2019 roku w gminie Żabno urodziło się 189 dzieci w tym 96 dziewczynek oraz 93
chłopców a zmarło 189 osób w tym 87 kobiet i 102 mężczyzn . W 2018 roku urodziło się 165
dzieci i zmarło 170 osób. Wpływ na liczbę ludności w gminie ma przyrost naturalny i saldo
migracji pomimo zerowego przyrostu naturalnego systematycznie w kolejnych latach liczba
stałych mieszkańców maleje

Gmina Żabno
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III Działalność organów Gminy i jednostek pomocniczych

Rada Miejska w Żabnie
Rada Miejska to organ stanowiący i kontrolny gminy. Radni wybierani są w wyborach
powszechnych, ich kadencja (w związku z nowelizacją Kodeksu Wyborczego) trwa 5 lat.
W naszej radzie zasiada 15 radnych. Rada ma jednego przewodniczącego i dwóch
wiceprzewodniczących.
SKŁAD RADY MIEJSKIJE W ŻABNIE KDENCJI 2018-2023

Andrzej Głód
Przewodniczący Rady
od 23 grudnia 2019r.

Magdalena Kardaś
Wiceprzewodnicząca Rady

Sławomir Kurzydym
Wiceprzewodniczący Rady
od 16 stycznia 2020r.

Tadeusz Patriak
Przewodniczący Komisji
Planowania, Budżetu i
Spraw Społecznych

Jan Cygan
Przewodniczący Komisji
Infrastruktury Technicznej

Stanisław Słowik
Przewodniczący Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji

Magiera Kazimierz

Marek Szostek
Z-ca Przewodniczącego
Komisji Infrastruktury
Technicznej

Sebastian Kieć
Z-ca Przewodniczącego
Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji

Wojciech Ryndak
Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej

Krzysztof Lechowicz
Przewodniczący Rady
do 23 grudnia 2019r.

Robert Tryba
Radny Rady Miejskiej

Arkadiusz Stolarczyk
Radny Rady Miejskiej

Leokadia Madura
Radna Rady Miejskiej

Maciej Domański
Radny Rady Miejskiej

Z-ca Przewodniczącego
Komisji Planowania, Budżetu
i Spraw Społecznych

Rada Miejska w Żabnie obradując w 2019 r. na 9 sesjach zwyczajnych i 2 sesjach
nadzwyczajnych podjęła łącznie 161 uchwał. Wszystkie uchwały zostały przekazane
do Wydziału Nadzoru Prawnego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Krakowie w celu sprawdzenia ich zgodności z prawem. Uchwały
Gmina Żabno
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dotyczące zawieranych porozumień, udzielanej pomocy finansowej, przekazywane były
również stronom tych porozumień. Wszystkie uchwały opublikowane zostały w Biuletynie
Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące akty prawa miejscowego w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego. Ok. 95% uchwał zostało już zrealizowanych
a pozostała cześć jest w trakcie realizacji. (np. uchwały w sprawie sprzedaży mienia oraz
przyjęte strategie i programy). Wykaz uchwał podjętych w 2019r. stanowi załącznik do
niniejszego opracowania.

Urząd Miejski
Urząd Miejski jest jednostką służącą zaspokajaniu ustawowych zadań gminy względem
mieszkańców. Pracownicy urzędu pod kierunkiem Burmistrza realizują istotną część budżetu
gminy zwłaszcza w zakresie prowadzonych wydatków inwestycyjnych. Organem
wykonawczym jest Burmistrz Gminy Pani Marta Herduś pełniąca obowiązki od dnia
20.11.2018r. a Pan Zbigniew Lustofin pełni funkcje Zastępcy i Sekretarza Gminy. Funkcje
Skarbnika Gminy pełni Pani Romana Baszczewska.
Obecnie w strukturze Urzędu Miejskiego w Żabnie wydzielono 4 referaty i 2 samodzielne
stanowiska oraz Urząd Stanu Cywilnego. Łącznie zatrudnionych na dzień 31.12.2019r. było
50 pracowników - 46 osób zatrudnionych było w pełnym wymiarze czasu pracy i cztery
osoby w niepełnym wymiarze. Średnia zatrudnienia wynosiła 47,5 etatu. Ponadto liczba
zatrudnionych w ramach instrumentów rynku pracy - roboty publiczne było 7 osób w ciągu
roku kalendarzowego dofinansowanie przez PUP, realizując zadania pomocnicze na rzecz
gminy a także 4 osoby odbywały staże.
Wynagrodzenie pracowników Urzędu wyniosło w 2019r. 2.933.982,09zł oraz dodatkowe
wynagrodzenie roczne: 210.363,01zł, ponadto poniesiono koszty w zakresie:
– inkasa sołtysów: 63.577,33zł
– diet sołtysów: 119.109,40zł
– diet radnych: 185.395,00zł
W Urzędzie większość zatrudnionych posiada wyższe wykształcenie i piastuje stanowiska
urzędnicze posiadając odpowiednie do tego przygotowanie zawodowe. Pracownicy Urzędu
realizują zadania wynikające z przepisów prawa oraz uchwał podejmowanych przez Radę
Miejską w Żabnie począwszy od działań w zakresie spraw organizacyjnych, księgowych,
ewidencyjnych poprzez nadzór nad realizacja inwestycji, współpraca z podmiotami
podległymi, dbałość o właściwy stan techniczny obiektów użyteczności publicznej, dróg
Gmina Żabno
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i chodników, działań na rzecz środowiska naturalnego po współprace z organizacjami poza
rządowymi, organizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i innych aż po działania
informacyjne

i

promocyjne.

Zapewniamy

dla

państwa

wysoki

poziom

usług

administracyjnych oraz staramy się być możliwie jak najbardziej pomocni dla mieszkańców.
Burmistrz Żabna w 2019r. wydał 150 zarządzeń wewnętrznych dotyczących spraw
organizacyjnych, sposobu realizacji zadań przez pracowników i jednostki organizacyjne
gminy. W 2019r. do tutejszego Urzędu wpłynęło 12 747 pism od mieszkańców i instytucji
które załatwiane były przez pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych – pism
wysłano 17 981. Ponadto wiele kwestii poruszonych zostało w bezpośrednich rozmowach
mieszkańców z Burmistrzem i pracownikami Urzędu.
Gmina celem realizacji zadań wynikających z przepisów prawa samorządowego
oraz zadań zleconych powołała jednostki organizacyjne wymienione poniżej:
Na terenie gminy Żabno działa 11 placówek oświatowych prowadzonych przez jednostkę
samorządu terytorialnego, w tym:


Wychowanie przedszkolne – 4 placówki
- Przedszkole Publiczne w Łęgu Tarnowskim Nr 1
- Przedszkole Publiczne w Łęgu Tarnowskim Nr 2
- Przedszkole Publiczne w Niedomicach,
- Przedszkole Publiczne w Żabnie.



Żłobek Gminny w Żabnie

 Szkoły podstawowe – 7 placówek,
- Szkoła Podstawową w Bobrownikach Wielkich,
- Szkoła Podstawową w Łęgu Tarnowskim,
- Szkoła Podstawową w Niedomicach,
- Szkoła Podstawową w Odporyszowie,
- Szkoła Podstawową w Otfinowie,
- Szkoła Podstawową w Sieradzy,
- Szkoła Podstawową w Żabnie.

Gmina Żabno
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Ponadto na terenie Gminy Żabno działają placówki oświatowe prowadzone przez podmioty
inne niż jednostka samorządu terytorialnego i są to:


Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP – Niepubliczne Przedszkole
w Odporyszowie



Przedszkole Niepubliczne Ochronka Św. Józefa w Otfinowie



Przedszkole Niepubliczne KONARY w Żabnie



Niepubliczne Przedszkole w Pasiece Otfinowskiej



Akademia Malucha Smerfna Chata – Niepubliczne Przedszkole w Żabnie



Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Ilkowicach



Publiczny Katolicki Zespół Szkół i Przedszkola im. Armii Krajowej w Niecieczy

Jednostki organizacyjne gminy Żabno:
 Gminne Centrum Kultury w Żabnie,
 Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie,
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie,
 Zespół Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie,
 Miejsko - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żabnie.
Oprócz wymienionych wyżej jednostek organizacyjnych gmina jest organem założycielskim:
 Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żabnie,
 Gminnego Przedsiębiorstwa Kanalizacyjnego Sp. z o.o. w Niedomicach.

Gmina Żabno
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Jednostki pomocnicze gminy.
W 2019r. jednostki pomocnicze odbyły zebrania wiejskie zwołane na wniosek Burmistrza
lub Sołtysa.
Poniższa tabela przedstawia ilość odbytych zebrań wiejskich i posiedzeń rad sołeckich
Sołectwo

Lp.

Zebrania
Wiejskie 5

Posiedzenia Rady
Sołeckiej/ Rady
Miasta

1.

Bobrowniki Wielkie

2.

Chorążec

4

3.

Fiuk

4

4.

Czyżów

5

5.

Goruszów

4

6.

Gorzyce

4

2

7.

Ilkowice

3

1

8.

Janikowice

3

9.

Kłyż

3

10.

Łęg Tarnowski

5

3

11.

Nieciecza

7

1

12.

Niedomice

5

3

13.

Odporyszów

3

2

14.

Otfinów

4

15.

Pasieka Otfinowska

4

16.

Pierszyce

5

17.

Podlesie Dębowe

4

18.

Sieradza

5

19.

Siedliszowice

3

20.

Miasto Żabno

1

SUMA:

81

1

2

6
21

Przedmiotem zebrań i posiedzeń były sprawy: wyborów organów sołectwa i miasta,
podziału środków budżetowych, w tym środków z funduszu sołeckiego, planowanych
inwestycji i gospodarowania mieniem komunalnym.
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Sołectwa w ramach funduszu sołeckiego w 2019r. wykonały usługi i zadania inwestycyjne,
które obrazuje poniższa tabela.
Lp. Nazwa zadania

Bobrowniki Wielkie
01
Wykonanie ogrodzenia placu zabaw i
utwardzenie nawierzchni alejek
spacerowych.
Chorążec
02 Remont części Domu Ludowego
Czyżów
03 Remont pomieszczeń sklepowych do
adaptacji na salę Domu Ludowego
Fiuk
04 Dobudowa oświetlenia ulicznego.
Wyłożenie rowu płytkami .
Goruszów
05 Modernizacja oświetlenia na terenie wsi
Goruszów
Gorzyce
06 Remont łazienek, cyklinowanie parkietu
w Domu Ludowym
Ilkowice
07 Zakup i montaż siłowni polowej obok
Ośrodka Zdrowia
Janikowice
08 Remont dachu na budynku wiejskim
Kłyż
09 Remont budynku gospodarczego obok
Domu Ludowego.
Łęg Tarnowski
10 Wykonanie oświetlenia ulicy Witosa
Nieciecza
11 Wykonanie chodnika w części drogi
„Szkotnik”
Wykonania projektów rowu przy ul.
Szkolnej w m. Nieciecza
Wykonania projektu zagospodarowania
terenów wokół stawu oraz jego
konserwacja w m. Nieciecza
Niedomice
12 Remont ogrodzenia wraz z wykonaniem
placu przy OSP w Niedomicach
Gmina Żabno

Kwota w zł (z
funduszu
sołeckiego)
Zadanie wykonano częściowo
utwardzenie nawierzchni alejek
33 579,82 zł
spacerowych do wysokości
środków funduszu sołeckiego
14 165,00 zł Zadanie wykonano.
10 295,00 zł

Zadanie wykonano.

18 205,24 zł

Zadanie wykonano.

9 163,18 zł

Zadanie wykonano.

32 975,00 zł

Zadanie wykonano.

30 729,51 zł

Zadanie wykonano.

12 455,00 zł Zadanie wykonano.
18 475,00 zł

Zadanie wykonano.

34 400,00 zł Zadanie wykonano.
Zadanie wykonano.

29 535,99 zł

Zadanie wykonano.
32 037,50 zł
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Odporyszów
13 Wyposażenie budynku
wielofunkcyjnego
Wymiana okien w Szkole Podstawowej
oraz zabezpieczenie kominów
wentylacyjnych
Otfinów
14 Wykonanie miejsc postojowych dla
samochodów obok Ośrodka Zdrowia
Pasieka Otfinowska
15 Dobudowa oświetlenia ulicznego
Pierszyce
16 Wykonanie bramki wejściowej na teren
przy Domu Ludowym w m. Pierszyce
Remont dróg gminnych
Podlesie Dębowe
17
Wykonanie parkingu obok Domu
Ludowego
Sieradza
18 Rozbudowa oświetlenia ulicznego
wzdłuż drogi do Żabna i do posesji P.
Urbaszewskich
Siedliszowice
19 Zakup i montaż siatki wyłapującej piłkę
na boisku sportowym w
Siedliszowicach
Remont dróg transportu rolnego
Remont sal w części budynku OSP w
Siedliszowicach

Gmina Żabno

Zadanie wykonano.
34 198,00 zł

29 500,53 zł

Zadanie wykonano.

21 327,63 zł Zadanie wykonano.
Zadanie wykonano.
16 280,00 zł
Zadanie wykonano do wysokości
14 573,59 zł środków funduszu sołeckiego.

Zadanie wykonano.
28 600,00 zł

Zadanie wykonano.
26 000,00 zł
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IV. Budżet Gminy Żabno i audyt wewnętrzny.
Wykonanie dochodów budżetowych
Planowane na 2019 rok dochody budżetowe w kwocie: 77.888.099,83 zł zostały wykonane
101,8% tj. w kwocie 79.291.687,71 zł
- dochody bieżące: 75.651.522,15 zł
- dochody majątkowe: 3.640.165,56 zł
Strukturę dochodów budżetowych według głównych źródeł powstawania przedstawia
poniższa tabela:
Wyszczególnienie

Lp.
1.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone,
własne, porozumienia, fundusze celowe

2.

Wykonanie
28.962.830,33

Dochody – udział w podatkach:
- udziały w podatkach budżetu państwa PIT

12.589.761,00

- udziały w podatkach budżetu państwa CIT

404.690,86

3.

Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe

543.683,90

4.

Podatki realizowane przez Urząd Miejski

5.

Opłaty realizowane przez Urząd Miejski

6.

Subwencje z tego:

21.965.016,00

- subwencja oświatowa

15.639.212,00

8.970.903,13
659.412,77

- subwencja – część uzupełniająca

228.051,00

- subwencja – część wyrównawcza

6.085.867,00

- subwencja równoważąca

11.886,00

7.

Dochody majątkowe

1.542.355,40

8.

Wpływy za odpady

2.290.506,93

9.

Pozostałe dochody (wpływy z kar, odszkodowania, odsetki

215.976,05

od lokat)
10.

Dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej
w Żabnie

11.

Dochody realizowane przez jednostki oświaty
Ogółem

Gmina Żabno

107.535,23
1.039.016,11
79.291.687,71
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Wykonanie wydatków budżetowych
Planowane na 2019 rok wydatki budżetowe w kwocie: 82.094.472,83 zł zostały wykonane
92,15% tj. w kwocie 75.647.767,68 zł
- wydatki bieżące: 67.903.407,77 zł
- wydatki majątkowe: 7.744.359,91 zł
Realizacja wydatków według ważniejszych grup wydatków przedstawia się następująco
Wyszczególnienie

Lp.
1.

Wykonanie

Wydatki wykonane w jednostkach budżetowych:
Urząd Miejski w Żabnie

24.001.359,70

Jednostki oświaty i ZOSSiP

26.754.309,86

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie

24.892.098,12

Ogółem:

75.647.767,68

w tym:
wydatki majątkowe

7.744.359,91

wydatki na obsługę długu publicznego

618.650,46

udzielone dotacje z budżetu gminy

855.150,00

wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu

444.434,07

Podstawą
gospodarki finansowej Gminy Żabno jest budżet ustalany w formie uchwały.
sołeckiego
Budżet jako plan finansowy obejmuje przewidywane dochody i wydatki gminy związane
z realizacją zadań publicznych.
Gmina Żabno
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Budżet na 2019r. został przyjęty uchwalą nr IV/50/19 w dniu 10 stycznia 2019r.
Zmiany w budżecie powodujące zwiększenia lub zmniejszenia

dochodów i wydatków

w trakcie roku 2019 wprowadzone zostały ośmioma uchwałami Rady Miejskiej w Żabnie
oraz dwudziestoma czterema zarządzeniami Burmistrza Żabna.
Budżet Gminy po stronie dochodów został wykonany w wysokości 79.291.687,71 zł
( w tym dochody własne w kwocie 29.383.874,43 zł) na plan 77.888.099,83 zł, a po stronie
wydatków wykonanie wyniosło i 75.647.767,68 zł ( w tym wydatki niewygasające na koniec
roku budżetowego w kwocie 93.750 zł), na plan 82.094.472,83 zł.
Osiągnięcie planowanych dochodów przekroczyło 100%, wykonanie wydatków przekroczyło
92%.
W 2019 roku planowany był deficyt budżetowy w wysokości 4.206.373 zł, jednak
po wykonaniu budżetu zamknął się nadwyżką w kwocie 3.643.920,03 zł.
Na dzień 31 grudnia 2019 r. w budżecie pozostały wolne środki w wysokości 7 040 293,27 zł,
do odtworzenia wydatków niewykonanych w roku 2019, w tym: na działalność związaną
z profilaktyką alkoholową ( środki niewykorzystane w 2019r.) – 146.499 zł, nie wykorzystane
środki sołectw- 644.857 zł., środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie
1.743.349,69 zł na przebudowy i remonty dróg, pozostałe do wykorzystania w roku 2020
środki dotacji z U.E. w kwocie 75.973,54 zł. na zadanie

Modernizacja Kształcenia

Zawodowego w Małopolsce oraz działalność Placówki Wsparcia Dziennego w Czyżowie.
W ciągu 2019 r. wprowadzone zostały przychody z tytułu wolnych środków z 2018r.
w kwocie 4.114.053 zł. Pozostałym przychodami były:

zaciągnięty kredyt

w kwocie

1.500.000 zł oraz spłacona pożyczka w wysokości 50.000 zł.
W ciągu roku zostało spłacone zobowiązania z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych
kredytów i pożyczek w kwocie 2.267.680 zł.
Stan zadłużenia gminy w stosunku do roku ubiegłego zmniejszył się z kwoty 20.734.601,87 zł
do 19.966.921,87 zł.
Przeprowadzona analiza rocznych sprawozdań z wykonania budżetu gminy za 2019r.
obrazuje stabilną sytuację finansową gminy.
Budżet omawianego roku pozwalał na wykonanie zaplanowanych zadań.
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 r. wraz z informacją o stanie mienia
stanowi uzupełnienie raportu.
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Kontrola zarządcza:
W Urzędzie Miejskim w Żabnie wprowadzony jest system kontroli zarządczej w zakresie
ogółu działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny
z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy we wszystkich aspektach funkcjonowania
Urzędu.
Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:
a) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
b) skuteczności i efektywności działania,
c) wiarygodności sprawozdań,
d) ochrony zasobów,
e) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
f) efektywności i skuteczności przepływu informacji,
g) zarządzania ryzykiem.
Audyt wewnętrzny
1. Podstawy prawne prowadzenia audytu wewnętrznego.
1.1

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U.2019.869)
z późn. zmianami.

2. Zakres i przedmiot audytu.
Audyt wewnętrzny w roku 2019 obejmował badanie wybranych obszarów działalności
Gminy Żabno mające na celu stwierdzenie, że badane procesy przebiegają zgodnie
z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi ustalonymi przez kierownictwo urzędu.
Zakres zadań audytowych zaplanowanych na rok 2019 dotyczył:
 badania w zakresie prawidłowość naliczania, przekazywania i wykorzystania dotacji dla
szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż gmina Żabno, a dotowane
z budżetu gminy (badanie przeprowadzono na próbce losowo wybranych jednostek),
 badania prawidłowości przeprowadzania windykacji w podatkach i opłatach lokalnych,
 sprawdzenia prawidłowości realizacji zadań Gminy Żabno przez Zakład Obsługi Szkół
i Przedszkoli
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3.

Planowane zadania audytowe jako wynik zidentyfikowanych ryzyk dla celów
audytowych



Prawidłowość udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Żabno dla podmiotów
prowadzących na terenie Gminy Żabno szkoły i przedszkola innych niż

jednostki

samorządu terytorialnego i ministrowie (kontynuacja zadania z 2018 roku).
 Realizacja zadania własnego Gminy Żabno przez Zakład Obsługi Samorządowych Szkół
i Przedszkoli w zakresie zadań statutowych.
 Windykacja należności w podatkach i opłatach lokalnych.
4. Ustalenie stanu faktycznego w zakresie zaplanowanych zadań audytowych.
4.1. Prawidłowość udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Żabno dla podmiotów
prowadzących na terenie Gminy Żabno szkoły i przedszkola innych niż jednostki samorządu
terytorialnego i ministrowie.
W 2019 roku w planie audytu wewnętrznego ujęto zadanie mające na celu wydanie
zapewnienia, że udzielane dotacje z budżetu Gminy Żabno dla podmiotów prowadzących na
terenie Gminy Żabno szkoły i przedszkola inne niż jednostki samorządu terytorialnego
i ministrowie a realizujących zdania z zakresu oświaty i wychowania realizowane
są prawidłowo – zadanie miało na celu wydanie zapewnienia dla prawidłowości pobierania
i rozliczania dotacji przez Akademię Malucha Smerfna Chata – Niepubliczne Przedszkole
w Żabnie. Z uwagi na trwające i nie zakończone prawomocnym wyrokiem postępowanie
przed sądem, audytor podejmie próbę analizy dokumentacji w/w placówki po zakończeniu
postępowania.
4.2.

Zapewnienie, że zadania Gminny Żabno w zakresie realizacji zadań statutowych

z obszaru edukacji są wykonywane prawidłowo i terminowo.
Przedmiotem

sprawdzenia

audytowego

w

2019

roku

było

zapewnienie,

że zadania Gminy Żabno w zakresie realizacji zadań statutowych z obszaru edukacji są
wykonywane prawidłowo i terminowo przez Zakład Obsługi Samorządowych Szkół
i Przedszkoli. Jednostka zgodnie z prawem realizuje zadania statutowe i inne zadania zlecone
przez Burmistrza Żabna.
Audytowi

wewnętrznemu

poddany został

Zakład Obsługi

Samorządowych Szkół

i Przedszkoli w Żabnie z siedziba przy ul. Rynek 29, 33-240 Żabno.
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Audytem

wewnętrznym

objęto

dokumentację

działalności

jednostki

w

zakresie

organizacyjnym i finansowym za okres od 01 stycznia 2018 roku do 12 lipca 2019 roku.
W trakcie realizacji zadania audytorzy:
a)

Dokonali sprawdzenia i analizy dokumentacji organizacyjnej, akt osobowych
pracowników, sprawdzili zasady wynagradzania i premiowania pracowników Zakładu
Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w oparciu o Regulamin wynagradzania
pracowników Zakładu Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie
wprowadzony Zarządzeniem Kierownika Zakładu Obsługi Samorządowych Szkół
i Przedszkoli w Żabnie z dnia 02 stycznia 2017 roku ws. ustalenia Regulaminu
wynagradzania pracowników Zakładu Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli
w Żabnie.

b) Dokonali analizy przychodów i wydatków jednostki za okres 2018 i 2019 rok w oparciu
o plany finansowe jednostki zatwierdzone przez Kierownika Zakładu Obsługi
Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie.
c)

Dokonali oceny systemu zarządzania i kontroli finansowej jednostki.

d) Dokonali oceny bezpieczeństwa danych osobowych.
e)

Dokonali oceny systemu zarządzania mieniem (na losowo wybranej próbie jednostek).

f)

Dokonali sprawdzenia i analizy prawidłowości rozliczania podróży służbowych.

Ustalenia stanu faktycznego oraz wnioski do realizacji wynikające z ustaleń stanu
faktycznego w toku realizacji zadania audytowego przedstawione zostały w sprawozdaniu
rocznym z realizacji audytu wewnętrznego za 2019 rok.
4.3. Zapewnienie że zadania Gminy Żabno w zakresie windykacji należności podatkowych
w podatku rolnym, leśnym, i od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zostają
wykonywane efektywnie, adekwatnie i skutecznie oraz zgodnie z przepisami prawa.
Przedmiotem audytu było sprawdzenie efektywności prowadzonych postępowań w zakresie
windykacji należności z tytułu podatków rolnych, leśnych i od nieruchomości od osób
fizycznych i prawnych, wydajności prowadzonej egzekucji oraz sprawdzenie zgodności
prowadzonych postępowań windykacyjnych z obowiązującymi przepisami prawa.
Audytowi wewnętrznemu poddany został Referat Finansowo- Księgowy dział Podatków
Urzędu Miejskiego w Żabnie ze szczególnym uwzględnieniem zadań wykonywanych
na stanowiskach księgowości podatkowej.
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W trakcie realizacji zadania audytor:
a)

Dokonał

sprawdzenia

i

analizy

dokumentacji

prowadzonych

postępowań

windykacyjnych.
b) Dokonał analizy przychodów za 2018 rok z tytułu egzekucji podatkowych.
Ustalenia stanu faktycznego i szczegółowe informacje z realizacji zadania przedstawione
zostały w sprawozdaniu rocznym z realizacji audytu wewnętrznego za 2019 rok.
Opinia końcowa.
Przeprowadzone czynności audytowe na podstawie planu audytowego na 2019 rok na
losowo wybranej próbie dokumentów nie mniejszej niż 10% przy zakładanym przez audytora
poziomie ufności 0,95 pozwala na wydanie opinii, iż Gmina Żabno realizuje ustawowe
zadania zgodnie z obowiązującym prawem i wewnętrznymi uregulowaniami stanowiącymi
podstawy kontroli zarządczej w urzędzie jak również w całej jednostce samorządu
terytorialnego. Wydatki ponoszone na realizację statutowych zadań są celowe, racjonalne
z zachowaniem zasad gospodarności i jawności. Wdrożony system kontroli zarządczej
pozwala na bieżące monitorowanie ryzyk zagrażających realizacji zaplanowanych celów
samorządu gminnego. Biorąc pod uwagę zidentyfikowane przez audytora ryzyka w obszarze
prowadzonego audytu zasadnym jest zaplanowanie w ramach zadań audytu wewnętrznego na
lata następne kontroli funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy oraz systematyczne
badanie celów statutowych Gminy Żabno.
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V. Organizacja i realizacja polityk, praktyk, strategii

Referat Spraw Administracyjnych i Obywatelskich
Działania w zakresie bezpieczeństwa obrony przeciwpożarowej i cywilnej.
Ochotnicze straże pożarne są jednostkami ochrony przeciwpożarowej i realizują
przedsięwzięcia mające na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed
pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Głównym zadaniem gminy
w tym zakresie jest zapewnienie gotowości bojowej OSP.
Należy

zwrócić

uwagę,

ze

ochotnicza

straż

pożarna

będąc

jednostką

ochrony

przeciwpożarowej jest także stowarzyszeniem, funkcjonującym w oparciu o przepisy ustawy
Prawo o stowarzyszeniach.
Na terenie gminy Żabno działa 13 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych :
1. OSP Ilkowice
2. OSP Bobowniki Wielkie
3. OSP Sieradza
4. OSP Odporyszów
5. OSP Nieciecza
6. OSP Gorzyce
7. OSP Kłyż
8. OSP Otfinów
9. OSP Siedliszowice
10. Pasieka Otfinowska
oraz 3 jednostki OSP w Łęgu Tarnowskim, w Żabnie i w Niedomicach włączone do
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).
Działające jednostki na terenie Gminy wyposażone są w następujący sprzęt :
OSP Łęg Tarnowski;
samochody : Steyr 416; Renault D16 ; FS Lublin
- motopompa P05, pompa szlamowa WT40X 2szt, pompa szlamowa WT30X 1szt, pompa
pływając
Niagara 2szt.
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- pompy szlamowe 4 szt.
- agregaty: 3szt.
- piły 2 szt.
- przecinarka 1 szt.
- aparat powietrzny 5 kpl.
- zestaw narzędzi ratownictwa technicznego HOLMATRO.

OSP Niedomice;
- samochody : Star LE.8.180, Jelcz 010, Renault Traffic.
- pompa pływająca Niagara, pompa szlamowa WT 40X 2szt, pompa szlamowa WT20X,
pompa SST 80; - zestaw narzędzi ratownictwa technicznego WEBER.
- piła spalinowa 3 szt.
- przecinarka tarczowa 1szt
- agregat oddymiający Ramfan/Fogo 2szt
- agregat prądotwórczy Endress 3szt
- aparaty ochrony dróg oddechowych 8kpl.
OSP Żabno;
- samochody: Man TGM 13.290, Man TGM 18.280, IVECO DAILY
- pompy szlamowe KTF 100 2szt, motopompa Polonia P05, pompa szlamowa SST-80,
motopomp
pływająca Niagara, pompa szlamowa WT30X 2szt
- zestaw narzędzi ratownictwa technicznego LUKAS.
- agregat prądotwórczy 2 szt.
- piła spalinowa 3szt.
- agregat prądotwórczy 3szt.
- aparaty ochrony dróg oddechowych 8kpl.

OSP Nieciecza
- samochód : Renault G-230
- pompy : pompa szlamowa Honda WT30X; pompa szlamowa WT20X
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OSP Bobrowniki Wielkie
- samochód : Renault Midliner
- motopompa P05, pompa szlamowa WT 30X.
- piła spalinowa

OSP Sieradza
- samochód: Renault G-230
- pompa szlamowa Honda WT 40x
- agregat prądotwórczy
- piła spalinowa

OSP Pasieka Otfinowska
- samochód : Mercedes Benz 1222AF
- pompy: szlamowa Honda MP 66; motopompa P05
- motopompa wysokiej wydajności 10m3/minutę
- piła spalinowa 1szt
- agregat prądotwórczy 1szt

OSP Ilkowice
- samochód : Star 200
- motopompa polonia P05; pompa szlamowa Honda WT 40x, pompa szlamowa Koshin
KTH/100x,
motopompa Polonia Po5, pompa szlamowa Honda WP-30, pompa Andoria NIL -2 szt.
- agregat prądotwórczy 2 szt.
- piła spalinowa 1szt

OSP Gorzyce
- samochód : Tarpan Honker
- pompy : motopompa P03, pompa szlamowa Honda KTH 80x.

OSP Siedliszowice
- samochód : Steyr 790.170L-32
- pompy : pompa szlamowa Honda GX-20, motopompa Polonia P05.
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OSP Kłyż
- samochód: Volkswagen
- pompa szlamowa MP-66
OSP Odporyszów
- samochód : Jelcz 005M GBA
- pompy : motopompa Polonia P05, pompa szlamowa KTH 80x.
- agregat prądotwórczy 2.2 kWA.
OSP Otfinów
- samochód : Renault G-230
- pompy : pompa szlamowa KTH 80x; motopompa Polonia P05.
W OSP zrzeszonych jest 445 członków zwyczajnych, w tym mężczyzn 420 i 25 kobiet.
Liczba członków honorowych 27 i wspierających 10.
W Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych działa ogółem 61 członków ( 45 chłopców oraz
16 dziewcząt).
W roku 2019 Gmina Żabno dokonała zakupów związanych

wyposażeniem i utrzymaniem

jednostek OSP na kwotę : 892 332,50 zł. tj.
- utrzymanie gotowości bojowej: konserwatorzy, badania
lekarskie, ubezpieczenia, ekwiwalenty, szkolenia
- legalizacja sprzętu , przeglądy urządzeń ratowniczych, gaśnice

- 159 739,80 zł
- 16 026,50 zł

- zakup paliwa, olejów, części , pokrycie kosztów napraw i materiałów,
akumulatory, anteny do radiotelefonów

- 40 097,40 zł

- media

- 72 780,67 zł

- remonty remiz i otoczenia ( Gorzyce, Łęg Tarnowski, Kłyż, Otfinów)

- 161 358,44 zł

- przeglądy techniczne remiz

- 10 146,99 zł

- zakup sprzętu, umundurowania i wyposażenia w jednostkach OSP
(Niedomice, Nieciecza, Łęg Tarnowski, Żabno, Otfinów, Kłyż, Sieradza,
Pasieka Otfinowska, Odporyszów, Gorzyce, Bobrowniki Wielkie)
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W 2019 roku jednostki ochotniczych straży pożarnych brały udział w następujących akcjach
ratowniczych:
▪ pożary - 152
▪ miejscowe zagrożenia - 210
▪ fałszywe alarmy - 6
W 2019r. zostały wykonane następujące zadania inwestycyjne :
▪ OSP Łęg Tarnowski – realizacja programu „Małopolskie Remizy” wydatkowano kwotę:
136 302,47 zł w tym 45 984,00 zł z programu „Małopolskie Remizy”.
Zrealizowany zakres rzeczowy :
- remont świetlicy, WC, zaplecza kuchennego (malowanie pomieszczenia);
- bramy wjazdowe (wymiana napędów);
- remont i utwardzenie placu przed budynkiem –strona północna i zachodnia;
- utwardzenie chodnika – strona południowa;
- remont parkingu – strona wschodnia;
▪ OSP Gorzyce - modernizacja podjazdu i otoczenia budynku: 16 855,97 zł
▪ OSP Łęg Tarnowski -

realizacja programu „Bezpieczna Małopolska 2019” na zakup

nowego samochodu strażackiego za kwotę : 803 190.00 zł .
Kwotowe rozliczenie zakupu samochodu :
- WFOŚiGW w Krakowie

- 100 000,00 zł

- NFOŚiGW

- 140 000,00 zł

- KSRG

- 120 000,00 zł

- Gmina Żabno

- 300 000,00 zł (w tym 230 000,00 zł środki budżetu Gminy

Żabno, 20 000,00 zł, środki sołeckie, 50 000,00 zł środki Budżetu Województwa
Małopolskiego)
- środki własne OSP

- 143 190,00 zł

Zarządzanie kryzysowe i Obrony Cywilna
W 2019 r. realizowano na bieżąco zadania Zarządzania kryzysowego i OC zgodnie
z wytycznymi Starosty Tarnowskiego i Wojewody Małopolskiego oraz planem działania
Gminy Żabno zatwierdzonym przez Starostę Tarnowskiego.
Od dnia 21 maja 2019r. na terenie Gminy Żabno z powodu intensywnych opadów
deszczu oraz wysokiego stanu rzeki Żabnica i potoku Koźmiejówka jak również rowów
melioracyjnych była prowadzona akcja przeciwpowodziowa.
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spowodowały nagłe przybranie cieków wodnych co doprowadziło do rozlania i zalania części
gminy w tym posesji, budynków mieszkalnych i gospodarczych, obiektów użyteczności
publicznej, zakładów przemysłowych, pól upranych oraz dróg. Straże OSP interweniowały
w wielu miejscach w tym: Sieradza, Chorążec, Odporyszów, Łęg Tarnowski, Żabno,
Niedomice, Czyżów, Nieciecza, Kłyż ,Gorzyce i Podlesie Dębowe. Łącznie było ponad 50
interwencji, niektóre trwające nawet kilka dni w których wzięło udział ponad 100 strażaków
z OSP. Zadysponowane były jednostki z OSP: Żabno, Niedomice, Łęg Tarnowski, Sieradza,
Bobrowniki Wielkie, Ilkowice, Nieciecza, Gorzyce, Otfinów, Odporyszów i Kłyż. W trakcie
działań ratowniczych ewakuowano jedną osobę w miejscowości Sieradza. Głównymi
zadaniami jednostek OSP było zabezpieczanie workami z piaskiem przeciekającej grobli
rzeki Żabnica oraz posesji mieszkańców, pompowanie wody z zalanych trenów i budynków,
udrażnianie mostków i przepustów. Prowadzony był ciągły monitoring rzeki Żabnica
i Dunajec. Dwukrotnie były sprawdzane śluzy wałowe na rzece Dunajec. W związku
z zaistniałą sytuacją w dniu 23 maja 2019r. Burmistrz Żabna ogłosił alarm
przeciwpowodziowy. W urzędzie Miejskim w Żabnie wprowadzono całodobowe dyżury.
Akcja powodziowa była cały czas nadzorowana przez Burmistrza Żabna oraz jej Zastępcę,
pracownika ds. zarządzania kryzysowego oraz Komendanta Gminnego ZOSP. Po ustąpieniu
zagrożenia w dniu 24.05.2019r. odwołano alarm przeciwpowodziowy jednak jeszcze
do czerwca strażacy brali udział w usuwaniu skutków powodziowych.
Straty powodziowe w infrastrukturze komunalnej (z protokołów): 6 660 072,00 zł
Koszty akcji powodziowej: 25 932,08 zł
Koszty zużyci sprzętu Jednostke OSP: 53 816,00 zł
Straty w rolnictwie: 1 318,92 ha, wielkość szkód: 2 881 262,69 zł
Program Opieki nad Zabytkami Gminy i Miasta Żabno na lata 2020-2023.
Gminny program opieki nad zabytkami sporządzany jest przez Burmistrza, a następnie
po uzyskaniu opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zostaje przyjęty przez Radę
Miejską. Kolejne sporządzane programy opieki nad zabytkami powinny uwzględniać
pojawiające się nowe uwarunkowania prawne i administracyjne, zmieniające się warunki
społeczne, gospodarcze i kulturowe, nowe kryteria oceny i aktualny stan zachowania zasobu
oraz prowadzone okresowo oceny efektów wdrażania obowiązującego programu.
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Program opieki nad zabytkami nie jest aktem prawa miejscowego, natomiast stanowi
dokument uzupełniający dotychczas przyjęte akty prawa miejscowego, uwzględniając zadania
z zakresu opieki nad zabytkami. Określa sposób ich realizacji, poprzez stosowne działania
organizacyjne i finansowe oraz upowszechniające wiedzę o zabytkach.
Program opieki nad zabytkami ma również pomóc w aktywnym zarządzaniu zasobem
stanowiącym

dziedzictwo

kulturowe

Gminy.

Wskazane

w

programie

działania

ukierunkowane są na poprawę stanu zabytków, ich rewaloryzację oraz zwiększenie
dostępności do nich mieszkańców i turystów. Głównym beneficjentem realizacji programu
jest lokalna społeczność, która bezpośrednio powinna odczuć efekty jego wdrażania. Dotyczy
to nie tylko właścicieli i użytkowników obszarów i obiektów zabytkowych, ale również
wszystkich mieszkańców. Gminny program opieki nad zabytkami, między innymi poprzez
działania edukacyjne, ma też budzić w lokalnej społeczności świadomość wspólnoty
kulturowej, roli i znaczenia lokalnych wartości i wspólnych korzeni.
Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków
Na terenie Gminy Żabno znajduje się 10 zabytków nieruchomych, wpisanych do
rejestru zabytków. Są to jedne z najcenniejszych elementów krajobrazu kulturowego na
terenie gminy. Obiekty te objęte są przepisami ochrony konserwatorskiej, wynikającymi
z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wszelkie
działania podejmowane przy tego typu obiektach wymagają pisemnego pozwolenia
właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a są to:
1. Cmentarz wojenny nr 208 w Niedomicach,
2. Cmentarz wojenny nr 256 w Pasiece Otfinowskiej,
3. Zespół dworsko-parkowy w Otfinowie,
4. Cmentarz wojenny nr 258 w Otfinowie,
5. Kościół parafialny p.w. ś. Piotra i Pawła w Otfinowie,
6. Kościół parafialny p.w. św. Małgorzaty w Odporyszowie z otoczeniem w obrębie
ogrodzenia i wieżą,
7. Zespół dworsko – parkowy w Łęgu Tarnowskim,
8. Cmentarz żydowski w Żabnie,
9. Kościół parafialny p.w. św. Ducha w Żabnie z otoczeniem,
10. Cmentarz wojenny nr 253 w Żabnie.
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Gminna Ewidencja Zabytków
Gminna ewidencja zabytków nie jest jedyną formą ochrony zabytków wymienioną
w art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. Zgodnie
z art. 21 jest podstawą do sporządzenia programów opieki nad zabytkami. Gminna ewidencja
zabytków miasta i gminy Żabno została opracowana w 2013 r., zaopiniowana pozytywnie
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jednak nie została przyjęta przez Radę
Miejską.
Zgodnie z nowymi przepisami po konsultacjach z Konserwatorem Zabytków
przystąpiono do aktualizacji programu wraz z gminną ewidencją zabytków, który zostanie
przedłożony

u

Wojewódzkiego

Konserwatora

Zabytków

w

celu

zaopiniowana.

Po pozytywnym zaopiniowaniu zostanie przekazany do przyjęcia Radzie Miejskiej w Żabnie.
Obecnie w Gminnej Ewidencji Zabytków ujętych zostało 186 obiektów oraz 218 miejsc
archeologicznych.
W 2019 r. Gmina Żabno przeznaczyła środki na renowacje /modernizacje/ konserwacje
/ remonty i utrzymanie następujących obiektów:
1. Program prac na cmentarzu wojennym w Żabnie

- 1 968,00

2. Prace konserwatorskie przy figurze św. Jana Nepomucena w Żabnie

- 25.500,00

3. Remont cokołu figury św. Floriana Podlesie Dębowe

- 2 000,00

4. Prace aranżacyjne przy kapliczce św. Jana Żabno

- 18 399,82,

5. Ogrodzenie obelisku w Pasiece Otfinowskiej

- 550,00

6. Konserwacja ogrodzenia figury w Pasiece Otfinowskiej

- 327,00

7. Program prac pielęgnacyjnych drzew w parku w Łęgu Tarnowskim

- 2 952,00

8. Całoroczne utrzymanie cmentarzy wojennych

– 10 600,35

Realizacja Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi
Organizacje pozarządowe odgrywają ważną rolę w naszej gminnej codzienności.
To dzięki nim, przy wsparciu finansowym gminy, możemy uprawiać wiele dyscyplin
sportowych czy uczestniczyć w warsztatach, zajęciach, festynach. Program Współpracy
Gminy Żabno

z

Organizacjami

Pozarządowymi

oraz

podmiotami

wymienionymi

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 został
przyjęty przez Radę Miejską w Żabnie Uchwałą Nr XLIII/578/18 z dnia 18 października
2018r. Celem Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz
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podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest określenie czytelnych zasad
w zakresie wspierania przez samorząd działań organizacji pozarządowych poprzez
powierzanie im ustawowych zadań Gminy a także zapewnienie efektywnego wykonania
zadań publicznych gminy wynikających z przepisów prawa, poprzez włączenie organizacji
w ich realizację oraz budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy gminą a organizacjami
pozarządowymi.
W programie określono priorytetowe zadania publiczne dla Gminy Żabno w zakresie:
a) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:
- wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych z elementami działań
profilaktycznych oraz pozalekcyjnymi zajęciami sportowo-rekreacyjnymi,
- organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z elementami działań profilaktycznych
b) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
- organizacja czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży aktywnych form kultury fizycznej
- organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych (np. rozgrywki o Puchar Burmistrza
w piłce nożnej i Halowej),
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze masowym dla mieszkańców
gminy,
c) w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
- ochrona i opieka nad cmentarzami,
- odnowa nagrobków, kapliczek i pomników niebędących zabytkami.
Projekt Programu był konsultowany z organizacjami pozarządowymi zgodnie z przyjętymi
procedurami. Do zaproponowanego projektu uwag nie wniesiono.
W myśl obowiązujących przepisów prawa, gmina nie może finansować działalności
poszczególnych organizacji pozarządowych. Powinna natomiast wyznaczać obszary życia
publicznego oraz określać zadania, których realizacja we współpracy z organizacjami
pozarządowymi będzie bardziej skuteczna, efektywna i większym stopniu odpowiadać będzie
potrzebom społeczności lokalnej. Gmina może swoje zadania własne „zlecić” organizacjom
pozarządowym w trybie konkursu lub pozakonkursowym.
Na realizację zadań publicznych dla 9 organizacji w ramach konkursu przyznano kwotę
117 350 zł. W ramach art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie czyli tzw.
małych grantów (tryb pozakonkursowy) udzielono dotacji w kwocie 17 tyś zł dla
2 organizacji.
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Gmina Żabno w 2019 roku wspierała sektor pozarządowy także w formach pozafinansowych,
promowała lokalne organizacje pozarządowe i podejmowane przez nie działania na stronie
internetowej. Istotną częścią współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi jest wsparcie
organizacyjne przy prowadzonych przedsięwzięciach np. poprzez udostępnianie gminnych
obiektów czy sprzętu.

SPORT
Gmina Żabno oferuje doskonałe warunki do uprawiania sportu i poprawy kondycji fizycznej.
Chętni mogą skorzystać z oferty klubów i organizacji sportowych i rozwijać swoje
umiejętności w wielu dyscyplinach. Do dyspozycji mieszkańców są boiska piłkarskie,
kompleksy typu Orlik, siłownie zewnętrzne. W ciągu roku organizowanych jest wiele
zawodów i turniejów sportowych. Największą imprezą jest Uliczny Bieg Pamięci Jana
Pawła II, który odbywa się w czerwcu, podczas którego organizowanych jest kilka biegów dla
dzieci oraz dorosłych. Impreza na starcie gromadzi kilkaset osób. W ramach ustawy o sporcie,
zgodnie z uchwała Rady Miejskiej w Żabnie udzielane jest wsparcie finansowe z zakresu
rozwoju sportu przedsięwzięciom, które wpływają na poprawę warunków uprawiania sportu
lub zwiększają dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej. W roku 2019
decyzją Rady Sportu przyznano dotację w następujących wysokościach:
1. Polan Żabno – 57 tys. zł
2. Ikar Odporyszów – 32 tys. zł
3. Łęgovia Łęg Tarnowski – 67 tys. zł
4. ŚKS Unia Niedomice – 46 tys. zł
5. Bruk-Be Termalica Nieciecza KS – 31 tys. zł
6. LKS Ilkowice – 11 tys. zł
7. LKS Kłyż – 11 tys. zł
8. LKS Dunajec Konary – 16 tys. zł
9. LKS Siedliszowice – 11 tys. zł
10. UKS Sokół – 17 tys. zł
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Gminne programy profilaktyki i uzależnień.
Zadania związane z profilaktyką uzależnień realizowane były w 2019 roku poprzez Gminny
Program Przeciwdziałaniu

Alkoholizmowi

oraz Gminny Program Przeciwdziałania

Narkomanii:
- Uchwała Nr XLIII/576/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 18 października 2018r.
w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żabno
na 2019 r."
- Uchwała Nr XLIII/575/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 18 października 2018r.
w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Żabno na 2019 r."
Adresatami gminnych programów byli wszyscy mieszkańcy gminy Żabno, a w szczególności
młodzież szkolna, rodziny osób dotkniętych problemem uzależnienia, osoby uzależnione
od

środków

psychoaktywnych

oraz

przedstawiciele

służb,

instytucji,

organizacji

pozarządowych działających na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień.
Podczas realizowania działań profilaktycznych, szczególna uwaga była kierowana na dzieci
i młodzież. Obecnie wszystkie placówki oświatowe działające na terenie gminy Żabno
realizują zadania profilaktyczne, dotyczące zapobieganiu problemom społecznym, w oparciu
o szkolne programy profilaktyki, zgodnie z wymogami ustawy o systemie oświaty.
Głównym

celem

Alkoholowych

jest

Gminnego

Programu

konstruowanie

Profilaktyki

i realizacja

i Rozwiązywania

lokalnej

polityki

Problemów

przeciwdziałania

uzależnieniom.
Do jego najważniejszych zadań należą:

1. Prowadzenie

profilaktycznej

działalności

informacyjnej

i edukacyjnej

w zakresie

rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności wśród dzieci i młodzieży, w tym
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także dożywianie dzieci uczestniczących
w zajęciach profilaktycznych.
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2. Zapewnienie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od
alkoholu .
3. Udzielanie

rodzinom,

w których

występują

problemy

alkoholowe,

pomocy

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
4. Opiniowanie wniosków o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, według zasad
określonych przez Radę Miejską.
5. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
6. Wzmocnienie roli szkół, przedszkoli i rodziców poprzez działania zapobiegające
uzależnieniom,
7.

Wspomaganie

działalności

instytucji,

stowarzyszeń

i osób

fizycznych

służącej

rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

W celu realizacji zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz
narkomanii podejmowane były poniżej przedstawione działania.
Realizator
Szkoła Podstawowa
w Niedomicach
- Realizacja dwóch programów
profilaktycznych
Szkoła Podstawowa
w Niedomicach
Gminne Centrum Kultury
w Żabnie
Gminne Centrum Kultury
w Żabnie
Realizacja programów
profilaktycznych na wycieczkach
szkolnych:
- Szkoła Podstawowa w
Niedomicach
- Szkoła Podstawowa w Żabnie
Gmina Żabno

Nazwa zadania
„Jestem czysty – jestem
szczęśliwy” XVII Gminny Rajd
Górski „ Z gitarą na szlaku”
Beneficjenci – 58 uczniów
„Z całej mocy stop przemocy –
Muzyczna lekcja Profilaktyki”,
„Ich Troje”
Beneficjenci – 200 uczniów
„Ferie bez nałogów i używek”
Beneficjenci – 300 uczestników
„Tanecznie i bezpiecznie…” –
profilaktyka poprzez taniec
Beneficjenci – 350 uczestników
„Kolorowy zawrót głowy” –
profilaktyka na Dzień Dziecka
Beneficjenci – 400 dzieci

„Żyję wspaniale – nie pije, nie
palę!

Wysokość
wydatkowanych
środków
2999,43 zł

1750,00 zł

10 127,76 zł
7 000,00 zł
5 000,00 zł

6 500,00 zł

„Zdrowy styl życia i profilaktyka
uzależnień”
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- Zespół Szkoły Podstawowej
i Przedszkola w Otfinowie
Program Profilaktyczny „Godność
człowieka” zrealizowany w Szkole
Podstawowej w Łęgu Tarnowskim
Gminne Centrum Kultury
w Żabnie
Gmina Żabno

OSP Bobrowniki Wielkie

Placówka Wsparcia Dziennego
w Czyżowie
Szkoła Podstawowa w Żabnie
Gmina Żabno
Szkoła Podstawowa w
Niedomicach
Wszystkie szkoły z terenu Gminy
Gminne Centrum Kultury w
Żabnie
Gmina Żabno

„Moje życie jest w moich rękach” warsztaty profilaktyczne
Dwa spotkania z uczniami
600,00 zł
Profilaktycznie ze Świętym
Mikołajem
Beneficjenci – 235 dzieci
Seminarium z zakresu ochrony
przeciwpożarowej
Beneficjenci – 40 osób
„Ze strażakiem w każdym czasie”
Beneficjenci – 98 uczniów, 8
nauczycieli, 7 rodziców i 15
strażaków
„Giganci Programowania –
profilaktyka przez zabawę i naukę”
Beneficjenci – 30 dzieci
XIV Uliczny Międzyszkolny Bieg
„Pamięci Jana Pawła II”
Beneficjenci – 1200 uczestników
Seminarium z zakresu ochrony
przeciwpożarowej
Beneficjenci – 40 osób
Program Profilaktyczny „Stop
Cyberprzemocy”
Beneficjenci – 30 osób
Spektakl profilaktyczny „Ćpunka”
Wakacje dla seniora
Beneficjenci – 57 seniorów
Program szkoleniowy
„Bezpiecznie chce się żyć”
Beneficjenci – 50 uczestników

9 000,00 zł
3 075,00 zł

404 ,06 zł

4 129,50 zł
17 952,13 zł
3 075,00 zł
600,00 zł
4 800,00 zł
3 990,00 zł
2 460,00 zł

W ramach wspomagania działalności instytucji i stowarzyszeń służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych realizowano wiele inicjatyw. W związku z zawarciem przez Gminę
Żabno umów na realizację w 2019r. zadań na podstawie ustawy o pożytku publicznym
i wolontariacie organizacje wykorzystały następujące kwoty:
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Lp.

1

Oferent

Nazwa zadania

Stowarzyszenie Przyjaciół Łęgu
Tarnowskiego

„Artystycznie, tanecznie i
plenerowo spędzamy wolny czas”
Beneficjenci – 150 dzieci
„Popularyzacja gier zespołowych
wśród dzieci, młodzieży oraz osób
dorosłych” Beneficjenci – 50 dzieci
i 30 dorosłych
„Aktywizacja seniorów i integracja
międzypokoleniowa szansą dla
współczesnych zagrożeń
cywilizacyjnych i zjawisk
patologicznych – dwudniowy
wyjazd dzieci, młodzieży,
dorosłych i seniorów do
Zakopanego” Beneficjenci – 22
dzieci i 18 dorosłych
„Wolny czas spędzamy na ludowo”
Beneficjenci – 40 dzieci
„Aktywizacja pokoleniowa-starość
to może być radość”
Beneficjenci –35 dorosłych
„Na sportowo w walce z
uzależnieniami i używkami witamy
wiosnę - Łęgovia Cup 2019”
Beneficjenci – 80 dzieci
„Wakacje z Tańcem”
Beneficjenci – 30 dzieci
„Dumny Polak wolny od
uzależnień”
Beneficjenci – 48 dzieci
„Letni wypoczynek dzieci i
młodzieży w Pieninach alternatywą
dla zagrożeń socjologicznych
dotykających naszych
wychowanków– kolonia w
Grywałdzie”
Beneficjenci – 60 dzieci
Kształtowanie odpowiedzialnych
postaw i promocja stylu życia
wolnego od nałogów wśród
młodzieży”
Beneficjenci – 15 dzieci

ŚKS UNIA Niedomice
2
Stowarzyszenie Rozwoju
Siedliszowic u Tatara

3

4
5

6

7
8

Stowarzyszenia Rozwoju
Sołectwa Bobrowniki Wielkie
Stowarzyszenie razem dla
Niedomic
Ludowy Klub Sportowy
Łęgovia w Łęgu Tarnowskim

Fundacja Edukacji i Rozwoju
Tańca „Latino”
Parafia Rzymsko – Katolicka w
Odporyszowie
Parafia Rzymskokatolicką p.w.
M.B. Nieustającej Pomocy
w Niedomicach

9

Parafia Rzymskokatolicka p.w.
Ducha Świętego w Żabnie
10

Gmina Żabno

Wysokość
przyznanej
dotacji
2 000,00 zł

3 350,00 zł

3 300,00 zł

3 300,00 zł
3 400,00 zł

7 000,00 zł
19 600,00 zł
24 100,00 zł

26 299,80 zł

10 000,00 zł
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Działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej realizowane przez Urząd:
Gmina Żabno wspólnie z Powiatem Tarnowskim realizowała program zdrowotny profilaktyki
zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w ramach, którego objętych szczepieniami
ochronnymi zostało 22 dzieci.
Wydatkowana kwota środków finansowych ogółem:

3 300,00 z czego środki Powiatu

Tarnowskiego 2 475,00 zł, środki Gminy Żabno 825,00 zł
Informatyzacja Urzędu
Sfinansowane ze środków UE z własnym dofinansowaniem
Zakończono i rozliczono projekt RPMP.02.01.01-12-0034/16 Centrum Usług Wspólnych
z poziomem dofinansowania w wysokości 75% środków UE, którego głównym celem było
ujednolicenie i unowocześnienie systemów przetwarzania i przechowywania danych,
udostępniania, wymiany i bezpieczeństwa oraz dostępu do nowoczesnych technologicznie
systemów informatycznych, na które nie moglibyśmy sobie pozwolić działając samodzielnie.
Projekt wpłynął na poprawę bezpieczeństwa przetwarzania danych i zredukował koszty
własne. Projekt realizowano w latach od 2016 – 2018 i częściowo – etap wdrożenia finalnego
i rozliczenia w 2019r.
Kwota zrealizowanego w części dla gminy Żabno projektu wynosiła w latach 2016-2018:
103 699,33 zł a wkład własny z budżetu gminy Żabno wyniósł 37 113,15 zł.
W ramach projektu wykonano:
- sprzętową infrastrukturę nowej serwerowni urzędu:
- szafę serwerową,
- 2 serwery nowej generacji,
- urządzenia sieciowe zarządzalne,
- urządzenie bezpieczeństwa UTM,
- urządzenie UPS ,
- oprogramowanie:
- do zarządzania infrastrukturą,
- serwerowe,
- bazodanowe
- obsługi Rady Miejskiej (eSesja),
Gmina Żabno

Strona 43

Raport o stanie Gminy Żabno za 2019r.
Sfinansowane ze środków własnych
A. Zakup systemów i wdrożenia:
a. zgodnie z zarządzeniem

Nr 6/19 Burmistrza Żabna z dnia 24 stycznia 2019 r.

przeprowadzono wdrożenie oprogramowania dziedzinowego do obsługi koncesji
alkoholowych, który ułatwia i przyspiesza pracę związaną z wydawaniem zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych. Umożliwia ewidencjonowanie punktów sprzedaży
alkoholu, nalicza opłaty, rozlicza wpłaty oraz umożliwia wykonywanie wielu zestawień
bazujących na wprowadzonych informacjach.
Wybrane funkcjonalności:
- współpraca z systemem Kasa Urzędu, Finansowo- Księgowym,
- współpraca z Portalem Interesanta (eUrząd), Aplikacją Mobilną oraz Obiegiem
Dokumentów,
Koszt wdrożenia: 900,00 zł
b. zgodnie z zarządzeniem Nr 6/19 Burmistrza Żabna z dnia 24 stycznia 2019 r. nastąpiło
wdrożenie nowego systemu elektronicznego obiegu dokumentu (EZD) SIDAS zgodnego
z nową instrukcją kancelaryjną. System umożliwia prowadzenie rejestrów kancelaryjnych
pism przychodzących i wychodzących, spisów spraw, poleceń służbowych, umów,
uchwał, zarządzeń, ewidencji dokumentów archiwalnych itp. System współpracuje
z

platformą

ePUAP.

Zarządzanie

zbiorami

dokumentów

prowadzone

jest

w oparciu o Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt (JRWA) zaś proces rozpatrywania
wniosków, pism i wydawania decyzji odzwierciedla przepisy zawarte w Kodeksie
Postępowania Administracyjnego.
System

ponadto

umożliwia

prowadzenie

elektronicznego

archiwum

zgodnie

z wymaganiami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach (Dz. U. 2011 r. Nr 123 poz. 698 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.
Zakres wdrożenia objął wszystkie referaty i stanowiska pracowników merytorycznych
urzędu.
Wybrane funkcjonalności:
- współpraca z ePUAP
- współpraca z pocztą e-mail
- współpraca z innymi systemami w ramach tzw. szyny danych
- współpraca z planowaniem i realizacją budżetu w układzie zadaniowym
Koszt wdrożenia: 0,00 zł
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c. zgodnie z zarządzeniem Nr 6/19 Burmistrza Żabna z dnia 24 stycznia 2019 r. nastąpiło
wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwa informacji, związku z Rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. (z późn., zm.) w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych, który służy do utrzymania aktualności inwentaryzacyjnej sprzętu
i oprogramowania służącego do przetwarzania informacji w celu zapewnienia poufności,
dostępności i integralności informacji z uwzględnieniem takich atrybutów, jak
autentyczność, rozliczalność, niezaprzeczalność i niezawodność.
System umożliwia także :
- przeprowadzanie analiz ryzyka,
- przeprowadzanie audytów,
- monitorowanie dostępu do informacji,
- monitorowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w systemach.
Koszt wdrożenia: 0,00 zł
d. wdrożenie nowej wersji Portalu Interesanta(eUrząd) z obsługą płatności bezgotówkowych
obsługiwanych przez operatora PayByNet, dzięki czemu płatnicy podatków, opłat mogą
dzięki temu nie tylko w systemie eUrząd sprawdzać stan swoich rozliczeń, opłat np.
z tytułu odbioru odpadów czy ważność swoich umów zawartych z urzędem, mogą
bezgotówkowo regulować swoje należności.
Koszt wdrożenia: 0,00 zł
e. zakupiono licencję nowego oprogramowania Środki Trwałe Ewidencja z wdrożeniem
i osprzętem:
- Drukarka etykiet ZEBRA GK420T
- Kolektor CPT8200 + etykiety
Koszt łączny 5365,00 zł
B. Modernizacje
a. Wykonano naprawę łącza światłowodowego pomiędzy budynkami ZOSSiP, OSP Żabno
a budynkiem Urzędu Miejskiego w Żabnie po awarii światłowodu i infrastruktury
teletechnicznej
Naprawa łącza: 750,00 zł
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C. Szkolenia i audyty
a. W dniu 04.10.2019 roku przeprowadzono szkolenie dla pracowników urzędu obejmujące
m.in. swoim zakresem nowe wdrożenia i zmiany w systemach informatycznych. Tematyka
szkolenia obejmowała:
- system bezpieczeństwa informacji, który został zaimplementowany w związku
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. (z późn., zm.) w
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań
dla systemów teleinformatycznych.
- zasady korzystania ze wsparcia serwisu firm dostawców oprogramowania zadaniowego
i dziedzinowego
-

przypomnienie zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętu i oprogramowania oraz
omówienie nowych technik cyberprzestępczych.
Koszt szkolenia: 0,00 zł

b. Zgodnie z obowiązującą w Urzędzie Miejskim w Żabnie Polityką Bezpieczeństwa
Informacji oraz przepisów wynikających z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12
kwietnia 2012 r. (z późn., zm.) w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz
zgodnie z zarządzeniem Nr 6/19 Burmistrza Żabna z dnia 24 stycznia 2019 r., w dniach 18
XI 2019 - 13 XII 2019 r. odbył się audyt bezpieczeństwa informatycznego. Audyt
przeprowadza firma Centrum Bezpieczeństwa Informacji „CBI” z Krasnegostawu. W jego
efekcie powstał raport z audytu, który jest w dyspozycji Inspektora Ochrony Danych
Osobowych. Urząd otrzymał też certyfikat z przeprowadzonego audytu z zaznaczeniem, że
poziom zabezpieczeń infrastruktury (sprzętu) i oprogramowania oceniony został na bardzo
wysoki.
Koszt audytu: 4 920,00 zł
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Działania w zakresie promocji
Patronaty burmistrza Żabna w 2019 r. patronaty związane były z współfinansowaniem lub
ufundowaniem medali, pucharów, nagród, przygotowaniem i wydrukiem dyplomów,
współorganizacją lub organizacją wydarzenia:
- 34. MAŁOPOLSKI PRZEGLĄD TEATRÓW LALKOWYCH O WIELKĄ NAGRODĘ
ZAJĄCA POZIOMKI, w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie,
- XVI Gminny Konkurs Języka Angielskiego, Szkoła Podstawowa w Żabnie,
- IV Ogólnopolski Festiwal Tańca LATINO CUP Żabno,
- Mistrzostwa Polski Cheerleaders, Kielce
- III Międzyprzedszkolny Konkurs Plastyczny pod hasłem Dziecko w świecie przyrody,
Publiczne Przedszkole w Żabnie
- Patronat nad III Świętem Latawca i Szarej Lilijki
- 2. Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Rechotek”, Gminne Centrum Kultury
w Żabnie
- GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY, Szkoła Podstawowa w Niedomicach
- Konkurs plastyczny „Wyspiański w moich oczach”, Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna
w Żabnie
- „Konkursu wiedzy o Stanisławie Wyspiańskim”, Gminne Centrum Kultury w Żabnie
- VI Międzyprzedszkolny Konkurs Recytatorski „Zaczarowane słowa- Mój ulubiony wiersz”,
Przedszkole w Niedomicach
- Konkursu Piosenki Dziecięcej pt. „Spotkanie z piosenką”, Szkoła w Ilkowicach
- Międzypowiatowego Turnieju Sztuki Recytatorskiej „POSZUKIWANIA”, MiejskoGminna Biblioteka Publiczna w Żabnie
- IX Gminny Konkurs Piosenki Religijnej „Ewangelia w piosence” Żabno 2019, Gminne
Centrum Kultury w Żabnie
- Turniej szachowy w ramach VI edycji Pogórzańskiej Ligi Szachowej Powiatu Tarnowskiego
2019
- 24. Regionalny Konkurs Kolęd i Pastorałek, Gminne Centrum Kultury w Żabnie
- Patronat nad koncertem „Kolędy na trzech tenorów”, Odporyszów
- „III Turniej Piłki Halowej pod patronatem Przewodniczącego Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego Policjantów Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie oraz Komendanta
Miejskiego Policji w Tarnowie”
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- Halowy Turniej Piłki Nożnej Drużyn Niezrzeszonych o z okazji Święta Trzech Króli
- Turniej Piłki Nożnej Pamięci W. Kijaka,
- Halowy Turniej Piłki Nożnej Dzieci i Młodzieży, ferie 2019,
- Grand Prix Żabna w Tenisie Stołowym,
- Halowy Turniej Piłki Nożnej w Okazji Dnia Kobiet,
- Bieg Pamięci Jana Pawła II ulicami Żabna,
- Turniej Tenisa Stołowego, Żabno
- Turniej Piłki Siatkowej, Żabno
- Turniej Piłki Nożnej, lato 2019, Żabno
- Turniej wiedzy pożarniczej
- Mikołajkowy Halowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Żabna,
- Turniej Piłki Siatkowej z okazji Święta Niepodległości,
- Turniej Piłki Nożnej Drużyn Niezrzeszonych o Puchar Burmistrza, Żabno,
- Żabnieński Festiwal Tenisa Stołowego,
- Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego,
- Dni Żabna 2019: 27 lipca – 4 sierpnia 2019 r. W programie m.in.:
Galeria Żabno – koncert zespołu „Baciary”; Gminne Centrum Kultury w Żabnie – wernisaż
wystawy prac artystów z terenu gminy Żabno; animacje dla dzieci; występ laureatów 2.
Gminnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej „RECHOTek”; koncert zespołu Siemacha SPOT
Odporyszów; koncert – Klaudiusz Klich z zespołem; koncert zespołu 40% Bluesa; koncert
Michała Mijala; gwiazda wieczoru BAJM.
Wydawnictwa, które gmina Żabno wsparła finansowo, merytorycznie i redakcyjnie
w 2019 r.:
- współprodukcji filmu dokumentalnego „Człowiek z powietrza”, poświęconego badaniom
nad dokonaniami prekursora lotnictwa Jana Wnęka;
- płyta cd zespołu „40% Bluesa i przyjaciół”
- wydanie kalendarza promującego jubileusz 20- lecia działalności Zespołu Folklorystycznego
Otfinowianie
- kalendarz na 2020 rok,
- wykonanie gadżetów promujących gminę Żabno (kubki, smycze, długopisy).
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Współpraca z innymi samorządami
Organizacja wyjazdu delegacji do miasta partnerskiego Bad- Berka, Niemcy w dniach 14.0617.06.2019 r. „Święto studni”, 900 lat Bad - Berki:
- zapewnienie tłumacza, noclegu oraz transportu;
Podjęcie współpracy z miejscowością Bełżec. Organizacja wyjazdu delegacji (wrzesień
2019) po „ziemię z Bełżca” celem umiejscowienia jej w Pomniku Poległym za Ojczyznę
w Żabnie. (W Bełżcu dokonano masowej zagłady mieszkańców wyznania mojżeszowego,
pochodzących z gminy Żabno i jej okolic. Na początku maja 1942 roku Niemcy utworzyli
w Żabnie getto żydowskie. Znajdowało się ono na wschodniej stronie Rynku. Zgromadzono
tu ponad 600-ciu set mieszkańców: z Żabna, Niecieczy, Otfinowa, Biskupic Radłowskich,
Radłowa. W dniu 15 września 1942 roku – nastąpiła likwidacja getta i wywóz
zgromadzonych Żydów do Bełżca oraz ich natychmiastowa zagłada. Żabnieński Holokaust
przeżyło 7-miu mieszkańców pochodzenia żydowskiego.) Dla upamiętnienia mieszkańców
gminy podjęto starania o pozyskanie symbolicznej „garści” ziemi, by 11 listopada złożyć
ją uroczyście w urnie w Pomniku Poległym za Ojczyznę w Żabnie.
W listopadzie zorganizowano rewizytę delegacji z Bełżca, podczas której odbyło się
spotkanie z Pawłem Domańskim – w Sali „Ostatnie takie galicyjskie” a także zwiedzanie
stadionu Termalica Bruk- Bet Nieciecza KS, Placówki Wsparcia Dziennego w Czyżowie,
Strefy Aktywności Gospodarczej, w tym oprowadzanie po firmie CERTECH oraz złożenie
kwiatów pod Pomnikiem Poległym za Ojczyznę przez delegację z Bełżca.
Inne działania promocyjne
- Prowadzenie mediów internetowych, w tym społecznościowych oraz współpraca z redakcją
Nowej Gazety Żabnieńskiej:
- www.zabno.pl – 504 opublikowane artykuły w dziale „aktualności” od stycznia do grudnia
2019 r.
- https://www.facebook.com/GminaZabno/ (ok. 2700 obserwujących na koniec 2019 r.)
Współpraca z mediami o zasięgu regionalnym:
- radio RDN (promocja Dni Żabna);
- Tarnowska.tv (relacje z wydarzeń w gminie, promocja Dni Żabna);
- Gazeta Krakowska.
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Organizacja wydarzeń obchodów Święta Konstytucji (3 Maja) i Odzyskania
Niepodległości (11 listopada), wspólnie z Gminnym Centrum Kultury.
Koordynacja wydarzenia promującego Fundusze Europejskie, Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego (wrzesień).
Koordynacja zadania pn. „Spotkania z kulturą bliską i daleką” w ramach 3. edycji Budżetu
Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, którego budżet wynosił 140 tys. zł. Dzięki
funduszom z Budżetu Obywatelskiego odbyły się spotkania i koncerty m.in. z: Joanną
Wachowiak, Majką Jeżowską, Robertem Gondkiem, Ewą Stadtmuller, Turniokami,
Andrzejem Krzywym, Krzesimirem Dębskim i Anną Jurksztowicz, Arturem Andrusem,
Zespołem Bajm. Zakupiono również książki i audiobooki wzbogacające zasoby MiejskoGminnej Biblioteki Publicznej oraz filii bibliotecznych w całej gminie.
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Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
Mieniem komunalnym - zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym „jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz
mienie innych komunalnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw”.
Po transformacji ustrojowej mienie komunalne pochodzi:
1. z nabycia z mocy prawa lub na wniosek w drodze ,,komunalizacji” na podstawie
przepisów: ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę
o samorządzie terytorialnym i ustawy z dnia 13 października 1998 r. – „Przepisy
wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,
2. wywłaszczenia na cele publiczne z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce
nieruchomościami,
3. wyniku regulacji stanu prawnego nieruchomości na drodze postępowań sądowych
przez zasiedzenie, nabycie praw do spadku, uzgodnienie treści księgi wieczystej
z rzeczywistym stanem prawnym itp.),
Nieruchomości nabywane są w formie umów

na cele rozwojowe gminy i działalności

inwestycyjnej, a w szczególności na realizację zadań własnych gminy określonych w ustawie
o samorządzie gminnym, między innymi budowę dróg, regulację gospodarki wodnej celem
zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego , budownictwa urządzeń infrastruktury
technicznej, związanej zaopatrzeniem w wodę, z zapewnieniem kanalizacji, gazu…, itp.
Na mienie Gminy Żabno składają się między innymi:
- majątek jednostek i zakładów budżetowych,
- majątek instytucji kultury,
- majątek samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
- majątek jednoosobowych spółek Gminy,
- udziały i akcje Gminy w spółkach prawa handlowego,
- grunty niezabudowane i zabudowane stanowiące własność Gminy, zarówno będące
przedmiotem użytkowania wieczystego, użytkowania, trwałego zarządu, użyczenia oddania
w dzierżawę jak i pozostające w zasobie.
- budynki i budowle,
- urządzenia, środki transportu i pozostałe składniki majątku trwałego.

Gmina Żabno

Strona 51

Raport o stanie Gminy Żabno za 2019r.
Ustawa o gospodarce nieruchomościami określa kompetencje i zasady gospodarowania
nieruchomościami stanowiącymi własność jednostek samorządu terytorialnego.
Ustawa definiuje gminny zasób nieruchomości to nieruchomości, które stanowią przedmiot
własności gminy, a nie zostały oddane w wieczyste użytkowanie oraz nieruchomości będące
przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.
Gospodarowanie zasobem

polega na ewidencjonowaniu nieruchomości i ich wycenie,

zabezpieczaniu nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, naliczaniem należności
za nieruchomości oraz jego udostępnianiu.
Do zadań Burmistrza, organu wykonawczego gminy należy gospodarowanie zasobem
gminnym, jednak w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu gospodarowanie
wymaga uprzedniej zgody rady gminy. Nieruchomości z zasobu na podstawie art. 13 ust. 1
są udostępniane w następujących formach: sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania
w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd,
a także mogą być przedmiotem darowizny dokonywanym pomiędzy Skarbem Państwa
i jednostkami samorządu terytorialnego oraz mogą być obciążane ograniczonymi prawami
rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako
wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych
fundacji
STAN ZASOBU GMINY Żabno.
Powierzchnia nieruchomości ogółem wchodzących w skład zasobu nieruchomości
stanowiących własność Gminy Żabno położonych na terenie Gminy Żabno i Gminy Dąbrowa
Tarnowska wynosi – 594,0291 ha, w tym: powierzchnia gruntów w stanowiących własność
Gminy Żabno na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska w miejscowości Morzychna wynosi 12,4962 ha. Wartość zasobu własności Gminy Żabno wynosi: 36 869 695,07 zł. Ponadto
wg. ewidencji mienia ujawnione są grunty o nieuregulowanym stanie prawnym znajdujące się
w posiadaniu Gminy Żabno. Powierzchnia tych gruntów wynosi: 43,1298 ha, co stanowi
około 7 % wszystkich gruntów.
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Zestawienie powierzchni nieruchomości gminy w podziale na poszczególne obręby gminy
Własność

Użytkowanie wieczyste

Nieuregulowane

Wszystkie

Lp.

Miejscowość

Powierzchnia
[ha]

Wartość
[zł]

Powierzchnia
[ha]

Wartość
[zł]

Powierzchnia
[ha]

Wartość
[zł]

Powierzchnia
[ha]

Wartość
[zł]

1.

Goruszów

2.92

358700.0

0.07

0.0

0.0

0.0

2.99

358700.0

2.

Morzychna

12.4962

1249620.0

0.0

0.0

0.0

0.0

12.4962

1249620.0

3.

Żabno

110.9456

9905329.47

1.5102

0.0

0.0

0.0

112.4558

9905329.47

4.

Podlesie Dębowe

51.581

1553395.0

1.5682

0.0

0.0

0.0

53.1492

1553395.0

5.

Bobrowniki Wielkie

31.6342

485389.0

2.533

0.0

0.0

0.0

34.1672

485389.0

6.

Czyżów

45.6619

789480.0

1.7194

0.0

0.0

0.0

47.3813

789480.0

7.

Odporyszów

29.5252

1483875.0

5.3326

0.0

0.0

0.0

34.8578

1483875.0

8.

Niedomice

23.3382

3351818.1

1.6472

0.0

0.0

0.0

24.9854

3351818.1

9.

Łęg Tarnowski

68.0687

6644205.9

0.2

0.0

0.0

0.0

68.2687

6644205.9

10.

Pierszyce

6.25

350850.0

0.09

0.0

0.0

0.0

6.34

350850.0

11.

Ilkowice

19.9033

1603039.2

1.6565

0.0

0.0

0.0

21.5598

1603039.2

12.

Janikowice

4.0863

290170.0

0.38

0.0

0.0

0.0

4.4663

290170.0

13.

Otfinów

20.4498

1172115.0

1.24

0.0

0.0

0.0

21.6898

1172115.0

14.

Gorzyce

16.7481

1379455.0

9.8723

0.0

0.0

0.0

26.6204

1379455.0

15.

Siedliszowice

7.7021

820545.0

6.15

0.0

0.0

0.0

13.8521

820545.0

16.

Kłyż

11.1831

504960.0

2.1204

0.0

0.0

0.0

13.3035

504960.0

17.

Sieradza

47.0907

1940637.2

4.17

0.0

0.0

0.0

51.2607

1940637.2

18.

Nieciecza

28.7406

1383896.1

1.9

0.0

0.0

0.0

30.6406

1383896.1

19.

Pasieka Otfinowska

55.5541

1579715.1

0.97

0.0

0.0

0.0

56.5241

1579715.1

20.

Chorążec

0.15

22500.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.15

22500.0

Razem
594.0291
36869695.07
43.1298
0.0
0.0
0.0
637.1589
Przedmiotowe dane wynikają z bazy zasobu nieruchomości Gminy Żabno dla poszczególnych obrębów, sporządzonej w programie komputerowym IP MIENIE.

Gmina Żabno

36869695.07
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Zestawienie powierzchni i wartości nieruchomości gminy wg formy władania mieniem w podziale na poszczególne obręby gminy
Lp.

Nazwa obrębu

Powierzchnia
gruntów gminy
ogółem
w ha

Wartość
ogółem

w tym grunty obejmujące:
Grunty
pozostałe
w ha
(c-p)*

Wartość
ogółem

Trwały
zarząd
w ha

Wartość
ogółem

Oddano w
użyczenie
w ha

Wydzierżawione
w ha

Użytkow
anie
w ha

Wartość
ogółem

Użytkowanie
wieczyste
w ha

Wartość
ogółem

Drogi
w ha

Wartość
ogółem

Suma w ha
(g+i+j+
k+ł+n)

Wartość
ogółem r*

a

B

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

ł

m

n

o

p

r

1

Bobrowniki
Wielkie

31.6342

485389.0

27.3942

326389.0

0.2

20000.0

1.1

1.55

0.0000

0.00

0.0000

0.00

1.39

139000.0

4.24

159000.0

2

Chorążec

0.15

22500.0

0.148

22500.0

0.0000

0.00

0.002

0.0000

0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.002

0

3

Czyżów

45.6619

789480.0

12.5019

538480.0

0.0000

0.00

0.02

30.63

0.0000

0.00

0.0000

0.00

2.51

251000.0

33.16

251000.0

4

Goruszów

2.92

358700.0

0.52

160700.0

0.0000

0.00

0.0000

0.42

0.0000

0.00

0.0000

0.00

1.98

198000.0

2.4

198000.0

5

Gorzyce

16.7481

1379455.0

3.1381

143955.0

0.27

40500.0

0.13

1.26

0.0000

0.00

0.0000

0.00

11.95

1195000.0

13.61

1235500.0

6

Ilkowice

19.9033

1603039.2

4.3984

346859.2

0.0000

0.00

2.0931

0.85

0.3889

38890.0

0.2262

22620.0

11.9467

1194670.0

15.5049

1256180.0

7

Janikowice

4.0863

290170.0

1.3763

114170.0

0.0000

0.00

0.0000

0.95

0.0000

0.00

0.0000

0.00

1.76

176000.0

2.71

176000.0

8

Kłyż

11.1831

504960.0

2.7531

267960.0

0.0000

0.00

1.07

4.99

0.0000

0.00

0.0000

0.00

2.37

237000.0

8.43

237000.0

9

Łęg Tarnowski

68.0587

6641205.9

36.8958

3965625.9

1.08

324000.0

6.1271

0.86

0.21

63000.0

0.0000

0.00

22.8858

2288580.0

31.1629

2675580.0

10

Morzychna

12.4962

1249620.0

2.5462

1249620.0

0.0000

0.00

0.0000

9.95

0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

9.95

0

11

Nieciecza

28.7406

1383896.1

7.3283

517436.1

0.0000

0.00

0.45

12.62

0.0000

0.00

0.3223

64460.0

8.02

802000.0

21.4123

866460.0

12

Niedomice

23.3382

3351818.1

10.917

2227498.1

1.55

310000.0

2.53

0.198

0.0000

0.00

0.0000

0.00

8.1432

814320.0

12.4212

1124320.0

13

Odporyszów

29.5252

1483875.0

8.2952

825375.0

0.29

43500.0

4.05

10.74

0.0000

0.00

0.0000

0.00

6.15

615000.0

21.23

658500.0

14

Otfinów

20.4498

1172115.0

10.5002

382195.0

1.02

153000.0

0.1704

2.5

0.22

33000.0

0.0000

0.00

6.0392

603920.0

9.9496

789920.0

15

Pasieka
Otfinowska

55.5541

1579715.1

4.9888

754185.1

0.0000

0.00

0.48

41.83

0.0000

0.00

0.0000

0.00

8.2553

825530.0

50.5653

825530.0

16

Pierszyce

6.25

350850.0

3.05

219850.0

0.0000

0.00

0.0000

1.89

0.0000

0.00

0.0000

0.00

1.31

131000.0

3.2

131000.0

17

Podlesie Dębowe

51.581

1553395.0

41.4494

1026435.0

0.0000

0.00

0.0000

4.862

0.0000

0.00

0.0000

0.00

5.2696

526960.0

10.1316

526960.0

18

Siedliszowice

7.7021

820545.00

2.9421

428545.0

0.0000

0.00

0.84

0.0000

0.0000

0.00

0.0000

0.00

3.92

392000.0

4.76

392000.0

19

Sieradza

47.0907

1940637.2

23.3078

917847.2

0.44

66000.0

0.105

13.67

0.0000

0.00

0.0000

0.00

9.5679

956790.0

23.7829

1022790.0

20

Żabno

110.9456

9905329.47

62.5673

5991195.47

4.1787

873713.0

3.9999

12.3887

0.2549

38235.0

3.0822

554796.0

24.4739

2447390.0

48.3783

3914134.0

36869695,07

2670181.01

20429821,07

Ogółem

594.0291

Gmina Żabno

9.0287

1830713.0

23.1675

152.1587

1.0738

173125.0

3.6307

641876.0

137.9416

13794160.0

327.010

16439874.0
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Trwały zarząd
Trwały zarząd jest prawną formą władania nieruchomościami, przez jednostki organizacyjne,
które nie posiadają osobowości prawnej. Na terenie Gminy Żabno powierzchnia łączna
nieruchomości oddanych 11 decyzjami Burmistrza Żabna w trwały zarząd na czas
nieoznaczony wg. stanu na 31.12.2019 r. wynosi 9,0287 ha w tym: 1,5611 ha to grunt oddany
w trwały zarząd dla zakładu budżetowego
Komunalnej

w

Żabnie

na

cele

Miejsko Gminnego

statutowe

Zakładu,

Zakładu Gospodarki

natomiast

nieruchomości

o pow. 7,4676 ha oddano w trwały zarząd 11 placówkom oświatowych -szkół i przedszkoli.
Wartość księgowa nieruchomości oddanych w trwały zarząd wynosi: 1830713,0 zł.
Na mocy ustawy o finansowaniu zadań oświatowy publiczne szkoły, placówki są zwolnione
z opłat z tytułu trwałego zarządu, nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu
terytorialnego, zajętych na działalność oświatową.
Zestawienie działek objętych decyzjami o oddaniu w trwały zarząd znajduje się w bazie
zasobu

nieruchomości

Gminy

Żabno

dla

poszczególnych

obrębów,

sporządzonej

w programie komputerowym IP MIENIE.
Użyczenie
Użyczenie jest formą prawną nieodpłatnego korzystania. W Gminie Żabno w użyczenie
oddawane są nieruchomości i budynki. Powierzchnia gruntów

oddanych w użyczenie

wynosi 23,1675 ha a pow. użytkowa budynków wynosi 11276,45 m². Umowy te zawarte
są na czas oznaczony i nieoznaczony i dotyczą

bibliotek, instytucji kultury,

klubów

sportowych, stowarzyszeń, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich, ośrodka
pomocy społecznej z przeznaczeniem na prowadzenie zadań i działalności wynikających
z ustaw i statutów tych

podmiotów. Liczba użyczenia obowiązujących na 31.12.2019r.

wynosi: 57.
Zestawienie działek objętych umowami użyczenia zawarte jest w bazie zasobu
nieruchomości Gminy Żabno dla poszczególnych obrębów, sporządzonej w programie
komputerowym IP MIENIE.
Użytkowanie.
Gmina Żabno ustanowiła aktem notarialnym nieodpłatnie na czas nieoznaczony na podstawie
ustawy o działalności leczniczej prawo użytkowania pozostającego w posiadaniu
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na nieruchomościach zabudowanych
Gmina Żabno
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zlokalizowanych w obr. Żabno, Otfinów, Łęg Tarnowski, Ilkowice o łącznej pow. 1,0738 ha
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności leczniczej określonej w ustawie i statucie.
Wartość księgowa nieruchomości oddanych w użytkowanie wynosi: 173125,0 zł.
Użytkowanie wieczyste
Na terenie Gminy Żabno gruntów stanowiących własność Gminy Żabno oddanych
w użytkowanie wieczyste osób fizycznych

i prawnych wynosi 3,6307 ha o wartości

księgowej 641876,00 zł. w tym na terenie miasta Żabna pow. 3,0822 ha. o wartości księgowej
554796,00 zł.
Współwłasność
Na terenie miasta Żabno zabudowana jest 3 budynkami mieszkalnym wielorodzinnymi przy
ul. 3 Maja bl. 1, 3, 7 w których pozostają komunalne lokale mieszkalne wraz z udziałem
współwłasności gminy.
Zestawienie działek zabudowanych budynkami mieszkalnym wielorodzinnymi nr 1, 3, 7
w których pozostają lokale komunalne wraz z udziałem we współwłasności.
Lp.

1.

Lokalizacja
budynku
wielorodzinnego
ulica nr budynku
w Żabnie
3 Maja 1

Nr działki

Udział we
powierzchnia współwłasności
(ha)
1315/12
0,0188

2.
3.

Liczba lokali Wartość
komunalnych księgowa
z umowami
(zł.)
najmu

120/347

2

1170,26

3 Maja 3

1315/10
61/347

1

591,74

3 Maja 7

0,0187
1315/6
0,0406

274/1129

4

1773,60

0,0781

-

7

3535,60

Powierzchnia, ilość
lokali
i wartość księgowa

Dzierżawa gruntów stanowiących własność Gminy Żabno obejmuje: umowy dzierżawy
gruntów zawierane na czas oznaczony do 3-lat i dzierżawy powyżej 3-lat.
Powierzchnia łączna gruntów oddanych w dzierżawę wynosi: 152,1587 ha.
Łącznie obowiązują na 31.12.2019 r. - 99 umów dzierżawy. Zestawienie działek objętych
umowami dzierżawy
Gmina Żabno

zawarte jest w

bazie zasobu

nieruchomości Gminy Żabno dla
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poszczególnych obrębów, sporządzonej w programie komputerowy IP MIENIE.
W ramach gospodarowania zasobem wystawiono ogółem 1010 faktur w tym 712 z VAT,
156 zwolnienie z VAT (rolne), 142 za media i z aktów notarialnych.
Najem w gminie Żabno dotyczy lokali użytkowych, a także gruntu

Umowy najmu

zawierane są: na czas oznaczony z czasookresem do 10 lat., bardzo nieliczne umowy najmu
zawarte są na czas nieoznaczony. Celem wynajmu lokali użytkowych jest generowanie
przychodów, ale też często

zabezpieczanie nieruchomości przed zniszczeniem, albo

pozyskiwanie przychodów na utrzymanie w należytym stanie technicznym budynków
komunalnych.
Łącznie powierzchnia oddanych w najem lokali wynosi 1889,61 m², a 14,1411 ha gruntu.
Na 31.12.2019r. obowiązują - 79 umowy.
Zestawienie działek objętych umowami najmu zawarte jest w bazie zasobu nieruchomości
Gminy Żabno dla poszczególnych obrębów, sporządzonej w programie komputerowym
IP MIENIE.
Regulacja stanów prawnych nieruchomości w 2019r.
Nabycie na rzecz Gminy Żabno
1. na podstawie art.13 ustawy o gospodarce nieruchomościami –umowy darowizny
nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Żabno
Lp. Obręb

Nr działki

Powierzchnia

1

876

0,0100

Niedomice

Sposób
użytkowania/ użytek
droga

Wartość
księgowa
1000,00

2. na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczących umów zamiany,
kupna nieruchomości pomiędzy gminą Żabno a osobami fizycznymi.
Lp.

Obręb

Nr działki

1
2
3

Żabno
Żabno
Otfinów

2366/3
2367/3
1332/10

Razem powierzchnia
i cena nabycia
Gmina Żabno

Powierzchnia
(ha)
0,0057
0,0341
0,0399

0,0797

Cena nabycia

Przeznaczenie

11080,00

Poszerzenie
drogi
Powiększenie
nieruchomości
przyległej

8543,00

19623,00
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Zbycie
3. Sprzedaż na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z zasobu Gminy
Żabno działek na rzecz osób fizycznych
Lp.

Obręb

1
2
3
4
5

Sieradza
Kłyż
Siedliszowice
Kłyż
Bobrowniki
Wielkie
Podlesie
Dębowe
Otfinów
Otfinów
Otfinów
Łąg Tarnowski
Podlesie
Dębowe
Niedomice
Żabno
Żabno
Żabno
Podlesie
Dębowe
Niedomice
Niedomice
Podlesie
Dębowe
Żabno
Podlesie
Dębowe
Żabno
Podlesie
Dębowe
Nieciecza
Chorążec
Łęg Tarnowski
Razem

6.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16.
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Gmina Żabno

Nr działki

Forma zbycia

506/3
684
493/2
523/1
281/8

Powierzchnia
(ha)
0,1008
0,3600
0,1700
0,5000
0,0053

przetarg
przetarg
przetarg
przetarg
bezprzetargowo

Cena zbycia
(zł)
31192,80
43000,00
29335,50
348150,00
1850,00

29/5

0,0077

bezprzetargowo

1763,00

1331/8
1332/6
1332/8
24/1
41/18

0,0039
0,0218
0,0142
0,01
0,2236

zamiana
zamiana
zamiana
przetarg
przetarg

11180,00

781/47
597/3
597/6
597/7
41/15

0,90
0,0070
0,0051
0,0060
0,2417

przetarg
bezprzetargowo
bezprzetargowo
bezprzetargowo
przetarg

228091,20
2257,00

874/16
360/1
41/14

0,0169
0,01
0,2546

przetarg
przetarg
przetarg

2400,00
2020,00
40872,90

83/3
41/21

0,0243
0,0369

przetarg
bezprzetargowo

5001,00
7269,00

1994/5
41/7

0,0510
0,2385

przetarg
przetarg

18892,80
42385,80

306
32/4
48/2

0,12
0,0595
0,0234
3,4122

przetarg
przetarg
przetarg

22850,00
33540,00
3200,00
959 571,10

1400,00
39729,00

4360,00
38831,10
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Zbycie na rzecz osób fizycznych
4. na podstawie kodeksu cywilnego postanowienie sądu o stwierdzeniu zasiedzenia
Obręb
Łęg Tarnowski
Łęg Tarnowski
Łęg Tarnowski
Nieciecza
Bobrowniki
Wielkie
6
Kłyż
Razem
Lp.
1
2
3
4
5

Nr działki
1053/1
1054/1
149/6
308
266/1

Powierzchnia (ha)
0,04
0,04
0,0594
0,16
0,03

431/2

0,04
0,3694

Nieruchomości mienia komunalnego źródłem dochodów budżetu gminy
Finansowym wyrazem i instrumentem polityki gospodarczej każdej jednostki samorządu
terytorialnego jest budżet będący podstawowym planem jej działalności na dany rok
budżetowy. Jednym ze źródeł dochodów własnych są dochody z majątku czyli dochody
uzyskiwane z tytułu posiadanego przez jednostki samorządu terytorialnego prawa własności
i innych praw majątkowych. Źródłem wpływów do budżetu są podatki, różne opłaty,
Znaczna część dochodów budżetowych gminy związana jest z gospodarowaniem
nieruchomościami. Dochody uzyskiwane przez gminy z gospodarowania nieruchomościami
pochodzą z różnych źródeł:
1. ze sprzedaży nieruchomości,
2. z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
3. opłat rocznych z tytułu oddania gruntów w użytkowanie wieczyste,
4. z dzierżawy gruntów,
5. z wynajmu gruntów i budynków
6. z opłat rocznych z tytułu oddania w trwały zarząd,
7. z obciążania nieruchomości (służebności),
8. wpływy z nieruchomości własności gminy oddanych w dzierżawę, najem,
użytkowanie wieczyste,
9. wpływy z ruchomości - dzierżawy sieci wodociągowe i kanalizacyjne.
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Struktura dochodów z mienia komunalnego w Gminie Żabno.
Lp.

Źródło dochodów z majątku gminy

Dochody w zł

Sprzedaż mienia komunalnego

589844,00
w tym: 504915,00 z VAT
84929,00 bez VAT

1.

25215,30

2.

Opłaty roczne z tytułu użytkowania
wieczystego, opłata
przekształceniowa, opłata roczna
trwały zarząd, służebności i inne

w tym: 23698,70- opłata roczna tytułu
użytkowania wieczystego
808,36 - opłata przekształceniowa
708,24 - opłata roczna za trwały
zarząd
212673,80

3.

Dzierżawa, najem mienia
komunalnego

w tym:
155331,00 – z VAT
52342,80 bez VAT

4.

Dzierżawa sieci

689381,10

Dochody łącznie

Poziom

wydatków

związanych

1 517 114,10

z

udostępnieniem

nieruchomości

zasobu

oraz nabywaniem nieruchomości do zasobu.
Wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami obejmują: wyceny nieruchomości
do zbycia, aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego we własność, opłaty sądowe: wypisy z KW i koszty ujawnienia
prawa własności w KW, wpis prawa własności opłaty za wypisy i wyrysy z map
ewidencyjnych i zasadniczych do potrzeb notarialnych, regulacji stanu prawnego
nieruchomości, opłaty za ogłoszenia w prasie przetargów, opłaty za taksy notarialne.
Klasyfikacja wydatków obejmuje:
Zakup usług pozostałych (podziały, mapy wyrysy, ogłoszenia itp.)

14195,86 zł.

Zakup usług pozostałych (opinie, ekspertyzy, szacunki itp.)

20735,00 zł.

Koszty postępowania sądowego

3056,78 zł.
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Inne realizowane zadania z następujących ustaw wykonane w 2019r.
1. Ewidencja nieruchomości z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, gospodarki
gruntami, kodeks cywilny, zbadano i udzielono odpowiedzi – 65, w tym 1 wniosek
o stwierdzenie zasiedzenia drogi w toku.
2.

Rozgraniczanie nieruchomości - wszczęcie postępowania, wyznaczenie geodety
decyzja o rozgraniczeniu, postanowienie o kosztach - 1 sprawa.

3. Podziały nieruchomości z ustawy o gospodarce nieruchomościami, podziały
nieruchomości -wydano 69 decyzji.
4. Komunalizacja mienia Skarbu Państwa – złożono wniosków -10
5. Numeracja porządkowa nieruchomości ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne wydano - 81 zawiadomień.
6.

Rozwiązywanie i wygaszanie umów użytkowania wieczystego – z ustawy
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność wydano –
60 zaświadczeń.

7. Sprzedaż nieruchomości z ustawy o gospodarce nieruchomościami – 39 spraw.
8. Przekazywanie nieruchomości do korzystania w tym w dzierżawę lub najem 64 sprawy.
9. Umowy najmu lokali użytkowych - 37 spraw.
10. Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu -15 spraw.
11. Użyczenie nieruchomości - 19 spraw.
Ochrona zwierząt
Ochrona zwierząt gospodarskich i domowych z ustawy o ochronie zwierząt.
bezdomne zwierzęta-25 sztuk, w tym 20 psów, 5 kotów
Umieszczono w azylu- 11 psów,
Uśpiono 1 psa, 1 kota,
Zabiegom kastracji i sterylizacji poddano 10 zwierząt.
Wydatki na utrzymanie zwierząt bezdomnych
Zakup usług pozostałych (przyjmowanie do azylu, czipowanie - 34 569,90 zł.
Zakup usług pozostałych – boksy LKJ = 4 386,80 zł.
Razem wydatki: na utrzymanie zwierząt – 38 956,70 zł.
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Referat Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
Planowanie przestrzenne
Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jedyny niewielki
teren, jako obszar „Sieradzki Las” objęty jest planem zagospodarowania przestrzennego
przyjętym Uchwałą Nr XXVII/344/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dn. 10 kwietnia 2017 r.
Teren położony w miejscowości Sieradza, o pow. 32,8 ha, wyznacza tereny i obszary
górnicze z podstawowym przeznaczeniem pod eksploatację kruszywa naturalnego.
Obowiązującym dokumentem planistycznym jest Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Żabno- Uchwała nr XXX/298/01 Rady Miejskiej
w Żabnie z dnia 26 lutego 2001 r. zmieniona Uchwałą Nr X/87/07 Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 30 sierpnia 2007 r. oraz Uchwałą Nr XXXV/501/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 08
lipca 2014 r. W 2019 r. podjęto uchwały w spawie przystąpienia do sporządzenia 3-ciej
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabno
Uchwała Nr VIII/115/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 26 czerwca 2019 r. i 4-tej zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabno
Uchwała Nr X/130/19 z dnia 13 września 2019 r. oraz w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabno
„Niedomice-cmentarz” Uchwała nr VIII/114/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 26 czerwca
2019 r.
Z uwagi na brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego o przeznaczenie
terenu określone zostaje w trybie przewidzianym dla wydania decyzji o warunkach zabudowy
lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na podstawie ustawy
o planowaniu, i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. /Dz. U. z 2020
poz. 293 t.j. ze zm./
Ilość wydanych decyzji o warunkach zabudowy:
Rok: 2019 - 174

Rok: 2018- 173

Rok: 2017 - 173

Ilość wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:
Rok: 2019 - 40
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Postępowania przetargowe przeprowadzone w 2019 roku powyżej 30 000 EURO
1. Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej wraz zez zmianą sposobu użytkowania
na potrzeby przedszkola na działce nr 1211/18 położonej w miejscowości
Łęg Tarnowski. 2.Urządzenie placu zabaw na działce nr 1204/5 w miejscowości
Łęg Tarnowski, gmina Żabno w ramach przedsięwzięcia pod tytułem „Przebudowa
i rozbudowa sali gimnastycznej wraz z zmianą sposobu użytkowania na potrzeby
przedszkola” – wartość zamówienia - 2 315 000,00 zł brutto, zadanie zrealizowano.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej
ul. Zamościa nr K203500 w miejscowościach Łęg Tarnowski oraz Żabno, wraz
z przebudową mostu w ciągu tej drogi w miejscowości Żabno, gmina Żabno” –
wartość zamówienia - 238 620,00zł brutto, zadanie w realizacji.
3. „Przebudowa

oraz

zmiana

sposobu

użytkowania

części

budynku

poradni

psychologiczno - pedagogicznej na "klub Senior +" w Żabnie” – wartość zamówienia
- 211 785,86 zł brutto, zadanie zrealizowano.
4. „Budowa bieżni, przebudowa boiska wielofunkcyjnego, budowa skoczni w dal
z rozbiegiem w ramach modernizacji kompleksu sportowego przy szkole podstawowej
w Niedomicach.” – wartość zamówienia - 298 178,00 zł brutto, zadanie zrealizowano.
5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1340K w km 28+765 – 29+078 w m. Bobrowniki
Wielkie, przebudowa drogi powiatowej nr 1315K w m. Sieradza na dz. nr 1152/1
i 1152/2.” wartość zamówienia - 322 293,07 zł brutto, w tym :
a) Przebudowa drogi powiatowej nr 1340K w km 28+765 – 29+078 w m.
Bobrowniki Wielkie, .” – wartość zamówienia 147 259,46 zł brutto, zadanie
zrealizowano.
b) Przebudowa drogi powiatowej nr 1315K w m. Sieradza na dz. nr 1152/1
i 1152/2, – wartość zamówienia 175 033,61 zł brutto, zadanie zrealizowano.
6. Przebudowa drogi gminnej 203517K ul. Wyspiańskiego w km od 0+006 do 0+754
w miejscowości Niedomice - Gmina Żabno – wartość zamówienia – 1 498.802,05 zł
brutto, zadanie w realizacji.
7. „Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej i sali gimnastycznej wraz
z przebudową infrastruktury technicznej w Bobrownikach Wielkich” – wartość
zamówienia – 1 320 630,00 zł brutto, zadanie w realizacji.
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8. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na od odc. 120 km 1+605.63 do odc. 130 km
0+062.84 polegająca na budowie lewostronnego chodnika w miejscowości Łęg
Tarnowski, gmina Żabno, długość 743 m” – wartość zamówienia 325 730,54 zł brutto,
zadanie zrealizowano.
9. „Przebudowa drogi gminnej ul. Zarzecze w miejscowości Odporyszów ” – wartość
zamówienia 325 411,12 zł brutto, zadanie zrealizowano.
10. „Przebudowa i rozbudowa budynku LKS IKAR z zagospodarowaniem terenu
w m. Odporyszów” – wartość zamówienia 139 671,73 zł brutto, zadanie zrealizowano.
11. „Remont drogi gminnej K2035444 w km 0+000 do 0+596 na działce nr 227/2
Nieciecza- Szkotnik w miejscowości Nieciecza” – wartość zamówienia 700 000,00 zł
brutto, zadanie zrealizowano.
12. "Odbieranie

i

zagospodarowanie

odpadów

komunalnych

w

gminie

Żabno

z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w sektorze I obejmującym
miejscowości: Łęg Tarnowski, Chorążec, Sieradza, Niedomice, Ilkowice, Bobrowniki
Wielkie

–

rok

2020”

–

wartość

zamówienia

–

zł

brutto

gminie

Żabno

1 080.00

za 1 Mg odebranych odpadów, zadanie w realizacji.
13. "Odbieranie

i

zagospodarowanie

odpadów

komunalnych

w

z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w sektorze II obejmującym
miejscowości: : Żabno, Podlesie Dębowe, Odporyszów, Gorzyce, Otfinów, Kłyż,
Nieciecza, Goruszów, Czyżów, Pierszyce, Janikowice, Siedliszowice, Pasieka
Otfinowska”– rok 2020” wartość zamówienia – 1069,99 zł brutto za 1 Mg odebranych
odpadów, zadanie w realizacji.
14. „Remont drogi gminnej K203513 „Okrężna Przez wieś” ul. Partyzantów w km 0+0360+752 Ilkowice Gmina Żabno” – wartość zamówienia – 1 398 696,22 zł brutto,
zadanie w realizacji.
15. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Żabno i jednostek organizacyjnych
Gminy Żabno w okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. – wartość zamówienia – 387,45
zł brutto za 1 MWh, zadanie w realizacji
16. Udzielenie kredytu na deficyt budżetu Gminy Żabno, kwota kredytu 2 500 000,00
PLN, okres kredytowania 10 lat tj. do 30.12.2029 roku – wartość zamówienia –
389 661,03 zł brutto, zadanie w realizacji.
17. Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Żabno w latach 2020 – 2022 –
wartość zamówienia – 349 965,03 zł brutto, zadanie w realizacji.
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18. Ubezpieczenie długoterminowe na lata 2020-2021 – wartość zamówienia –
202 083,00 zł brutto, zadanie w realizacji.
Wykaz zadań zrealizowanych i w trakcie realizacji w 2019 roku :
W wyniku realizowanych działań przeprowadzono 18 postępowań przetargowych oraz 52
rozeznania ofertowe. Zadania przedstawiono poniżej:
1. Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na
potrzeby przedszkola nr II w miejscowości Łęg Tarnowski, oraz urządzenie placu
zabaw.
Zadanie rozpoczęto i zakończono w 2019 roku.
Zadanie to ma na celu zwiększenie liczby miejsc edukacji przedszkolnej na terenie gminy
Żabno oraz rozszerzenie oferty dodatkowej nowo powstałej placówki wychowania
przedszkolnego.

Zrealizowano

prace

adaptacyjne,

pozwalające

na

dostosowanie

istniejącego budynku sali gimnastycznej w Łęgu Tarnowskim do potrzeb przedszkola. Po
wykonaniu prac uruchomione zostało przedszkole z dwoma oddziałami. Docelowo
uczęszczać będzie do niego 50 dzieci (2x25), lecz w pierwszym roku funkcjonowania
placówki (w trakcie realizacji projektu) liczbę jej użytkowników ustalono na poziomie 36
osób.

W

wyniku

organizacji

zajęć

dodatkowych:

korekcyjno-kompensacyjnych,

logopedycznych, wczesnego wspomagania rozwoju, gimnastyki korekcyjnej zostanły
wyrównane zdiagnozowane deficyty. Dzieci mają możliwość nabycia/rozwijania
kompetencji kluczowych dzięki realizacji zajęć z tego zakresu.
W ramach utworzonego nowego przedszkola realizowane jest finansowanie bieżącej
działalności przez okres 12 m-cy (w tym zatrudnienie nauczycieli). Zachowana zostanie
trwałość utworzonych w ramach projektu miejsc wychowania przedszkolnego przez okres
co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu.
Rezultaty:
- utworzenie 36 nowych miejsc przedszkolnych
- wyrównanie zdiagnozowanych deficytów u 12 dzieci,
- nabycie/rozwijanie przez 36 dzieci kompetencji kluczowych,
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- podniesienie kompetencji i kwalifikacji 4 nauczycieli. Zadanie to kosztowało
2 377 757,81 zł w tym: dokumentacja projektowo-kosztorysowa 37 515,00 zł, funkcja
inspektora nadzoru inwestorskiego 24 999,75 zł pozostała kwota to roboty budowlane,
instalacyjne, plac zabaw, wyposażenie.
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego tego zdania realizowanego w ramach
konkursu nr RPMP.10.01.02-IP.01-12-010/19 wyniosło 110 285,20 do zakupu i montażu
windy a kwota 755 114,86 zł na zakup wyposażenia nowo utworzonego przedszkola,
funkcjonowanie

nowych

miejsc

przedszkolnych,

zajęcia

dodatkowe,

rozwijanie

kompetencji kluczowych, podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli
2. Budowa bieżni, przebudowa boiska wielofunkcyjnego, budowa skoczni w dal
z rozbiegiem w ramach modernizacji kompleksu sportowego przy Szkole
Podstawowej w Niedomicach
W ramach tego zadania przebudowano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 28m x 16m
w zakresie przygotowania nowej podbudowy i wykonania nowej nawierzchni
tartanowej, wybudowano bieżnię o wymiarach 75 m x 6,5 m, obejmującą wykonanie
nawierzchni tartanowej plus natrysk i wydzielono liniami 4 pasy, wykonano skocznię
w dal o wymiarach 20 x 1,3 m obejmującą podbudowę i nawierzchnię tartanową z
zeskokiem wypełnionym piaskiem o wymiarach 7 m x 2,9 m. Zamontowano tablicę
informacyjną. Zastosowano nietoksyczne naturalne nawierzchnie, przepuszczalne dla
wody i powietrza, aktywnie oddychające, nieszkodliwe dla wód gruntowych,
uniemożliwiające zarastanie. Dzięki tej inwestycji uzyskano możliwość pełnego
realizowania podstawy programowej z zakresu wychowania fizycznego w obszarze
dotyczącym lekkoatletyki, zwiększyła się również możliwość realizacji godzin
wychowania fizycznego w pełnym zakresie na wszystkich szczeblach edukacyjnych
umożliwiających wzrost poziomu wyników sportowych wymierną wartością dodaną
jest udostępnienie nowopowstałych obiektów dla lokalnej społeczności w celu
zagospodarowania czasu wolnego nie tylko dzieci i młodzieży ale także dorosłych
mieszkańców miejscowości dzięki stworzeniu lokalnej strefy aktywności fizycznej
Wartość całego zadania zamknęła się kwotą 303 208,00 zł w tym dotacja
Województwa Małopolskiego w ramach projektu

Małopolska Infrastruktura

Rekreacyjno – Sportowa MIRS wyniosła 136 000,00 zł
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3. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Otfinów, gm. Żabno
W ramach zadania inwestycyjnego została zrealizowana kompleksowo Otwarta Strefa
Aktywności OSA w wariancie podstawowym obejmującym: siłownię plenerową
składającą się z 7 różnych urządzeń w tym: urządzenie fitnes na słupie - twister + koła
tai chi, urządzenie fitnes wolnostojące - wioślarz, urządzenie fitnes wolnostojące orbitrek, urządzenie fitnes wolnostojące - biegacz, urządzenie fitnes wolnostojące narciarz, urządzenie - stolik do gier - warcaby, urządzenie - kółko i krzyżyk, strefa
relaksu w skład której wchodzą 4 ławki z oparciem zamontowane na stałe do podłoża,
zagospodarowano zieleń niską, średnią i wysoką, zabudowano teren kostką brukową w
dwóch wariantach, zabudowano na stałe do podłoża stojak na rowery, zamontowano
kosz na śmieci, zamontowano tablicę informacyjną OSA. Dzięki odpowiednio
wybrukowanej powierzchni na Strefie OSA oraz zachowaniu odpowiednich odległości
pomiędzy urządzeniami siłowni zostało umożliwione bezkolizyjne poruszanie się
osobom niepełnosprawnym bądź na wózkach inwalidzkich
Wartość całego zadania zamknęła się kwotą 92 405,42 zł w tym dotacja Ministerstwa
Sportu i Turystyki w ramach projektu Otwartych Stref Aktywności wyniosła
25 000,00 zł
4. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bobrownikach Wielkich - w trakcie realizacji
Rozbudowa będzie polegać na wybudowaniu

dwukondygnacyjnego łącznika

pomiędzy szkołą a salą gimnastyczną gdzie w parterze będą się znajdować dwie sale
lekcyjne,

gabinet

dydaktyczny,

gabinet

profilaktyki

zdrowia,

wc

dla

niepełnosprawnych oraz korytarz pomiędzy szkoła a salą gimnastyczną, natomiast na
drugiej kondygnacji dwie sale oraz dwa pomieszczenia gospodarcze. Wykonawca
inwestycji został wyłoniony w postępowaniu przetargowym następnie w IV kwartale
2019 r. przekazano plac budowy – kwota inwestycji wynosi 1 345 230,00 zł. W 2019
roku została wykonana dokumentacja za łączną kwotę 39 000,00 zł pochodzącą
ze środków własnych gminy.
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5. Modernizacja budynku wielofunkcyjnego – Klub Sportowy w m. Niedomice
- w trakcie realizacji
Inwestycja polega na modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej oraz instalacji
grzewczej

CO

wraz

z

kompleksową

modernizacją

kotłowni

w

budynku

wielofunkcyjnym klubu sportowego w m. Niedomice. Równocześnie w zakresie
głębokiej termomodernizacji modernizowane będą: pomieszczenia części socjalnej,
ściany zewnętrzne, strop, dach, posadzka oraz częściowo pomieszczenia socjalne.
Na realizację zadania w 2019 r. wydano 23 247,00 zł są to koszty wykonania
dokumentacji projektowej. Planowy koszt całej inwestycji wynosi 552 752,03 zł.
Gmina Żabno w 2020 r. złoży wniosek o dofinansowanie na termomodernizację
całego budynku i modernizację kotłowni do projektu w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wniosek
zamkną się kwotą 282 027,20 zł a planowane dofinansowanie wyniesie 60% z tej
kwoty. Termin rozpoczęcie prac na powyższy zakres został zawieszony do czasu
rozstrzygnięcia przez Urząd Marszałkowski ww. naboru.
6. Budowa ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+” edycja 2019 r. moduł I
projektu pn.: Klub Seniora + w Żabnie, gm. Żabno.
Działania
Społecznej

.

na rzecz osób starszych prowadzone są przez Ośrodek Pomocy
w Żabnie w ramach pracy

środowiskowej

organizowanej

dla

socjalnej: indywidualnej oraz

społeczności

lokalnej.

Utworzono

i wyposażono Klub Seniora obsługującego teren Gminy Żabno. Skierowany
jest on do niepracujących seniorów w wieku 60 i więcej lat. W pomieszczeniu
ogólnodostępnym zostały

wydzielone

dwa kąciki wyposażone w komputery

z dostępem do Internetu. Z m o dernizowano i zaadaptowano pomieszczenie
kuchenne, zmodernizowano sanitariaty pod kątem osób niepełnosprawnych,
wydzielono miejsca

pełniące funkcję szatni

dla senior6w i pracowników.

Zrealizowano adaptację pomieszczenia do zajęć rehabilitacyjno - ruchowych
z trwałym montażem drabinek oraz pomieszczenie klubowe z mini biblioteczką,
zaadaptowano pomieszczenia dla obsługi Klubu Senior + z funkcją gabinetu
terapii indywidualnej. W ramach Programu objęta jest grupa

20 seniorów,

w wieku 60 lat i więcej, niepracujących, będących mieszkańcami Gminy Żabno
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(w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). Plakaty i informacje skierowano
zarówno do mężczyzn jaki i dla kobiet a formy wsparcia są dostosowane do
możliwości uczestników bez względu na płeć. Pozyskana dotacja przyczyniła się do
stworzenie Klubu Senior+ stanowiącego istotny element rozbudowy przedmiotowej
infrastruktury. W konsekwencji zwiększy aktywność społeczną senior6w, powodując
większe zaangażowanie w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego,
a także będzie

przeciwdziałać

izolacji społecznej i samotności osób starszych.

Ponadto w Klubie Senior + utworzona sala do zajęć rehabilitacyjno - ruchowych
pozwoli na poprawę zdrowia i kondycji fizycznej seniorów. Planowana terapia
indywidualna przyczyni się do rozwiązywania problemów osobistych, rodzinnych z
jakimi borykają się seniorzy. W Klubie Senior+ zatrudniono jedną osobę na podstawie
umowy o pracę, na stanowisku koordynatora- animatora w wymiarze 1/2 etatu oraz
dodatkowo specjalist6w (w szczegó1ności specjalistów: zajęć ruchowych, terapeutę
zajęciowego) na podstawie umów cywilno-prawnych. Wybór specjalistów będzie
dokonywany zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami grupy docelowej senior6w.
W 2019 roku w ramach Programu utworzono jedną placówkę Klubu „Senior+”.
Koszt

realizacji zadania wyniósł ogółem: 227 652,86 zł, w tym ze środków

własnych 78 194,86 zł i z dotacji rzadowej – Wojewoda Małopolski, 149 458,00 zł.
7. Odnowa centrum wsi Łęg Tarnowski wraz z niezbędna infrastrukturą techniczna,
poprzez

stworzenie

zagospodarowanie

rekreacyjno-sportowego

terenu

wypoczynku,

terenów przy stadionie i przedszkolu na działce 784/1,

położonej w miejscowości Łęg Tarnowski – Etap I Przebudowa i modernizacja
stadionu sportowego.
Inwestycja polega na przebudowie i modernizacji stadionu sportowego w zakresie
przebudowy boiska do piłki nożnej, wymiany pola gry boiska oraz drenażu boiska. Od
strony zachodniej zaprojektowano również ogrodzenie oddzielające murawę boiska od
widowni oraz zaprojektowano bieżnię o sześciu torach. Gmina Żabno w 2019 r. złożyła
wniosek do Ministra Sportu i Turystki o dofinansowanie przebudowy ww. obiektu
sportowego w ramach programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – grupa II –
zadania modernizacyjne. W grudniu 2019 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą
Żabno a Ministrem Sportu ws. dofinansowania ww. zadania. Ministerstwo udzieliło
dofinansowania Gminie w kwocie nieprzekraczającej 50% wartości kosztorysowej
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to jest 750 000,00 zł. Całkowita wartość zadania według kosztorysu inwestorskiego
wynosi 1 500 000,00 zł
8. Modernizacja podjazdu i otoczenia budynku OSP w Gorzycach
Wykonanie placu manewrowego, podjazd przy budynku OSP w Gorzycach – koszt
realizacji inwestycji 16 855,97 zł (środki własne gminy).

9. Budowa chodnika wraz z podjazdem przy szkole w Gorzycach
Wykonanie 40 m2 chodnika wraz z podjazdem do szkoły w Gorzycach – koszt
realizacji inwestycji 29 433,53 zł (środki własne gminy).
10. Remont schodów wejściowych do budynku gospodarczego w Kłyżu - koszt
realizacji inwestycji 5 800,00 zł (środki własne gminy).
11. Remont remizy OSP w Łęgu Tarnowskim
Wykonanie: remontu świetlicy, kuchni, wc wraz z zakupem wyposażenia.
Utwardzenie wjazdu do garaży i chodnika. Dofinansowanie ze środków Województwa
Małopolskiego w kwocie 45.984 zł. – całkowity koszt realizacji inwestycji
136 302,14 zł
12. Przebudowa sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Łęgu Tarnowskim
Wykonanie adaptacji pomieszczenia poddasza budynku Szkoły Podstawowej na sale
lekcyjną – koszt realizacji inwestycji 19 995,00 zł (środki własne gminy).

13. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy placu zabaw w Pierszycach całkowity koszt realizacji inwestycji 2 592,00 zł (środki własne gminy). Inwestycja
planowana do realizacji w 2020 roku za kwotę 62 263,10 z czego planowane
dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w wysokości
31 815,00 zł
14. Uporządkowanie działki gminnej nr 1331/3 w miejscowości Otfinów - całkowity
koszt realizacji inwestycji 23 262,75 zł (środki własne gminy).
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15. Dobudowa sieci wodociągowych
Wykonano odcinki sieci wodociągowej w następujących miejscowościach: Łęg
Tarnowski, Bobrowniki Wielkie długości 192 m - 31 722,93 zł (środki własne gminy).

16. Dobudowy sieci kanalizacyjnych
Wykonano odcinek sieci kanalizacyjnej w Bobrownikach Wielkich długości 92m 24 105,61 zł (środki własne gminy).
Inwestycje drogowe
Przez obszar gminy Żabno przebiegają ważne szlaki komunikacyjne o znaczeniu
regionalnym:


droga wojewódzka nr 976 Tarnów- Niedomice z odcinkiem nr 973 Żabno- OtfinówBorusowa z przeprawą promową na Wiśle – obecnie modernizowana na odcinku
Żabno – Borusowa wraz z budową mostu,



droga wojewódzka nr 975 Wojnicz- Radłów- Żabno- Dąbrowa Tarnowska;



973 Żabno- Nowy Korczyn- Busko Zdrój.

Istotne znaczenie dla układu komunikacyjnego gminy ma sieć dróg powiatowych, którą
tworzą drogi nr: 338 (zapewniająca połączenie z gminą Tarnów i miastem Tarnów), 308
(z gminą Radłów),337, 334 (z gminą Dąbrowa Tarnowska), 333, 331 (z gminą Olesno,
miastem Dąbrowa Tarnowska na wschodzie i gminą Radłów poprzez przeprawę promową na
Dunajcu), 329, 330, 301 (z gminą Gręboszów), 105 (z gminą Gręboszów, a poprzez
przeprawę promową z gminą Wietrzychowice, dalej ze Szczurową), 318 (z gminą
Gręboszów).
Sieć drogową gminy Żabno uzupełniają drogi o charakterze gminnym, zapewniające dojazd
do poszczególnych sołectw.
Łącznie, przez gminę przebiega 25,5 km dróg wojewódzkich, 43,9 km dróg powiatowych
oraz 122,76 km dróg gminnych (w tym 24,81 km to drogi miejskie i 97,95 km na obszarach
wiejskich).
Do głównych problemów związanych z infrastrukturą drogową na terenie gminy należy
niezadowalający stan nawierzchni wielu dróg oraz ich niezadowalające parametry techniczne
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(ostre łuki, brak poboczy, itp.). Ponadto, przez Żabno przebiegają dwie drogi wojewódzkie,
brakuje alternatywnego szlaku tranzytowego, omijającego miasto.

Wykaz zadań z zakresu drogowego realizowanych w 2019 roku
1.

Oświetlenie uliczne
W 2019 r. Gmina poniosła koszty związane z oświetleniem ulicznym w wysokości

470 029,73 zł. koszty zwiększyły się o 32 605,64 zł w stosunku do roku 2018. Oświetlenie
funkcjonuje przez okres całego roku i załącza się 30 min po zachodzie słońca, natomiast
planowe wyłączenie następuję 30 min przed wschodem.
Ilość opraw oświetleniowych na terenie Gminy Żabno to 1560 sztuk w tym 110 opraw LED
Budowa nowych ciągów świetlnych realizowana jest z wykorzystaniem nowoczesnych
energooszczędnych opraw LED. TAURON Dystrybucja modernizuje corocznie kilkanaście
lamp na oprawy LED w związku z tym ilość energooszczędnych opraw co roku się zwiększa.
a) Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Ilkowice
Podwieszenie przewodu oświetlenia ulicznego, montaż skrzynki pomiarowej oraz opraw
oświetleniowych w miejscowości Ilkowice, ul. Sikorskiego, ul. Św. Floriana oraz ul. Złota
Góra – koszt realizacji inwestycji 24 700,00 zł (środki własne gminy)
b) Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęg Tarnowski
Podwieszenie przewodu oświetlenia ulicznego oraz opraw oświetleniowych w miejscowości
Łęg Tarnowski, ul. Partyń, ul. Pawęzowska – koszt realizacji inwestycji 16 499,99 zł (środki
własne gminy).

2.

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2019r.

W 2019 r. na terenie Gminy Żabno przeprowadzono modernizację 6 dróg dojazdowych do
gruntów rolnych w miejscowościach: Siedliszowice, Janikowice, Gorzyce, Kłyż, Łęg
Tarnowski oraz Sieradza. Łącznie zmodernizowano ok. 2,5 km dróg poprzez utwardzenie
dróg mieszanką kamienną o grubości warstwy od 15 do 35 cm. Zadanie wykonano za łączną
kwotę 307 817,26 zł, przy współfinansowaniu wydatków z budżetu Województwa
Małopolskiego w wysokości 150 000 zł (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych).
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3.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na od odc. 120 km 1+605,63 do odc. 130 km
0+062,84 polegająca na budowie lewostronnego chodnika w miejscowości Łęg
Tarnowski, gmina Żabno, długość 743m

W porozumieniu z Województwem Małopolskim prowadzone były roboty budowlane
polegające na budowie lewostronnego odcinka chodnika zlokalizowanego przy istniejącym
krawężniku betonowym który wbudowany został w ramach odrębnej inwestycji polegającej
na rozbudowie drogi wojewódzkiej 973 (realizacja 2017 – 2019), a także częściowo za
istniejącym rowem. Realizacja ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych poruszających
się poboczami wzdłuż drogi wojewódzkiej 973. Dodatkowo zamierzenie budowlane
obejmowały przebudowę zjazdów, profilowanie skarpy nasypu, montażu urządzeń
bezpieczeństwa ruchu, wykonanie robót wykończeniowych i porządkowych
Wartość zadania rok 2019: 336 800,54 zł
Udział środków własnych Gminy Żabno: 11 070,00 zł
Udział środków z budżetu województwa małopolskiego: 325 730,54 zł
Planowana wartość całego zadania: 720 000,00 zł
W ramach kontynuacji podpisanego porozumienia w roku 2020 będą realizowane zadania na
terenie sołectwa Łęg Tarnowski oraz Żabno tj.:
Budowa chodnika przy drodze woj. 973 odc. 120 km 1+380 – odc. 120 km 1+553,25
w miejscowości Łęg Tarnowski (długość 173,3 m)
Budowa chodnika przy drodze woj. 973 odc. 100 km 3+840 – odc. 100 km 3+924,10
w miejscowości Żabno (długość 84,1 m)

4.

Przebudowa drogi gminnej 203517K ul. Wyspiańskiego w km od 0+006 do 0+754
w miejscowości Niedomice - Gmina Żabno”, długości 747,8m

Robotami budowlanymi został objęty odcinek długości 747,8m – km 0+006,20 – 0+754,00.
W ramach zadania przewidziano budowę drogi gminnej o przekroju ulicznym – jezdnia
o

nawierzchni

bitumicznej

szerokości

5,50m

–

szerokość

wraz

ze

ściekami

przykrawężnikowym, chodnikiem przyjezdniowym szerokości 2,00m po stronie lewej
i zieleńcem za krawężnikiem po stronie prawej oraz wjazdami do posesji. Dodatkowo
wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni bitumicznej, przebudowa chodnika i wjazdów oraz
budowa odwodnienia. Po zakończeniu robót budowlanych zostanie wprowadzona docelowa
organizacja ruchu w zakresie likwidacji istniejącego progu zwalniającego, lokalizacji znaków
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pionowych oraz przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem dedykowanym przejścia. W 2019
roku wykonano etap I od ulicy Długiej do przewiązki ulic Wyspiańskiego-Długa.
a)

Wielkości planowane przy rozpoczęciu zadania: długość 0,748 km, koszt realizacji

zadania w zł brutto 1 498 802,05zł, dofinansowanie Fundusz Dróg Samorządowych
1 196 458,00zł
b) Wielkości rzeczywiste na koniec okresu sprawozdawczego: długość 0,294 km, koszt
realizacji zadania w zł brutto 610 915,39zł, dofinansowanie Fundusz Dróg Samorządowych
488 732,31zł
W roku 2020 kontynuowane są prace na drugim odcinku ulicy Wyspiańskiego, w zakresie od
przewiązki ulic Wyspiańskiego – Długa do ulicy 1000-lecia. Przewidywany termin
zakończenia prac to maj 2020 roku.

5.

Przebudowa drogi gminnej ul. Zarzecze w m. Odporyszów

Zadanie polegało na wykonaniu dwóch warstw bitumicznych nawierzchni z betonu
asfaltowego oraz poboczy utwardzonych z kruszywa łamanego. Na odcinkach drogi
wykonano ścieki z betonowych elementów prefabrykowanych. Dodatkowo w celu
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania odwodnienia terenów przyległych oraz trwałości
nowej nawierzchni drogi zostały przebudowane istniejące przepusty.
Wartość zadania rok 2019: 328 711,12 w całości sfinansowane z budżetu Gminy Żabno

6.

Remont drogi gminnej nr K203544 w km 0+000 do 0+596 na działce nr 227/2
Nieciecza - Szkotnik w miejscowości Nieciecza.

W związku z przyznaniem promesy w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych i przy współudziale środków własnych Gminy Żabno prowadzone były roboty
budowlane. W ramach zadania wykonano remont drogi poprzez doprowadzenie nawierzchni
do stałej szerokości 5,0 m wraz z obustronnymi poboczami utwardzonymi tłuczniem każde
i wjazdami do posesji. Dla uzyskania poprawy warunków jazdy oraz zwiększenia
bezpieczeństwa uczestników ruchu na przedmiotowym odcinku drogi zaplanowano
odtworzenie nawierzchni w strefie odkształceń, odnowę nawierzchni oraz wykonanie bariery
energochłonnej na odcinku zbliżenia do rowu melioracyjnego.
Wartość zadania: 700 000,00 zł
Udział środków własnych Gminy Żabno: 293 279,00 zł
Udział środków z budżetu państwa: 406 721,00 zł
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7.

Remont drogi gminnej K203513 „Okrężna przez wieś” ul. Partyzantów w km 0+036
- 0+752 w miejscowości Ilkowice, gmina Żabno”, długości 716m

Opracowaniem został objęty odcinek długości 716m licząc od granicy działki przy drodze
wojewódzkiej. Opracowanie obejmuje remont drogi gminnej o przekroju ulicznym – jezdni
bitumicznej szerokości 5,50m – szerokość wraz ze ściekami przykrawężnikowymi,
chodnikiem przyjezdniowym szerokości zasadniczej 1,50m po stronie prawej i zieleńcem za
krawężnikiem po stronie lewej. Projektuje się wymianę warstw nawierzchni jezdni, chodnika
i wjazdów oraz budowę odwodnienia. Jezdnia obustronnie ograniczone krawężnikiem
betonowym 15x30 (na wjazdach przejazdowym 15x22) posadowionym na ławie betonowej
z oporem. Przy krawężniku od strony jezdni zaprojektowano ściek przykrawężnikowy
z dwóch rzędów kostki
w dotychczasowym

betonowej

ukształtowaniu.

prostokątnej.. Teren
Przebieg

ulicy

w tym

Partyzantów

rowy pozostaje

w

profilu

został

zaprojektowany w sposób zapewniający jak największe dopasowanie projektowanej niwelety
do stanu istniejącego z uwzględnieniem jej płynności. Sytuacja taka wymuszona jest znaczną
ilością punktów stałych (skrzyżowania, wjazdy do posesji) które muszą być dowiązane
do nowego przebiegu niwelety oraz względami ekonomicznymi. W 2019r. wykonano etap I –
roboty przygotowawcze i rozbiórkowe wraz z wytyczeniem trasy w terenie równinnym.
a) Wielkości planowane przy rozpoczęciu zadania: długość 0,716 km, koszt realizacji zadania
w zł brutto 1 398 696,22zł, dofinansowanie Fundusz Dróg Samorządowych 1 043 624,00zł
b) Wielkości rzeczywiste na koniec okresu sprawozdawczego: koszt realizacji zadania w zł
brutto 10 000,00zł, dofinansowanie Fundusz Dróg Samorządowych 8 000,00zł
W roku 2020 kontynuowane są prace na całym odcinku drogi gminnej. Przewidywany termin
zakończenia prac to lipiec 2020 roku.
8.

Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych – ul. Zacisze w Łęgu Tarnowskim
w ramach zadania pn.: Remont istniejącej drogi wewnętrznej, stanowiącej własność
Gminy Żabno na działce nr 1195, obr. Łęg Tarnowski, w granicach pasa drogowego.
Wartość zadania rok 2019: 90 000,00 w całości sfinansowane z budżetu Gminy Żabno

Robotami budowlanymi został objęty odcinek długości 198,93m. W ramach zadania
realizowano odtworzenie podbudowy z kruszyw oraz wykonano na nich nawierzchni
bitumicznej szerokości 3,50m. Odwodnienie drogi będzie realizowane poprzez istniejące
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spadki poprzeczne i podłużne jezdni w granicach działki drogowej, analogicznie jak
w stanie istniejącym – brak zmiany stosunków wodnych w rejonie inwestycji.
Przedmiotowy odcinek łączy drogę wojewódzką nr 973 z siecią dróg wewnętrznych,
obsługując liczne zabudowania domów jednorodzinnych oraz nowo powstałą inwestycję tj.
Przedszkole Publiczne nr 2 w Łęgu Tarnowskim. Istniejący układ drogowy został
wzbogacony o możliwość bezpiecznej komunikacji z siecią dróg gminnych i wojewódzkich,
zapewniając tym samym dostęp na różnych kierunkach służbom, inspekcjom i strażom
na wypadek usuwania skutków zdarzeń losowych.
9.

Dokumentacja projektowa
a) Budowa chodnika przy drodze woj. 973 odc. 120 km 1+380 – odc. 120 km 1+553,25
w miejscowości Łęg Tarnowski (długość 173,3 m)
b) Budowa chodnika przy drodze woj. 973 odc. 100 km 3+840 – odc. 100 km 3+924,10
w miejscowości Żabno (długość 84,1 m)
Koszt opracowania dokumentacji przy drogach wojewódzkich na rok 2020 to 22 140,00zł.
c) Przebudowa drogi gminnej ul. Partyń nr K203497 w m. Łęg Tarnowski, gm. Żabno.
Koszt opracowania dokumentacji 63 000,00 zł.
d) Opracowanie wielowariantowej koncepcji obwodnicy Żabna wraz z pozyskaniem
decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych

Opracowanie ma na celu wielowymiarową analizę funkcjonalno — ruchowo — techniczno
— środowiskową istniejącego podstawowego układu komunikacyjnego miejscowości Żabno
ze szczególnym uwzględnieniem drogi wojewódzkiej Nr 975 oraz 973, planowanych zmian
w układzie komunikacyjnym w sąsiedztwie, a w szczególności wyprowadzeniem ruchu
tranzytowego na obwodnicę Żabna. W wyniku przeprowadzonych analiz będą
przedstawione wariantowe rozwiązania obwodnicy w ciągu DW 975 i DW 973 w
połączeniu z istniejącym i planowanym układem drogowym Żabna i sąsiadujących
miejscowości. Opracowanie realizowane jest w latach 2018 – 2020.
Wartość zadania rok 2019: 135 999,99 w całości sfinansowane z budżetu Gminy Żabno
10. Dostawa i montaż wiat przystankowych
Dostawa i montaż 10 wiat przystankowych ocynkowanych przy drodze woj. 973 i 975
w miejscowości Łęg Tarnowski – 1 szt., Ilkowice – 4 szt., Niedomice – 1 szt. i Żabno - 4 szt.
– koszt realizacji inwestycji 107 010,00 zł
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11. Modernizacja parkomatów
Modernizacja 4 szt. parko matów poprzez dołożenie klawiatury dotykowej pozwalającej
na wpisanie numeru rejestracyjnego pojazdu wraz z modyfikacją oprogramowania – koszt
realizacji inwestycji 9 717,00 zł
Zadania wykonane na rowach gminnych, na terenie Gminy Żabno w 2019r. :
Konserwacja rowów na terenie Gminy Żabno w 2019 r. została wykonana w poniższym
zakresie:


Czyżów:
- Rów „Przez wieś’’ 740 mb (konserwacja wiosenna i jesienna);



Kłyż:
-

Rów

wzdłuż

ulicy

Krakowskiej

(konserwacja

wiosenna

i jesienna

oraz profilowanie);


Łęg Tarnowski:
- Rów wzdłuż ul. Górnej 140 mb (konserwacja wiosenna i jesienna);
- Rów nr 4 przy ul. Dąbrowskiej 420 mb (konserwacja wiosenna i jesienna);
- Rów nr 1 przy ul. Dolnej i Nowej 2400 mb (konserwacja wiosenna i jesienna);



Niedomice:
- „Rów Piekielne’’: wzdłuż ulicy Długiej, Kościuszki i Nowy Świat - 1560 mb
(konserwacja wiosenna i jesienna oraz odmulanie);



Podlesie Dębowe:
- Rów przydrożny przy błoniu do stawu k/P. Boryczki 350 mb (konserwacja
wiosenna i jesienna oraz odmulanie);



Siedliszowice:
- Rów wzdłuż ulicy Zielonej do śluzy wałowej rzeki Dunajec (konserwacja
wiosenna i jesienna oraz odmulanie);



Sieradza:
- Rów nr 7a 600 mb (konserwacja wiosenna i jesienna);
- Rów wzdłuż Sieradzkiej 150 mb (konserwacja wiosenna i jesienna);
- Rów nr 6 200 mb (konserwacja wiosenna i jesienna);



Żabno:
- Rów od Żabnicy do ul Kościuszki, wzdłuż Głowackiego 570 mb
(konserwacja wiosenna i jesienna oraz odmulanie);
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Wydatki bieżące dotyczące remontów dróg oraz konserwacji rowów w 2019r. wg
miejscowości
*Remonty
cząstkowe,
Lp.

Nazwa

oznakowania

Remonty dróg

miejscowości

dróg i inne

gminnych

prace na

Drogi
transportu

Rowy

rolnego

drogach
1.

2.

3.

4.

5.

6.

2.

Czyżów

15 087,34

3.

Gorzyce

22 578,70

4.

Ilkowice

2 440,62

5.

Janikowice

6.

Kłyż

10 146,21

37 481,06

2 000,00

7.

Łęg Tarnowski

68 533,11

68 709,17

5 050,00

8.

Nieciecza

10 000,00

9.

Niedomice

11 665,84

10.

Odporyszów

11.

Podlesie
Dębowe

1 200,00
47 421,61
10 000,00
58 419,54

700 000,00
6 500,00

6 217,22
44 880,92

12.

Sieradza

13.

Siedliszowice

14.

Żabno

110 488,77

OGÓŁEM:

345 320,86

2 000,00

41 282,12

51 267,87

4 000,00

2 000,00

41 887,51

3 000,00
4 000,00

710 000,00

Sprzątanie przystanków autobusowych, wywóz odpadów z
koszy ulicznych z terenu Gminy Żabno
Koszenia działek gminnych na terenie Gminy Żabno

Gmina Żabno

305 186,76

27 750,00

64 389,76

226 752,79

Strona 78

Raport o stanie Gminy Żabno za 2019r.
Ponadto wykonano prace:


Ilkowice:
- Przebudowa przepustu w Ilkowicach ul. Gen. Sikorskiego (Koszt wykonania:
41 921,00 zł);



Żabno:
- Remont mostu na rzece Żabnicy w Żabnie (Koszt wykonania: 1 889,85 zł);
- Remont przepompowni w rowie „Jan” w miejscowości Żabno
(Koszt wykonania: 13 090,64 zł);

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy Żabno
Gmina Żabno posiada aktualnie obowiązujące uchwały:
I. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żabno na lata
2018 – 2022 (Uchwała nr X/132/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13 września 2019 roku w
sprawie ustalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
oraz pomieszczeń tymczasowych gminy na lata 2018-2022”) Wieloletni program
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żabno na lata 2018–2022 ustala zasady
tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.
Podstawowym celem i założeniem wieloletniego programu jest racjonalne
gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zmierzające do osiągnięcia jego
optymalnego stanu zapewniającego liczbę lokali socjalnych, zamiennych i mieszkalnych
gwarantującą zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich
dochodach oraz gospodarowanie zasobem tymczasowych pomieszczeń.


Mieszkaniowy zasób gminy według stanu na koniec grudnia 2019 roku wynosi
ogółem 37 lokali, w tym:
- 13 lokali mieszkalnych usytuowanych w 4 budynkach stanowiących własność gminy
i 7 lokali w budynku stanowiącym współwłasność gminy,
-24 lokale socjalne usytuowane w 3 budynkach stanowiących własność Gminy Żabno.

Szczegółowe zestawienie lokali mieszkalnych wchodzących w mieszkaniowy zasób Gminy,
administrowanych przez Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żabnie
przedstawia poniższa tabela:
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Lp.

Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób

Ilość

Powierzchnia

Gminy

lokali

m2

1

Blok nr 1

2

98,86

2

Blok nr 3

1

49,43

3

Blok nr 7

4

152,93

4

Dom Nauczyciela w Żabnie

2

103,00

5

Budynek Szkoły Pasieka Otfinowska

1

70,23

6

Dom Nauczyciela Odporyszów

1

46,00

7

Dom Nauczyciela Łęg Tarnowski

1

55,39

Razem:

12

575,84

1

45,50

Pomieszczenie tymczasowe Pasieka

1

Otfinowska
Budynki socjalne

1

Budynek socjalny Niedomice

10

147,60

2

Budynek socjalny Siedliszowice

8

188,62

3

Budynek socjalny Łęg Tarnowski

6

159,56

24

495,78

37

1 117,12

Razem:
Ogółem:


Łączna powierzchnia mieszkaniowego zasobu Gminy Żabno wynosi 1117,12 m2,
z tego powierzchnia lokali mieszkalnych to 575,84 m2 a lokali socjalnych
to 495,78 m2. Średnia powierzchnia lokalu mieszkalnego wynosi 47,99 m2,
zaś lokalu socjalnego 20,66 m2.



Według stanu na koniec grudnia 2019r. Gmina posiadała w zasobie jedno tymczasowe
pomieszczenie.

Zasoby mieszkaniowe ze względu na miejsce położenia budynków i stan prawny
usytuowane są:
1) lokale w budynkach będących własnością Gminy:


2 lokale w budynku szkoły w miejscowości Pasieka Otfinowska;



4 lokale w budynkach Domu Nauczyciela w Żabnie oraz Szkole
Podstawowej w Odporyszowie i budynku socjalnym w Łęgu Tarnowskim;
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10 lokali w budynku socjalnym w Niedomicach;



8 lokali w budynku socjalnym w Siedliszowicach;



6 lokali w budynku socjalnym w Łęgu Tarnowskim.

2) lokale w budynkach, którego Gmina jest współwłaścicielem:


7 lokali w trzech blokach na Osiedlu 3-go Maja w Żabnie.



Pomieszczenie tymczasowe usytuowane jest w budynku będącym
własnością

Gminy pomieszczenie

w

budynku

szkoły w

Pasiece

Otfinowskiej
II. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Żabno oraz zasad wynajmowania tymczasowych pomieszczeń wchodzących w skład
zasobu tymczasowych pomieszczeń Gminy Żabno” (uchwała nr X/131/19 Rady
Miejskiej w Żabnie z dnia 13 września 2019 roku w sprawie ustalenia „Zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żabno oraz
zasad wynajmowania tymczasowych pomieszczeń wchodzących w skład zasobu
tymczasowych pomieszczeń Gminy Żabno”).
Niniejsza uchwała

reguluje zasady wynajmowania lokali

wchodzących w skład

mieszkaniowego zasobu Gminy Żabno, w tym kryteria wyboru osób, z którymi umowy najmu
powinny być zawierane w pierwszej kolejności oraz zasady zawierania umów najmu
tymczasowych pomieszczeń, w celu wykonywania zadań Gminy określonych przepisami
prawa. Gmina Żabno wynajmuje lokale osobom, które spełniają kryteria objęte treścią
uchwały lub których uprawnienia wynikają z ustawy.
Lokale, które wchodzą w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, wynajmuje się członkom
wspólnoty

samorządowej

posiadającym

niezaspokojone

potrzeby

mieszkaniowe

oraz spełniającym kryteria określone w uchwale i wynajmowane są na czas nieoznaczony
lub oznaczony, z wyjątkiem lokali socjalnych i tymczasowych pomieszczeń.
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
Art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
2017, poz. 519 z poźn. zm.), nakłada na Wójta, Burmistrza i Prezydenta Miasta obowiązek
sporządzenia gminnego programu ochrony środowiska. Projekt II edycji dokumentu
„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Żabno na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku
2023” zwanym dalej „Programem…”( uchwała nr XXXIV/455/17 Rady Miejskiej w Żabnie
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z dnia 14 grudnia 2017r) określa sposób kontynuacji polityki ekologicznej realizowanej przez
władze Miasta i Gminy Żabno w latach 2004- 2016.
Na

podstawie

badań

Wojewódzkiego

Inspektoratu

Ochrony

Środowiska

w Krakowie prowadzonych min. w punkcie pomiarowym w Tuchowie (reprezentatywnym
dla powiatu tarnowskiego) stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń
we wskaźnikach: stężenia średnioroczne pyłu zawieszonego PM10 oraz stężenia
średnioroczne benzo(a)piranu oznaczane w pyle zawieszonym PM10. Czujnik badani jakości
powietrza zamieszczony na budynku przy ul. Kilińskiego 1 potwierdza przekroczenia dla pyłu
zawieszonego PM10.
Stan czystości powietrza na terenie Gminy Żabno determinowany jest przez wiele
czynników, z których najważniejsze to: lokalna niska emisja, transport, napływ
zanieczyszczeń z sąsiednich gmin i powiatów, miejscowe warunki dyspersji zanieczyszczeń
kształtowane przez topografię terenu i czynniki pogodowe.
Na terenie gminy nie ma zlokalizowanych dużych zakładów produkcyjnych,
mogących

w

znaczącym

stopniu

wpłynąć

na

stan

zanieczyszczenia

powietrza

atmosferycznego.
Do działań podejmowanych w 2019 roku przez gminę, które mają wpływ na poprawę
jakości powietrza należą:
- termomodernizacja budynków:
W roku 2019 opracowano dokumentacje na rewitalizacje budynku wielofunkcyjnego
w Niedomicach obejmującą również jego termomodernizację.
- zwiększenie udziału energii odnawialnej:
Udział w Projekcie „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”
- kontrole gospodarstw domowych
Pracownicy gminy razem z policją w 2019 roku przeprowadzili łącznie 182 kontrole
w

zakresie

przestrzegania

uchwały

„antysmogowej”

Sejmiku

Województwa

Małopolskiego . Podczas kontroli prowadzono również akcję informacyjną dotyczącą
zapisów uchwały oraz możliwości uzyskania dotacji do wymiany starego nie
ekologicznego pieca.
- modernizacja źródeł ciepła w gospodarstwach domowych:
W ramach działania w 2019 roku kontynuowano realizację dwóch projektów
współfinansowanych Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego
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w wyniku których dotacje otrzymało 71 gospodarstw domowych na łączna kwotę
866.796,16 zł
Ponadto mieszkańcy gminy mają możliwość skorzystania z ogólnopolskiego programu
„Czyste Powietrze” w ramach którego mogą uzyskać dofinansowanie na inwestycje
w domach jednorodzinnych służących poprawie efektywności energetycznej i poprawie
jakości powietrza.
Na terenie gminy Żabno najbardziej uciążliwym źródłem hałasu jest ruch
komunikacyjny generowany przez poruszające się pojazdy samochodowe. Na uciążliwość tę
narażone są szczególnie miasto Żabno oraz inne miejscowości usytuowane wzdłuż dróg
wojewódzkich i powiatowych.
Obszar Gminy Żabno znajduje się w dorzeczu Górnej Wisły, w obszarze
administrowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW) w Krakowie.
Przez teren gminy Żabno przepływa rzeka - Dunajec w odcinku Jednolitych Części Wód od jeziora Czchowskiego do ujścia. Najbliższy punkt pomiarowy w ramach monitoringu
diagnostycznego usytuowany jest w Ujściu Jezuickim w gminie Gręboszów.
W wyniku przeprowadzonej w okresie 2012 - 2015 klasyfikacji jednolitych części wód dla
powiatu tarnowskiego stwierdzono, że w jednolitej części wód dolny Dunajec od jeziora
Czchowskiego do ujścia stan wód był dobry.
Usytuowanie Gminy Żabno w przestrzeni terenów o zróżnicowaniu warunków
siedliskowych, znajduje swoje odzwierciedlenie w charakterystyce szaty roślinnej i świata
zwierzęcego tego obszaru.
Gminę cechuje bardzo niski procent terenów leśnych – 3,5% powierzchni.
W lasach gminy Żabno występuje stosunkowo duże zróżnicowanie siedlisk. Przeważają
siedliska boru mieszanego świeżego.
Na obszarze Gminy Żabno formy ochrony przyrody stanowią:
- 5 pomników przyrody (3 drzewa – Dąb Wolności w Żabnie, jesion wyniosły w Ilkowicach,
sosna w Odporyszowie, 2 aleje drzew – aleja lipowa w Siedliszowicach, aleja lipoworubiniowo-jesionowa w Łęgu Tarnowskim)
- obszar Natura 2000
Do Obszarów Natura 2000 zostały zakwalifikowane zachodnie tereny Gminy i jest to :
Obszar NATURA 2000 PLH 120085 Dolny Dunajec.
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Na terenie gminy występują żyzne gleby: urodzajne mady, piaszczysto - gliniaste oraz
darniowo - bielicowe o klasie: I, II-IV. Bardzo dobre warunki klimatyczne oraz najdłuższy w
Polsce okres wegetacji, sprzyja rozwojowi rolnictwa. Północna części gminy jest typowo
rolnicza - dominują tu gospodarstwa indywidualne z uprawą zbóż i roślin okopowych.
Działaniom w zakresie ochrony powietrza, wód i gleb towarzyszy edukacja
ekologiczna społeczeństwa prowadzona przez jednostki oświatowe, jednostki kultury,
organizacje pozarządowe, gminę.
Cele, kierunki interwencji i zadania przewidziane do realizacji w ramach II edycji POS
Gminy Żabno na lata 2017-2020 są spójne z polityką regionalną w tym zakresie.
Cele Strategiczne (główne)


Rozwój gospodarczy uwzględniający uwarunkowania środowiskowe gminy oraz
aspiracje mieszkańców,



Poprawa jakości środowiska i dalszy rozwój infrastruktury ochrony środowiska,



Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody,



Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego.

Na realizację celów strategicznych składają się działania we wszystkich kierunkach
interwencji, które są przewidziane w dokumencie. Należą do nich następujące obszary
interwencji:
- Ochrona powietrza atmosferycznego
- Ochrona przed hałasem
- Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym
- Gospodarowanie wodami
- Zasoby geologiczne
- Gleby
- Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów
- Ochrona i zachowanie środowiska przyrodniczego
- Zagrożenia poważnymi awariami.
-Edukacja ekologiczna, kształtowanie i promocja postaw w zakresie ochrony środowiska i
bezpieczeństwa publicznego
W 2019 r. Gmina Żabno realizowała program „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na
terenie województwa małopolskiego” na działkach w miejscowościach Łęg Tarnowski
i Bobrowniki Wielkie.
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Całość zadania wyniosła: 9 504,00
w tym: 1. Dotacja z WFOŚiGW z Krakowie: 7 600,00
2. Środki własne gminy: 1 904,00
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żabno
„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla gminy Żabno” został opracowany 2015
roku w ramach konkursu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(konkurs nr 2/POIiŚ/9.3/2013) i przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Żabnie nr IX/87/15
z 4 sierpnia 2015 roku. W 2017 roku dokonano aktualizacji PGN dla gminy Żabno.
Zaproponowana aktualizacja została również pozytywnie zaopiniowana przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i przyjęta Uchwałą Rady
Miejskiej w Żabnie nr XXIV/325/2017 z dnia 30.01.2017 r.
Celem dokumentu było przedstawienie Planu działań i uwarunkowań, służących
redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza ze szczególnym uwzględnieniem emisji pyłów
i CO2. Potrzeba jego przygotowania wynikała ze świadomości władz gminy co do znaczenia
aktywności w tym obszarze.
W ramach prac została opracowana inwentaryzację źródeł niskiej emisji dla gminy
Żabno. Bazowa inwentaryzacja emisji zanieczyszczeń służyła ustaleniu jej poziomu
referencyjnego (wyjściowego) dla dalszych analiz i działań. Emisja CO2 odnosi się do masy
dwutlenku węgla powstającego w wyniku spalania paliw dla wytworzenia energii potrzebnej
odbiorcom. Dane zawarte w Planie są oparte o wyniki inwentaryzacji terenowej i ankietowej
przeliczone metodą wskaźnikową dającą obraz wartościowy całego badanego obszaru.
Integralną część opracowania stanowi opis sytuacji ogólnej, oraz harmonogram
rzeczowo finansowy i założenia formalne Planu.
Rokiem bazowym dla opracowania Planu wybrano rok 2013. Jest to rok
poprzedzający prowadzenie inwentaryzacji.
Cele strategiczne Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żabno
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żabno ma przyczynić się do osiągnięcia celów
Unii Europejskiej określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:


redukcji emisji gazów cieplarnianych,



zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
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redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie
efektywności energetycznej,



a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano
przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są
Plany (naprawcze) ochrony powietrza oraz plany działań krótkoterminowych.

Celem projektu finansującego wykonania PGN jest poprawa efektywności energetycznej
gminy oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez opracowanie i wdrożenie planu
gospodarki niskoemisyjnej.
Cel projektu planowany jest do osiągnięty poprzez realizację następujących celów
szczegółowych:
Ograniczenie zużycia energii w budynkach i infrastrukturze
- Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne lampy LED
- Termomodernizacja budynków
W roku 2019 opracowano dokumentacje na rewitalizacje budynku wielofunkcyjnego
w Niedomicach

obejmującą

również

jego

termomodernizację,

złożono

wniosek

o dofinansowanie z funduszy europejskich - koszt 23.247,00 zł
-Instalacja odnawialnych źródeł energii (OŹE)
Gmina realizuje projekt „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego, działanie 4.1.1. w porozumieniu z 35 gminami
partnerem wiodącym realizującym program jest Lokalna Grupa Działania „Zielony
Pierścień Tarnowa”, dotyczy dofinansowania (60 % kosztów netto) do instalacji solarnych,
fotowoltaicznych, pomp ciepła w gospodarstwach domowych (ok. 60 gospodarstw) oraz
montażu paneli fotowoltaicznych na budynku UM Żabno i Szkoły Podstawowej w Żabnie.
Planowana realizacja w 2020-2021. Całkowita wartość projektu: 110.890.509,24 PLN
(w tym dla gminy Żabno: 1.597.753,44 PLN). Całkowite wydatki kwalifikowane wynoszą:
98.769.749,80 PLN(w tym dla gminy Żabno 1.463,108,00 PLN. Podpisana umowa
o dofinansowanie projektu nr RPMP.04.0101-12-1100/17-00-XVII/426/FE/18 z dnia 19
października 2018 r. Dofinansowanie UE (EFRR) wynosi: 59.261.849,86 PLN (w tym
dofinansowanie UE (EFRR) dla Gminy Żabno: 877.864,80 PLN)
Ograniczenie zużycia energii w transporcie
Ograniczenie zużycia energii poprzez zmianę systemu ogrzewania c.o. i c.w.u.
i w gospodarstwach domowych gminy
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W ramach działania w 2019 roku kontynuowano realizację dwóch projektów
współfinansowanych Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego:
1.

Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Żabno- W roku 2019 kwota udzielonych

dotacji 642 540,16 zł, dofinansowanie otrzymało 43 gospodarstwa.
Wymiana kotłów węglowych na gazowe w latach 2017-2020 na łączną kwotę 1 236 000,00
zł z czego dofinansowanie jest na poziomie

1 217 139,97 zł. W ramach programu

dofinansowanie otrzyma 85 gospodarstw. Dofinansowanie dla mieszkańców w 100%
pochodzi z dotacji zewnętrznych.
2.

Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Żabno-

W 2019roku kwota

dotacji w 2019 roku 224 256,00 zł, dofinansowanie otrzymało 28 gospodarstw.
Wymiana kotłów węglowych na paliwo stałe (węgiel. biomasa) w latach 2017-2020 na
łączną kwotę 381 000,000 zł z czego dofinansowanie jest na poziomie 375 191,94 zł
W ramach programu dofinansowanie otrzyma 40 gospodarstw.
Prowadzenia działań edukacyjno-informacyjnych
W 2019 roku prowadzono akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące zakazu spalania
odpadów w piecach i na działce, oraz używania odpowiedniej jakości paliwa poprzez
publikację w gazecie lokalnych, stronę internetową gminy, w ulotkach dostarczanych przy
kontroli mieszkańcom, informowanie mieszkańców na zebraniach wiejskich oraz organizacje
lekcji edukacyjnych w szkołach podstawowych.
Dzięki uchwaleniu PGN gmina miała możliwość ubiegania się o dofinansowanie
szeregu działań ujętych w planie, w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020.
Działania Gminy zrealizowane w 2019 r. w ramach zbiorowego dostarczania wody
i zbiorowego odprowadzania ścieków .
a) Na terenie Gminy Żabno obowiązuje „Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń
Kanalizacyjnych na lata 2018-2022 dla Gminnego Przedsiębiorstwa Kanalizacyjnego
w Niedomicach Sp. z o.o.” przyjęty uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin do spraw
Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej NR XII/50/18 z dnia 22 lutego 2018 r.
i zgodnie z nim Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne realizuje zdania w nim określone.
W ramach planu w 2019 roku między innymi wykonano dokumentacje projektową dla
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zadania pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pasieka Otfinowska,
Nieciecza-Czyżów, Sieradza” – w lutym 2019 roku uzyskano pozwolenia na budowę dla
wszystkich miejscowości, całkowity koszt projektu po potrąceniu kar umownych za
nieterminowe

wykonanie

zadania,

wyniósł

176 660,04

zł

netto

z

czego

140 553,15 zł wypłacono w 2018 roku a pozostałą kwotę w 2019. Koszt budowy sieci
kanalizacyjnych według kosztorysu wynosi łącznie 28 179 998,41 zł netto, a dla
poszczególnych miejscowości:
- Nieciecza-Czyżów – 14 086 755,2 zł netto
- Sieradza – 7 837 506,66 zł netto
- Pasieka Otfinowska – 6 255 736,55 zł netto
b) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na wnioski mieszkańców w 2019r.,
zgodne z uchwałą Rady Miejskiej w Żabnie Nr XII/129/15 z 26 listopada 2015 roku w
sprawie stanowienia o kierunku działania Burmistrza Żabna w zakresie rozbudowy
sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Żabno 2019r.
Inwestycje wodociągowo- kanalizacyjne 2019r.
Obiekt
Wodociąg Łęg Tarnowski boczna od ul. Witosa

długość [m] Koszt [zł]
60

8 115,11

132

23 607,82

92

24 105,39

Razem Wodociągi

192

31 722,93

Razem Kanalizacja

92

24 105,61

Wodociąg Bobrowniki Wielkie przy ul. Dunajcowej
Kanalizacja Bobrowniki Wielkie przy ul. Dunajcowej

c) Dopłaty dla grup taryfowych
Zgodnie z artykułem 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2019 r, poz. 1437) rada
gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych
grup odbiorców usług. Dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowokanalizacyjnemu.
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Korzystając z tego przepisu Rada Miejska w Żabnie przyjęła uchwałę nr III/33/18
z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie dopłaty dla wybranych grup odbiorców usług zbiorowego
zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej Sp. z o.o. na terenie Gminy Żabno oraz uchwałę
nr III/32/18 z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie dopłaty dla wybranych grup odbiorców usług
zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żabno. Gmina pomaga mieszkańcom
Żabna, poprzez dopłaty do każdego m3 dostarczonej wody lub odebranych ścieków. Dopłata
ta uchwalana jest jedynie dla odbiorców indywidualnych tzw. „gospodarstw domowych”
i kształtują się one następująco:
Rok

Odbiorcy

Odbiorcy

Odbiorcy

zaopatrywanie z

zaopatrywanie z

obsługiwani przez

ujęcia wody w Żabnie

ujęcia wody w

Gminne

Gorzycach

Przedsiębiorstwo
Kanalizacyjne
w Niedomicach

2019

0,39 zł brutto do 1 m3

0,55 zł brutto do 1 m3

3,86 brutto do 1

dostarczonej wody.

dostarczonej wody

m3odebranych
ścieków

Koszty ponoszone przez Gminę Żabno z tytułu dopłaty do wody kształtują się na
następującym poziomie:
2018 rok -

110.448,84 zł,

2019 rok -

114.183,64 zł.

Koszty ponoszone przez Gminę Żabno z tytułu dopłaty do ścieków kształtują się na
następującym poziomie:
2018 rok-

1.158.671,46 zł,

2019 rok -

1.205.646,10 zł.
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ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA ROK 2019
Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne
do ich utrzymania a w szczególności dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami
komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy
zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (art. 3, pkt. 2, podpkt. 10 oraz art. 9tb
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. 2019, poz. 2010 z póź. zm.).
Teren gminy Żabno Uchwałą Nr XX/253/12 Rady Miejskiej W Żabnie z dnia
15 listopada 2012r. został podzielony na dwa sektory. W wyniku przeprowadzonego
przetargu w 2019 r. na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu
gminy (sektor I i II) wyłoniono P.U.H EcoTech Karol Wiśniewski czego wynikiem było
podpisanie umów:
- w sektorze I obejmującym miejscowości: Łęg Tarnowski, Chorążec, Sieradza, Niedomice,
Ilkowice, Bobrowniki Wielkie na kwotę 935.712,00 zł
- w sektorze II obejmującym miejscowości: Żabno, Podlesie Dębowe, Odporyszów, Gorzyce,
Otfinów, Kłyż, Nieciecza, Goruszów, Czyżów, Pierszyce, Janikowice, Siedliszowice, Pasieka
Otfinowska na kwotę 1.054.944,00 zł
Na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, podmioty zbierające odpady komunalne, informacji przekazanych przez
prowadzących instalacje komunalne oraz na podstawie rocznego sprawozdania z realizacji
zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych dostępnych danych
o czynnikach wpływających na koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
Burmistrz sporządza analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi. Należy mieć
na względzie, że przedstawiona analiza jest niepełna, z uwagi, że przedsiębiorcy odbierający
odpady komunalne z terenu gminy nie złożyli sprawozdań za 2019 rok, ponieważ ustawa
zmieniająca ustawę z 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701) - dalej u.o.
wprowadziła zmiany do ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. z 2019r. poz. 2010) - dalej u.u.c.p.g., w zakresie terminów, w których przedsiębiorcy
mają przekazywać sprawozdania, przesunęła termin złożenia sprawozdań na dzień
30.06.2020r. Również termin wykonania gminnego rocznego sprawozdanie z realizacji zadań
z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi został przesunięty do sierpnia 2020r.
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1.

Możliwości

przetwarzania

niesegregowanych

(zmieszanych)

odpadów

komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych
do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości
z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych
Gminę Żabno obowiązuje „Plan Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego
na lata 2016-2022” uchwalonym przez

Sejmik Województwa Małopolskiego uchwałą

nr XI/125/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 sierpnia 2003r. z późniejszymi
zmiany oraz uchwała w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami Województwa
Małopolskiego 2016-2022 Nr XXXIV/510/17 z dnia 27 marca 2017r. zmienioną uchwałą
Nr XXXVI/543/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 maja 2017r. i Uchwała
Nr XLII/644/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 października 2017r.
W 2019r. nastąpiła zmiana ustawy utrzymania czystości, która umożliwiła gminom
przekazywanie odpadów do instalacji w całym kraju, dzięki czemu zwiększyła
się konkurencyjność instalacji komunalnych do których mogą być kierowane odpady.
Na koniec 2019r. do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych z terenu gminy Żabno wpisanych było 13 podmiotów, usługi takie świadczy
również Miejsko - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żabnie.
Akcja selektywnego odbioru odpadów komunalnych prowadzona jest na terenie
gminy Żabno już od wielu lat. Sprawia to, iż coraz więcej mieszkańców dostrzega
w prowadzonej segregacji oszczędność własnych pieniędzy uiszczanych za wywóz śmieci.
W gminie Żabno prowadzona jest segregacja w systemie mieszanym tj. odpady komunalne
zbierane są w systemie workowo-pojemnikowym. Odpady zmieszane z terenów
nieruchomości zamieszkałych odbierane są z pojemników 120l, 240l i 1100l i KP-7. Odpady
padłych zwierząt przekazywane są uprawnionym odbiorcom odpadów na podstawie
zawartych umów i następnie unieszkodliwiane. Wszyscy mieszkańcy gminy mogą bezpłatnie
przekazywać odpady komunalne do punktu selektywnego zbierania odpadów nazywanego
PSZOKiem, który zlokalizowany jest w Niedomicach. Punkt prowadzony jest przez Miejsko
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żabnie. Na terenie Żabna prowadzona jest
również zbiórka baterii oraz w 3 punktach przeterminowanych leków (Otfinów, Żabno,
Łęg Tarnowski).
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2.

Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
Potrzeby inwestycyjne na obszarze województwa małopolskiego do którego należy

Gmina Żabno określone są w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa
Małopolskiego. Na terenie gminy Żabno nie planowana jest w najbliższych latach inwestycja
związana z zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

3.

Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziale na wpływy, wydatki i nadwyżki
z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019r.

Utrzymanie PSZOK

159 114,08 zł

odbiór śmieci sektor I

935 712,00 zł

z tego potrącono kar umownych
odbiór śmieci sektor II

5 500,00 zł
1 054 944,00 zł

z tego potrącono kar umownych

9 500,00 zł

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

94 515,23zł

Zbiórka leków
Obsługa administracyjna
RAZEM:

2 193,61zł
102 580,30 zł
2 334 059,21 zł

Wpływy
Planowane wpływy w oparciu o uchwalone stawki: 2.373.044,40 zł
Wpływy do budżetu gminy w 2019r. związane z odbiorem

odpadów komunalnych

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowaniem tych odpadów
( wpłaty mieszkańców) wynoszą: 2.252.538,61 zł
Nadwyżki/Straty
Porównując wydatki poniesione przez gminę związane odbieraniem i unieszkodliwianiem
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i wpływy do budżetu gminy z tego
tytułu, należy zauważyć, że w 2019 r. kwota zadłużenia wynosiła 81.520,60 zł. Wynika ona
z zaległości mieszkańców w należnościach, które sukcesywnie są egzekwowane od
dłużników.
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4.

Liczba mieszkańców (stan na 31.12.2019 r.)

Ilość mieszkańców wg GUS na terenie gminy Żabno : 18737 osób (miasto 4 209 osób, wieś
14 528 osób)
Ilość mieszkańców wg deklaracji na terenie Gminy Żabno: 14 561 osób (miasto 3 216osób,
wieś 11 345 osób).
W ramach czynności sprawdzających przeprowadzane są comiesięczne analizy nowo
zameldowanych mieszkańców.

Dane dot. systemu gospodarki odpadami w Gminie
2018 rok

2019 rok

Kart zamieszkałych

4 222 szt.

4256 szt.

Osób zameldowanych

18 820 osób

18 737 osób

Osób zamieszkujących

14 722 osób (79%)

14 561 osób (77%)

201 tj. 1 561 osób

190 tj. 1469 osób

3 981 punktów tj. 14 224

4 120 punktów tj. 14 303

osób (94%)

osoby (97%)

241 punktów tj. 498 osób

136 punktów tj. 258 osób

(6%)

(3%)

Ilość złożonych deklaracji

806 szt.

1 169 szt.

Naliczenia

1 736 945,61 zł

2 418 156,55 zł

Zaległości

182 180,95 zł

250 166,96 zł

Ilość upomnień

640 szt.

616 szt.

Ilość tytułów wykonawczych

77 szt.

94 szt.

Gospodarstwa domowe pow.
7 osób
Odpady segregowane

Odpady niesegregowane

Analiza powyższej tabeli przedstawia stan systemu gospodarki odpadami w Gminie Żabno.
Malejąca tendencja dotycząca osób zamieszkałych wiąże się z wyjazdem członków rodzin
za granicę oraz podjętą naukę w szkołach średnich i wyższych znajdujących się poza gminą
a także zgony. Zaobserwowano również wzrost ilości gospodarstw, które segregują odpady
( być może ze względu na znaczne różnice w stawkach opłat - 13,10zł mies./os w przypadku
segregacji odpadów, 30,00 zł mies./os w przypadku jej braku.) W 2019r. znacznie wzrosła
ilość złożonych przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami ze względu na m.in. utworzenie lub likwidację przydomowych kompostowników.
Gmina Żabno
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Liczba właścicieli nieruchomości którzy nie zawarli umowy ,o której mowa w art.

5.

6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania o których mowa
w art. 6 ust. 6-12 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz.U.2018 poz. 1454 z póź. zm.)
Obecnie gmina posiada ewidencji zbiorników bezodpływowych występujących na terenie
gminy Żabno. Są one opróżniane przez następujące firmy które uzyskały stosowne
zezwolenia wydane przez Burmistrza Żabna:
- Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
- Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne w Niedomicach sp. z o.o.
- FU SZERSZEŃ Aniela Szerszeń
- Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
- WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
- TOI TOI POLSKA Sp. z o.o.
Na bieżąco prowadzona jest kontrola częstotliwości wywożenia nieczystości płynnych
a mieszkańcy w razie braków wywozu wzywani są do przedstawienia stosownych
dokumentów potwierdzających wywóz.
Gmina prowadzi wykaz nieruchomości niezamieszkałych w rozumieniu ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(tj.: szkoły, firmy, przedsiębiorstwa)

na których powstają odpady. Właściciele tych nieruchomości mają podpisane indywidualnie
umowy na odbiór odpadów komunalnych z jedną z firm wpisanych do rejestru działalności
regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Obecnie do rejestru wpisane jest
13 firm.
6. Ilości odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Żabno
Dane na temat odpadów wytworzonych na terenie gminy są danymi szacunkowymi, jest to
ilość

taka

sama

dla

całego

województwa

Małopolskiego

(wg

danych

GUS)

i wynosi 316 kg/mieszkańca/rok, pomnożona przez liczbę zdeklarowanych mieszkańców
wyniesie (14 561 osób x 316 kg) 4 601,27 ton. Dane szacunkowe wskazują że ilość
powstających

odpadów

będzie

rosła.

Ilość

odpadów

komunalnych

odebranych

z nieruchomości zamieszkałych kształtuje się następująco:
Rok 2018: 2 128,580 ton
Rok 2019: 2 436,240 ton
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W związku z przesunięciem terminów sprawozdań składanych przez firmy odbierające
odpady komunalne z terenu gminy Żabno na 30.06.2020 rok gmina nie posiada pełnych
informacji o ilości zebranych odpadów w 2019r. z jej terenu.
7. Ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów
stanowiących

odpady komunalne, odbieranych

z terenu

gminy Żabno oraz

przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych .
Firmy odbierające i zbierające odpady komunalne w 2019 r. nie złożyły jeszcze
sprawozdań rocznych z uwagi na przesunięcie terminu ustawowego na dzień 30.06.2020
roku, w związku z powyższym Gmina Żabno nie dysponuje danymi potrzebnym
do wypełnienie tej części analizy. Poniższa tabela przedstawia ilości odpadów komunalnych
odebranych z terenów zamieszkałych (na podstawie kart przekazania odpadów). Dane zostaną
uzupełnione po otrzymaniu wszystkich sprawozdań podmiotów odbierających odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące punkty selektywnego
zbierania odpadów komunalnych, podmioty zbierające odpady komunalne, informacji
przekazanych przez prowadzących instalacje komunalne oraz na podstawie rocznego
sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rodzaj odpadów

Rok 2018

Rok 2019

Odpady zmieszane
Opakowania z tworzyw
sztucznych
Plastik

1547,090 Mg

2092,99 Mg

116,38 Mg

31,900 Mg

0

27,230 Mg

Opakowania ze szkła

133,95 Mg

67,900 Mg

Szkło
Opakowania z papieru i
tektury
Papier
Odpady zmieszane
opakowaniowe
BIO

0

33,410 Mg

43,98 Mg

34,100 Mg

0

30,660 Mg

0

27,900 Mg

113,27 Mg

23,500 Mg

Popiół

173,91Mg

66,650 Mg

RAZEM

2128,58 Mg

2436,240 Mg
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9. Osiągnięte w 2019r. przez Gminę Żabno poziomy recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
niektórych frakcji odpadów komunalnych:


Wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych
i szkła wynosi 40 % (na koniec 2019r.)



Wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych wynosi 60% (na koniec 2019r.)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie
poziomów

ograniczenia

składowania

masy

odpadów

komunalnych

ulegających

biodegradacji:


Dopuszczalny

poziom

masy

odpadów

komunalnych

ulegających

biodegradacji

przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych
w 1995 r. [%] –max. 40 % (na koniec 2019r.)
Dane dotyczące osiągniętych poziomów zostaną uzupełnione po otrzymaniu wszystkich
sprawozdań od podmiotów odbierających i zbierających odpady komunalne z terenu gminy
Żabno.
Strefa płatnego parkowania
Funkcjonowanie Strefy Płatnego Parkowania zwanej dalej SPP do dnia 30 czerwca
2019 roku regulowała Uchwała nr XXXII/402/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia
12 października 2017 roku natomiast od dnia 1 lipca 2019 roku Uchwała VII/95/19 z dnia
10 czerwca 2019 roku, która na drogach publicznych kategorii gminnej oraz na drogach
wewnętrznych i placach w centrum miasta Żabna ustala strefę płatnego parkowania w celu
zwiększenia

rotacji

parkujących

pojazdów

samochodowych

na

obszarze

charakteryzującym się znacznym deficytem miejsc postojowych.
Obszar objęty SPP to: ul. Rynek wraz z parkingiem oraz parking przy Zespole Szkół
Ponadpodstawowych,
Gmina Żabno

Plac

Grunwaldzki,

parking

przy

budynku

OSP,
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ul. Przybyszowskiego, ul. Jagiełły od skrzyżowania z droga wojewódzka nr 975
do skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi, ul. Królowej Jadwigi od skrzyżowania
z ul. Jagiełły do skrzyżowania z al. J. Piłsudskiego. Opłaty za parkowanie pojazdów
w SPP pobierane są w dni robocze od poniedziałku do piątku, od godz. 9:00 do 15:00.
Stawki opłat wnoszą następująco: za pierwszą godz. parkowania - stawka 1,00 zł,
za drugą godz. parkowania - stawka 1,20 zł, za trzecią godz. parkowania - stawka 1,40 zł,
za każdą następną godz. parkowania - stawka 1,00 zł. Mieszkańcy strefy mogą również
wykupić abonament mieszkańca w cenie 120,00 zł za 12 miesięcy, który uprawnia
do postoju pojazdu w miejscu zameldowania.
Kontroli opłaty postoju dokonują osoby upoważnione przez Burmistrza Żabna,
a za każdorazowe nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych
w SPP pobierana jest opłatę dodatkową w wysokości: 30,00 zł jeżeli opłata dodatkowa
zostanie wniesiona w dniu sporządzenia zawiadomienia lub w następnym dniu roboczym
lub 50,00 zł jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona po ww. terminie.
Opłaty związane ze strefą parkowania
2018 rok

2019 rok

Naliczenia

95 658,18 zł

65 703,30

Wpłaty parkometry

52 404,70 zł

42 235,80 zł

Wpłaty opłaty dodatkowe

9 344,98 zł

11 985,48

Wpłaty karty parkingowe, abonamenty

22 346,69 zł

19 761,78 zł

Zaległości

11 928,12 zł

3 449,18 zł

Wystawione zawiadomienia o opł.

264 szt.

296 szt.

Ilość upomnień

101 szt.

71 szt.

Ilość tytułów wykonawczych

46 szt.

36 szt.

dodat.
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VI. Jednostki organizacyjne gminy – organizacja i realizacja polityk, praktyk strategii
OŚWIATA
W roku 2019 w Gminie Żabno funkcjonowało 5 przedszkoli gminnych, w tym
1 przedszkole z oddziałem integracyjnym. Do gminnych przedszkoli uczęszczało 423 dzieci
a do przedszkoli prowadzonych przez osobę fizyczna lub osobę prawną nie będącą jednostką
samorządu terytorialnego uczęszcza 190. Na terenie gminy działa jeden Gminny Żłobek
w Żabnie, który zapewnia opiekę 16 dzieciom.
Stan organizacji przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2019/2020
przedstawia następujące tabele:

Tabela 1. Stan organizacji przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020
Lp.
1.
2.

Nazwa przedszkola

Publiczne Przedszkole w Niedomicach
Publiczne Przedszkole w Żabnie
Publiczne Przedszkole w Łęgu
3.
Tarnowskim NR 1
Publiczne Przedszkole w Łęgu
4.
Tarnowskim NR 2
5. Publiczne Przedszkole w Gorzycach
Publiczne Katolickie Przedszkole w
6. Niecieczy prowadzone przez osobę
fizyczną
Publiczne Przedszkole w Ilkowicach
7. prowadzone przez Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi Ilkowice
Niepubliczne Przedszkole w Pasiece
8.
Otfinowskiej
Niepubliczne Przedszkole w Żabnie
9.
Konarach
Niepubliczne Przedszkole Ochronka Św.
10.
Józefa w Otfinowie
Niepubliczne Przedszkole Ochronka
11. Zgromadzenia Sióstr Służebniczek
BDNP w Odporyszowie
12. Akademia Malucha Smerfna Chata
RAZEM

Gmina Żabno

Liczba dzieci w tym w
Liczba
w
oddziałach„0” oddziałów
przedszkolu
93
28
4
165
33
7
94

25

4

36

15

2

35

14

2

16

5

1

50

14

3

34

10

2

18

3

1

25

1

1

23

0

1

24
613

2
150

1
29
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Tabela 2. Stan organizacji oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2019/2020
Lp.

Liczba dzieci
w oddziałach
przedszkolnych

Nazwa szkoły

Liczba
oddziałów

1.
Szkoła Podstawowa w Odporyszowie
11
1
2.
Szkoła Podstawowa w Sieradzy
7
1
RAZEM
18
2
W roku szkolnym 2019/2020 funkcjonowało na terenie gminy siedem szkół podstawowych
prowadzonych przez gminę, jedna szkoła podstawowa prowadzona przez stowarzyszenie
i jedna szkoła podstawowa prowadzona przez osobę fizyczną. Z dniem 31 sierpnia 2019 r.
zakończył się proces wygaszania klas gimnazjalnych. Rok szkolny 2019/2020 rozpoczęło
1304 uczniów.
Tabela 3. Stan organizacji szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020
Lp
.

Nazwa szkoły
I

Szkoła
Podstawowa w
Żabnie
2.
Szkoła
Podstawowa w
Łęgu
Tarnowskim
3.
Szkoła
Podstawowa w
Odporyszowie
4.
Szkoła
Podstawowa w
Sieradzy
5.
Szkoła
Podstawowa w
Bobrownikach
Wielkich
6.
Szkoła
Podstawowa w
Otfinowie
7.
Szkoła
Podstawowa w
Niedomicach
8.
Szkoła
Podstawowa w
Niecieczy
9.
Szkoła
Podstawowa w
Ilkowicach
Razem Szkoły
Podstawowe

II

III

Liczba uczniów w klasie
IV V
VI
VII

VIII

Razem

Liczba
oddziałów

1.

Gmina Żabno

45

49

38

13

58

61

34

33

331

17

27

18

24

13

21

28

12

16

159

10

10

9

4

10

0

18

8

7

66

7

6

8

8

7

7

11

2

9

58

8

15

15

10

11

13

12

12

22

110

8

18

16

20

9

30

25

16

16

150

9

18

22

21

7

31

35

25

18

177

10

7

9

9

3

8

10

18

11

75

8

16

17

17

14

28

41

25

20

178

10

162

163

151

87

196

241

152

152

1304

87
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KADRA KIEROWNICZA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
Lp.
1.

Przedszkole
Publiczne Przedszkole w Żabnie

dyrektor
Anna Chyc

2.

Publiczne Przedszkole w Niedomicach

Jolanta Długosz

3.

Publiczne Przedszkole w Łęgu Tarnowskim Nr 1

Renata Kostrzewa

4.

Publiczne Przedszkole w Łęgu Tarnowskim Nr 2

Joanna Marta
(pełniąca obowiązki dyrektora)

Lp.

Szkoła Podstawowa

dyrektor

1.

Szkoła Podstawowa im. Stanisława
Wyspiańskiego w Żabnie
Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana
Pawła II w Łęgu Tarnowski
Szkoła Podstawowa
w Bobrownikach Wielkich
Szkoła Podstawowa im. Jana Wnęka
w Odporyszowie
Szkoła Podstawowa w Sieradzy
Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków
w Niedomicach
Zespół Szkoły Podstawowej
i Przedszkola w Otfinowie

Anna Skalak

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gmina Żabno

Bogusław Świątek
Małgorzata Kiełb
Lucyna Warzecha
Krystyna Rzońca
Katarzyna Smolik
Iwona Cisek-Szostek
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FINANSOWANIE DZIAŁAŃ OŚWIATOWYCH
Lp.

Gminna Jednostka

Kierownik

Zakres wykonywanych zadań przez
jednostkę

Organizacyjna
Zakład Obsługi

1.

Jolanta Sak

Samorządowych Szkół i
Przedszkoli w Żabnie

- obsługa administracyjna w tym prawna,
- obsługa w zakresie spraw kadrowych,
- prowadzenie rachunkowości,
- sporządzanie sprawozdań,
- obsługa organizacyjna,
- zakład realizuje zlecone do prowadzenia
zadania

będące

zadaniami

organu

prowadzącego w rozumieniu przepisów
prawo oświatowe i ustawa o systemie
oświaty.
W roku 2019 Gmina Żabno otrzymała subwencję oświatową w kwocie 15.639.214,00 zł.
Wydatki bieżące pokryte z subwencji oświatowej na 2019 rok przedstawiają się następująco:
1. Wydatki szkół podstawowych
2. Wydatki klas gimnazjalnych
3. Wydatki na dokształcanie nauczycieli

11.634.879,87
1.753.451,17
61.054,30

4. Wydatki stołówek szkolnych

586.665,39

5. Wydatki rozdział 80150

334.298,98

6. Wydatki rozdział 80152

7.294,29

7. Wydatki na fundusz zdrowotny naucz.

15.740,00

8. Wydatki na ZFŚS emerytów

165.159,00

9. Wydatki świetlic szkolnych

427.615,90

10. Wydatki ZOSSiP

760.951,24

11. Dotacje dla szkół podstawowych

3.072.738,27

12. Dotacje dla klas gimnazjalnych

92.909,44

13. Dotacje dla uczniów niepeł. w szkołach podst.

67.455,76

Razem:

18.980.213,61

Niedobór środków z subwencji do pokrycia wszystkich wydatków w roku 2019
wyniósł 3.340.999,61 zł. i został pokryty ze środków własnych Gminy.
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Ze środków własnych gminy zostały również pokryte następujące wydatki bieżące:
1. Wydatki oddziałów przedszkol. przy szkołach podst.

167.451,05

2. Wydatki przedszkoli prowadzonych przez Gminę

4.362.227,87

3. Dowożenie uczniów do szkół

320.960,39

4. Wydatki rozdział 80149

187.953,34

5. Wydatki na pozost. działalność 80195

54.492,69

6. Wydatki na doradztwo zawodowe

3.564,16

7. Stypendia uczniowskie

30.542,96

8. Wydatki na Żłobek

185.052,94

9. Obiekty sportowe „ORLIK”

64.539,97

10. Zadania w zakresie kult.fizycz. i sportu

28.016,70

11. Dotacja dla przedszkoli nie prowadz.przez Gminę

1.909.048,29

12. Dotacja dla dzieci niepełnosprawnych

42.585,21

13. Dotacja dla dzieci klas „0”

23.309,53

14. Środki na pokrycie niedoboru subwencji

3.340.999,61

Razem środki własne Gminy przeznaczone na oświatę

10.720.740,71

Koszty działalności placówek oświatowych przedstawia tabela Nr.4 z której wynika,
że na wynagrodzenie i naliczone od nich składki w roku 2019 poniesiono nakłady
w wysokości 16.219.718,98 zł, wydatki na realizację zadań statutowych w wysokości
2.829.499,89 zł, oraz środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski
i mieszkaniowy) w wysokości 707.472,39 zł.
Do obsługi wszystkich placówek oświatowych na terenie Gminy, dla których organem
założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego powołano Uchwałą Rady Miejskiej,
jest ZOSSiP w Żabnie. Zadaniem zakładu jest obsługa kadrowa i finansowo-księgowa
wszystkich szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
przedszkoli, klas gimnazjalnych, stołówek szkolnych, świetlic szkolnych i żłobka, jak
również prowadzenie wszystkich spraw związanych z funduszem socjalnym pracowników
placówek oświatowych, a także byłych pracowników (emerytów i rencistów). Zakład
realizuje zlecone do prowadzenia zadania będące zadaniami organu prowadzącego
w rozumieniu przepisów prawo oświatowe i ustawa o systemie oświaty. Ponadto zakład
pomaga szkołom w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków z różnych programów realizowanych
przez te placówki.
Gmina Żabno
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Zakład zajmuje się też przeliczeniem i przekazywaniem dotacji dla szkół i przedszkoli, dla
których organem założycielskim nie jest Gmina. Do wykonania tych wszystkich zadań Zakład
zatrudniał w 2019 roku 10 pracowników umysłowych i 0,5 etatu pracowników fizycznych.
Ogółem zrealizowane wydatki za 2019 rok wyniosły 760.951,24 zł z tego wynagrodzenie
i naliczone od nich składki wyniosły 688.218,91 zł, środki na realizację zadań statutowych
72.732,33 zł.
W roku 2019 ZOSSiP w Żabnie sporządził wnioski od różnych programów, w których
uczestniczyły przedszkola i szkoły w celu uzyskania dodatkowych środków, jak również
dokonywał rozliczenia tych programów. W roku 2019 realizowane były następujące
programy:
1. Jeżdżę z głową
2. Maluch
3. English Teaching
4. Żółty talerz
5. Narodowy Program Rozwoju i Czytelnictwa
6. Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce
7. Szkolny Klub Sportowy
Szkoły podstawowe i przedszkola otrzymały z Gminy w trwały zarząd budynki
i budowle oraz grunty zestawienie ich wartości oraz ewentualnych zmian (zwiększenia)
w roku 2019 przedstawia tabela Nr 5. Tabela Nr 6 przedstawia zestawienie wartości środków
trwałych (maszyny i urządzenia) a tabela Nr 7 przedstawia wartości pozostałych środków
trwałych (013) i wartości niematerialnych i prawnych (020), tabela Nr 8 Grunty.
Zgodnie z podjętą przed laty Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie określenia
procentowego progu wysokości wydatków w szkołach i gimnazjach w stosunku do naliczonej
subwencji oświatowej, po którego przekroczeniu Rada Miejska powinna podjąć odpowiednie
działania. Rozliczenie naliczonej subwencji i wykonanie wydatków za 2019 rok przedstawia
Tabela Nr 9.
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Tabela Nr 4 Wykonanie wydatków za 2019 rok przez placówki oświatowe
z tego:
z tego:
Lp.

1

Wydatki
bieżące

Jednostka

Szkoły
Podstawowe

2

Przedszkola

11221717,39

9913983,00

Wykonanie

14707618,62

11170534,37

9895118,65

1275415,72

464345,50

99,64

99,54

99,81

97,53

99,65

3072738,75
99,99

Plan

191243,00

159193,00

149022,00

10171,00

8740,00

23310,00

Wykonanie

190760,58

158934,71

148825,41

10109,30

8516,34

99,75

99,84

99,87

99,39

97,44

23309,53
100,00

Plan

6410874,00

4414110,00

3509388,00

904722,00

132748,00

1864016,00

Wykonanie

6376565,62

4381201,37

3509236,93

871964,44

131350,72

99,46

99,25

100,00

96,38

98,95

1864013,53
100,00

Plan

1846381,00

1693785,00

1369177,00

324608,00

59686,00

92910,00

Wykonanie

1846360,61

1693767,52

1369167,98

324599,54

59683,65

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

92909,44
100,00

Plan

615667,00

615667,00

325143,00

290524,00

0

0

Wykonanie

586665,39

586665,39

322889,45

263775,94

0

95,29

95,29

99,31

90,79

0

0
0

%
4

Gimnazja

%
5

Stołówki

%
6

7

8

9

Plan

234845,00

183456,00

175883,00

7573,00

8803,00

42586,00

Wykonanie

230538,55

180582,24

174009,80

6572,44

7371,10

98,17

98,43

98,93

86,79

83,73

42585,21
100,00

Dzieci z
niepełnosprawn
ością w szkołach
podst

Plan

342835,00

262458,00

252456,00

10002,00

12920,00

67457,00

Wykonanie

334298,98

254086,69

250880,77

3205,92

12756,53

97,51

96,81

99,38

32,05

98,73

67455,76
100,00

Dzieci z
niepełnosprawn
ością w klasach
gimnazjalnych

Plan

7303,00

6843,00

6843,00

0

460,00

0

Wykonanie

7294,29

6841,50

6841,50

0

452,79

99,88

99,98

99,98

0

98,43

0
0

Plan

444937,00

420766,00

384080,00

36686,00

24171,00

0

Wykonanie

427615,90

404823,65

374862,34

29961,31

22792,25

96,11

96,21

97,60

81,67

94,30

0
0

Plan

49432,00

42207,00

20939,00

21268,00

250,00

6975,00

Wykonanie

33905,95

26728,49

15386,94

11341,55

203,51

68,59

63,33

73,48

53,33

81,40

6973,95
99,98

Plan

187553,00

187533,00

153700,00

33853,00

0

0

Wykonanie

185052,94

185052,94

152499,21

32553,73

0

98,67

98,68

99,22

96,16

0

0
0

Plan

25091744,39

19207735,39

16260614,00

2947141,39

713735,00

5170254,00

Wykonanie

24926677,43

19049218,87

16219718,98

2829499,89

707472,39

5169986,17

99,34

99,17

99,75

96,01

99,12

99,99

Świetlice

%

%

%

Wczesne
wspomaganie

%
11

Żłobek

%

10

3073000,00

Dzieci z
niepełnosprawn
ością w
przedszkolach

%
10

Dotacje na
zadania
bieżące

14760674,39

%
3

Wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane

Świadczenia
Wydatki
na rzecz osób
związane z
fizycznych
realizacją
zadań
statutowych
1307734,39
465957,00

Plan
%

Oddziały
Przedszkolne

Wydatki
jednostek
budżetowych

RAZEM

%

Gmina Żabno

Strona 104

Raport o stanie Gminy Żabno za 2019r.
Tabela Nr 5. Zestawienie wartości środków trwałych za 2019 rok – Budynki i budowle

Obroty

Stan na
Jednostka
SP Bobrowniki Wielkie

01.01.2019

zwiększenie

zmniejszenia Stan na 31.12.2019

645162,46

221704,54

0,00

866867,00

3697409,07

667936,01

1178236,57

3187108,51

SP Odporyszów

853791,66

409348,34

0,00

1263140,00

SP Sieradza

180748,97

497332,24

0,00

678081,21

13084922,70

2239230,80

0,00

15324153,50

SP Niedomice

2713812,88

1323186,01

0,00

4036998,89

ZSPiP Otfinów

2444533,23

1984906,64

0,00

4429439,87

PP Niedomice

1887593,53

0,00

251356,80

1636236,73

981838,02

374945,94

0,00

1356783,96

5977,80

0,00

0,00

5977,80

0,00

3043550,63

0,00

3043550,63

26495790,32

10762141,15

1429593,37

35828338,10

SP Łęg Tarnowski

SP Żabno

PP Żabno
PP Łęg Tarnowski Nr 1
PP Łęg Tarnowski Nr 2
wraz z salą
gimnastyczną

Razem
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Tabela Nr 6. Zestawienie wartości środków trwałych za 2019 roku – Pojazdy, maszyny i
urządzenia

Stan na
Lp.

Jednostka

01.01.2019

Obroty
zwiększenia

Stan na

zmniejszenia

31.12.2019

80101 Szkoły
1

Podstawowe

2

80104 Przedszkola

3

80110 Gimnazja

4

75085 ZOSSiP

RAZEM

Gmina Żabno

1535147,95

5000,00

35794,71

1504353,24

171685,06

247618,75

13784,00

405519,81

30307,00

0,00

30307,00

0,00

259557,23

0,00

25841,25

233715,98

1996697,24

252618,75

105726,96

2143589,03
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Tabela Nr 7 Zestawienie wartości pozostałych środków trwałych i wartości
niematerialnych (013,020)
Stan na
Lp.

Jednostka

01.01.2019

Obroty
zwiększenia zmniejszenia Stan na 31.12.2019

80101 Szkoły
1

Podstawowe

3849144,96

698222,56

388868,07

4158499,45

2

80104 Przedszkola

680643,32

0,00

0,00

680643,32

3

80110 Gimnazja

402309,30

0,00

402309,30

0,00

4

75085 ZOSSiP

73801,13

12442,50

7718,76

78524,87

5

85401 Świetlice

144516,59

0,00

144516,59

0,00

6

85505 Żłobek

114417,28

988,00

0,00

115405,28

5264832,58

711653,06

943412,72

5033072,92

RAZEM
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Tabela Nr 8 Zestawienie wartości środków trwałych za 2019 rok – Grunty

Obroty
Stan na
Jednostka

Stan na 01.01.2019

zwiększenie zmniejszenia

31.12.2019

SP Bobrowniki
Wielkie

0,00

62580,00

0,00

62580,00

Tarnowski

0,00

337932,00

0,00

337932,00

SP Odporyszów

0,00

54445,00

0,00

54445,00

SP Sieradza

0,00

68838,00

0,00

68838,00

SP Żabno

0,00

835588,00

0,00

835588,00

SP Niedomice

0,00

303513,00

0,00

303513,00

ZSPiP Otfinów

0,00

220480,00

0,00

220480,00

PP Niedomice

0,00

208974,00

0,00

208974,00

PP Żabno

0,00

183315,00

0,00

183315,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tarnowski Nr 2

0,00

147063,00

0,00

147063,00

Razem

0,00

2422728,00

0,00

2422728,00

SP Łęg

PP Łęg
Tarnowski Nr 1
PP Łęg
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Tabela Nr 9 Rozliczenie subwencji i wykonania wydatków za 2019 rok

Gmina Żabno

L.p.

Jednostka

Należna subwencja
na 2019r.

Ilość
dzieci

Subwencja na 1
dziecko

Wykonanie
wydatków za
2019 r.

Należna suw.
na ucznia
niepełn.

Poz.6 + poz.7

Koszt
jednego
dziecka

Różnica poz.3 poz. 8

%
subwencji

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

SP Bobrowniki
Wielkie

1163458

102

11406

1402204

28513

1430717

14027

-267259

122,97%

2.

SP Łęg Tarnowski

1552447

155

10016

1835644

70614

1906258

12298

-353811

122,79%

3.

SP Odporyszów

803513

68

11816

891813

2783

894596

13156

-91083

111,34%

4.

SP Sieradza

745802

64

11653

989833

3936

993769

15528

-247967

133,25%

5.

SP Żabno

3268771

319

10247

3122570

133994

3256564

10209

+12207

99,63%

6.

SP Otfinów

1573352

158

9958

1711442

9086

1720528

10889

-147176

109,35%

7.

SP Niedomice

1805833

178

10145

1681373

17913

1699286

9547

+106547

94,10%

8.

SP Ilkowice

1714979

183

9371

2086498

0

2086498

11402

-371519

121,66%

9.

SP Nieciecza

878912

82

10718

1050726

0

1050726

12814

-171814

119,55%

10.

RAZEM

13507067

1309

95332

14772103

266839

15038942

109869

-1531875

1.

PG Łęg Tarnowski

199250

35

5693

450822

0

450822

12881

-251572

226,26%

2.

PG Żabno

320275

53

6043

645695

7295

652990

12321

-332715

203,88%

3.

PG Otfinów

187864

33

5693

414789

0

414789

12569

-226925

220,79%

4.

PG Niedomice

85392

15

5693

242146

0

242146

16143

-156754

283,57%

5.

Gim.Nieciecza

74007

13

5693

95709

0

95709

7362

-21702

129,32%

6.

RAZEM

866788

149

28814

1849161

7295

1856456

61276

-989668
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ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE
Zatrudnienie kadry pedagogicznej w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Żabno (stan na dzień 31.12.2019 r.)
Stopień awansu
Kontraktowy

Mianowany

Dyplomowany

Razem
(etaty)

Stażysta

Nazwa placówki

Szkoła Podstawowa w
Żabnie
Szkoła Podstawowa w
Niedomicach
Szkoła Podstawowa w
Łęgu Tarnowskim
Szkoła Podstawowa w
Bobrownikach Wielkich

0

0,73

0,44

35,47

36,64

0,44

0,23

2,22

17,17

20,06

0,41

0,06

2,69

16,79

19,95

1

0,22

0,58

11,54

13,34

Szkoła Podstawowa w
Odporyszowie
Szkoła Podstawowa w
Sieradzy
Zespół Szkoły
Podstawowej i
Przedszkola w Otfinowie

0,79

0,28

2,06

6,83

9,96

0,63

0,2

1,06

8,94

10,83

1,47

1,17

4,61

18,04

25,29

Publiczne Przedszkole w
Żabnie

0

2,02

2,00

9,21

13,23

Publiczne Przedszkole w
Niedomicach

0

0,14

0,13

8,11

8,38

Publiczne Przedszkole w
Łęgu Tarnowskim Nr 1

0

2,13

1

4,13

7,26

Publiczne Przedszkole w
Łęgu Tarnowskim Nr 2

1

3,09

0,04

0,17

4,3

5,74

10,27

16,83

136,40

169,24

Razem
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Tabela 10. Średniomiesięczne wynagrodzenie nauczycieli
Stopień awansu

Wynagrodzenie w 2018 r.
Gwarantowane

Osiągnięte

Wysokość
wypłaconego jdu*

Stażysta

3142,66

3130,07

3148,17

Kontraktowy

3488,35

3482,42

1403,22

Mianowany

4525,42

4583,92

0

Dyplomowany

5782,49

5787,56

0

*

jdu – jednorazowy dodatek uzupełniający

Tabela 11. Średnie wynagrodzenie pracowników obsługi
Nazwa placówki
Zakład Obsługi Samorządowych Szkól. I Przedszkoli

Średnie wynagrodzenie
4598,57

w Żabnie
Szkoła Podstawowa w Żabnie

2881,77

Szkoła Podstawowa w Niedomicach

2901,07

Szkoła Podstawowa w Łęgu Tarnowskim

3174,53

Szkoła Podstawowa w Bobrownikach Wielkich

2833,16

Szkoła Podstawowa w Odporyszowie

2891,90

Szkoła Podstawowa w Sieradzy

2791,27

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w

2950,39

Otfinowie
Publiczne Przedszkole w Żabnie

3063,08

Publiczne Przedszkole w Niedomicach

2930,24

Publiczne Przedszkole w Łęgu Tarnowskim Nr 1

3023,41

Publiczne Przedszkole w Łęgu Tarnowskim Nr 2

2409,24

Gminny Żłobek w Żabnie

2965,00
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DOFINANSOWANIE

KOSZTÓW

KSZTAŁCENIA

PRACOWNIKÓW

MŁODOCIANYCH
ZOSSiP w Żabnie prowadzi obowiązek dofinansowywania kosztów kształcenia
młodocianych pracowników zgodnie z art.122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo
oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).
W tabeli 12 zamieszczono dane dotyczące okresu od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Tabela 12. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Okres
umowy

Liczba
pracodawców

Liczba
młodocianych

36 m-cy
mniej niż
36 m-cy

16

19

153.539,00

5

5

30.049,35

21

24

183.588,35

Lp.

1.
2.

Kwota w zł jaką w 2019 r.
wypłacono pracodawcom
w ramach dofinansowania
z dotacji otrzymanej od
Wojewody Małopolskiego

RAZEM

Na realizację powyższego zadania pozyskano dotację od Wojewody Małopolskiego
w kwocie 183588,35 zł. Młodociani pracownicy byli doskonaleni w różnych zawodach
zarówno u pracodawców z terenie Gminy Żabno jak również z pobliskich gmin.
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ZAJĘCIA DODATKOWE
„Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II”
Zakład Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie od 01 stycznia 2016r.
W imieniu Gminy Żabno przystąpił do projektu dotyczącego uczniów klas gimnazjalnych
Gminy

Żabno

„Modernizacja

współfinansowanego
Województwa

przez

UE

małopolskiego

na

Kształcenia
w

ramach

lata

Zawodowego
Regionalnego

2014-2020.

w

Małopolsce

Programu

Wsparcie

dla

II”

Operacyjnego

uczniów

polega

na zapewnieniu im pomocy doradcy zawodowego w planowaniu przyszłości edukacyjnozawodowej poprzez utworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery oraz umożliwienie
uczniom poszerzenia wiedzy o zawodach i rynku pracy. W projekcie biorą udział uczniowie
klas gimnazjalnych i klas ósmych szkół podstawowych z Żabna, Łęgu Tarnowskiego
i Otfinowa. Dodatkowo projekt ma na celu podniesienie kwalifikacji doradców edukacyjnozawodowych poprzez organizację szkoleń oraz studiów podyplomowych z tego zakresu.
W Gminie Żabno z obu tych form kształcenia korzysta 3 nauczycieli biorących udział w tym
projekcie. Koszt tych form dokształcania jest finansowany przez Województwo Małopolskie
w ramach projektu. Przez wszystkie lata, kiedy projekt będzie realizowany doradztwem
zostanie objętych 322 uczniów. Łączna wartość projektu na lata 2017-2020 to 118.561,34 zł,
w tym kwota dofinansowania 106.705,20 zł, a udział środków własnych 11.856,14 zł.
„MALUCH+” 2019
14 grudnia 2018 r. Zakład Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie w imieniu
Gminy Żabno składał ofertę konkursową do resortowego programu rozwoju instytucji opieki
nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej. W związku z zakwalifikowaniem oferty konkursowej Gmina Żabno otrzymała
wsparcie

finansowe

na

kwotę

27.000,00

zł

na

pokrycie

kosztów

związanych

z funkcjonowaniem Gminnego Żłobka w Żabnie.
„Jeżdżę z głową”
5 grudnia 2018 r. Zakład Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie w imieniu
Burmistrza Żabna złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie o udzielenie
pomocy finansowej Gminie Żabno na realizację projektu „Jeżdżę z głową” w ramach
pozalekcyjnych zajęć sportowych – nauki jazdy na nartach. W projekcie wzięło udział 36
uczniów ze szkół podstawowych (Sieradza, Odporyszów, Otfinów). Kursy nauki jazdy na
nartach odbywały się na stoku narciarskim „Jurasówka” w Siemiechowie. Zgodnie
Gmina Żabno
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z projektem młodzież została podzielona na 3 grupy 12 osobowe. Uczniowie mieli
zorganizowanych 5 wyjazdów, każdy kurs składał się z 4 godzin 45 minutowych. Całkowity
koszt projektu wyniósł 16.021,70 zł, z tego 5.400,00 zł to kwota pomocy finansowej
Województwa Małopolskiego, natomiast kwota 10.621,70 zł to wkład własny gminy. Celem
projektu było przede wszystkim nabycie nawyku jazdy w kasku oraz promowanie
bezpieczeństwa na stoku.
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w latach 2016-2020”
Zakład Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie 20 listopada 2018 r. w imieniu
Gminy Żabno złożył wniosek w sprawie programu wieloletniego pod nazwą: „Narodowy
Program Rozwoju Czytelnictwa w latach 2016-2020”. Do programu zakwalifikowały się:
Szkoła Podstawowa w Bobrownikach Wielkich, Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana
Pawła II w Łęgu Tarnowskim, Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków
w Niedomicach Gmina Żabno otrzymała dotację w kwocie 28.000,00 zł na zakup książek
do bibliotek szkolnych, natomiast wkład własny to kwota 7.000,00 zł. Ogólna kwota
programu to 35.000,00 zł. Celem programu jest zwiększenie atrakcyjności ofert bibliotek
szkolnych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotecznych,
wzrost dostępności książek w bibliotekach szkolnych oraz rozwój współpracy pomiędzy
szkołami, a bibliotekami publicznymi.
Środki z rezerwy oświatowej
Ponadto w czerwcu 2019 r. został złożony wniosek przez Zakład Obsługi Samorządowych
Szkół i Przedszkoli w Żabnie na środki z rezerwy oświatowej dla Szkoły Podstawowej
w Bobrownikach Wielkich. Gmina Żabno otrzymała środki finansowe w kwocie 75 000,00 zł
z przeznaczeniem na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy
programowej z przedmiotów przyrodniczych dla wnioskowanej szkoły.
Szkolny Klub Sportowy
Zakład Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie koordynował podpisanie
porozumienia z Małopolskim Szkolnym Związkiem Sportowym a Gminą Żabno, na realizację
zadań sportowych

dwa razy

w tygodniu od 15.01.2019 r. do 15.12.2019 r. Na

współfinansowanie projektu Gmina Żabno wydała 1. 440,00 zł. Z tych środków zostanie
sfinansowany zakup sprzętu sportowego natomiast nauczyciele prowadzący zajęcia otrzymają
wynagrodzenie w wysokości 40,00 złotych brutto na każdą przeprowadzoną godzinę na
jednego nauczyciela pokrytych z Małopolskiego Związku Sportowego. W zajęciach bierze 9
grup w liczbie od 15 do 20 uczniów.
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Projekt English Teaching – Angielski przez ćwiczenia lateralne
Na terenie Gminy Żabno Zespół Szkoły i Przedszkola w Otfinowie realizował w okresie
od 01.09.2018 r. do 30.06.2019 r. projekt skierowany do 20-tu uczniów klas gimnazjalnych.
Budżet projektu to kwota 13.800 zł a wkład własny 800 zł. Młodzież ćwiczyła mówienie
w języku angielskim w oparciu o ćwiczenia opracowane przez doktora de Bono. Każdy etap
projektu był zakończony konkursem w postaci testu wiedzy. Efektem zajęć było otwarcie się
młodzieży na mówienie w języku obcym oraz poszerzenie zasobów słownictwa.
POMOC FINANSOWA DLA UCZNIÓW
Pomoc materialna dla uczniów udzielana jest na podstawie przepisów rozdziału 8a
(art.90b-90r) ustawy o systemie oświaty. Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskanie
pomocy materialnej w okresie sprawozdawczym wynosiło 528 zł na jedną osobę w rodzinie.
Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, a także szkół
ponadgimnazjalnych, którzy zamieszkują na termie Gminy Żabno.
W okresie styczeń – czerwiec 2019 r., jak wynika z tabeli 13, stypendium szkolne
otrzymało 167 uczniów na łączną kwotę 95 157,86 zł. Na realizacje wyżej wymienionego
zadania Małopolski Urząd Wojewódzki przeznaczył 91 543,00 zł, natomiast Gmina Żabno
przeznaczyła 10 171,00 zł, co stanowi 10 % wymaganego wkładu własnego.
Tabela 13. Podział stypendium w okresie I – VI 2019
Lp.

Rodzaj szkoły

1.

Uczniowie szkoły podstawowej

2.

Uczniowie oddziałów
gimnazjalnych

Liczba uczniów

Wypłacona

pobierających

kwota

stypendium.

stypendium

113

65 845,18

10

5 650,00

3.

Szkoły ponadgimnazjalne

44

23 662,68

4.

Pozostałe

0

0

5.

Razem

Gmina Żabno

167

95 157,86
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W tym okresie przyznano 3 zasiłki szkolne na kwotę 1 860 zł.
W okresie wrzesień– grudzień 2019 r. stypendium szkolne, otrzymało 124 uczniów na łączną
kwotę 60 047,82 zł co obrazuje tabela nr 14.
Na realizację w/w zadania Małopolski Urząd Wojewódzki przeznaczył 52 000 zł, natomiast
Gmina Żabno przeznaczyła 5 778 zł, co stanowi 10% wymaganego wkładu własnego.
Tabela 14. Podział stypendium w okresie szkół IX– XII 2019
Lp. Rodzaj szkoły

1.
2.
3.
4.
5.

Liczba uczniów
pobierających
stypendium

Uczniowie szkoły
podstawowej
Uczniowie oddziałów
gimnazjalnych
Szkoły ponadgimnazjalne
Pozostałe
Razem

Wypłacona
kwota
stypendium

87

42 175,13

0

0,00

37
0
124

17 872,75
0
60 047,82

W tym okresie zostały przyznane 3 zasiłki szkolne na kwotę 1 364 zł.
Zgodnie z Uchwałą Nr VI/96/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie
przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy
Żabno, zostało przyznanych 21 Stypendiów Burmistrza na łączną kwotę 14 700 zł. Podział
przyznanych stypendiów obrazuje tabela 15.
Tabela 15. Stypendia Burmistrza Żabna wypłacone w 2019 r.
L.p.

Nazwa szkoły

Liczba

Kwota stypendium

uczniów
1.

SP w Łęgu Tarnowskim

2

1 400,00

2.

SP w Żabnie

11

7 700,00

3.

ZSPiP w Otfinowie

3

2 100,00

4.

SP w Niedomicach

5

3 500,00

21

14 700,00

Razem
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Liczba uczniów o których mowa w § 2 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 lipca
2019 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 1342 z późn. zm.), którzy otrzymali dofinansowanie
do podręczników obrazuje tabela 16.
Tabela 16. Wyprawka szkolna 2019/2020 dla uczniów posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego
Liczba uczniów

Lp.

Klasa

1.

Szkoły ponadgimnazjalne

Kwota dotacji

3

519,47

Razem
W

roku

szkolnym

2018/2019

519,47
uczniowie

klas

szkół

podstawowych

i gimnazjów otrzymali dotację na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych
i materiałów ćwiczeniowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 7 lipca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 902) w łącznej kwocie 114 805,58 wykorzystano
111 489 ,45.
DOWÓZ DZIECI DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
Zgodnie z postanowieniami art. 39 ustawy o Prawo oświatowe gmina Żabno
zobowiązana jest do bezpłatnego dowożenie dzieci odbywających roczne przygotowanie
przedszkolne, uczniów szkół podstawowych w klasach I-IV, o ile zamieszkują ponad 3 km
od szkoły zlokalizowanej w granicach obwodu szkolnego w którym zamieszkują, oraz
uczniów klas V-VIII szkół podstawowych i uczniów gimnazjów zamieszkujących powyżej
4 km od szkoły w obwodzie szkolnym, a także uczniów niepełnosprawnych w przypadkach
wskazanych ustawą.
Realizując obowiązki określone w art.39 ustawy Prawo oświatowe dowożono lub
refundowano rodzicom wydatki związane z dowożeniem do szkół i przedszkoli uczniów
niepełnosprawnych (tabela 18) i zamieszkałych w znacznym oddaleniu od szkół (tabela 17).
Koszty związane z dowozem w okresie styczeń-grudzień 2019 r. stanowiły kwotę:
320 960, 39.
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Tabela 17. Liczba uczniów dowożonych do szkół
Placówka oświatowa

Lp.

Szkoła Podstawowa z
oddziałami gimnazjalnymi
w Łęgu Tarnowskim
Szkoła Podstawowa z
oddziałami gimnazjalnymi
w Żabnie
Zespół Szkoły Podstawowej
i Przedszkola w Otfinowie

1.

2.

3.

a) Przedszkole
b) Szkoła Podstawowa
c) oddziały gimnazjum
RAZEM

2019
73

72
126

12
82
32
271

Tabela 18. Liczba uczniów niepełnosprawnych dowożonych do Ośrodków SzkolnoWychowawczych
Placówka oświatowa

Lp.
1.

Specjalny Ośrodek w
Jadownikach Mokrych

2.

Specjalny Ośrodek w
Dwudniakach

2.
3.
4.

Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy
ul. Romanowicza 9, Tarnów
Publiczne Przedszkole w
Niedomicach
Niepubliczne Szkoła Specjalne w
Tarnowie ul. Okrężna 4a

2019
3
1

10
3

3
Zespół Szkół Ogólnokształcących
5. z oddziałami integracyjnymi XX
LO ul. Bandrowskiego 4
Razem

Gmina Żabno
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WYNIKI W NAUCZANIU I PROMOWANIE
W roku szkolnym 2018/2019 w związku z reformą oświaty był przeprowadzony egzamin po
zakończeniu klas VIII.
Tabela 19. Wynik egzaminów ósmoklasistów za rok szkolny 2018/2019 r.
Język
polski

Matematyka

Język

Język

angielski

niemiecki

Średnia Województwa

64,00

46,00

58,00

49,00

Średnia Powiatu

63,00

46,00

55,00

53,00

Średnia Gminy

67,00

50,00

62,00

44,00

100

100

100

100

SP w Żabnie

69,08

51,64

60,32

-

SP w Łęgu Tarnowskim

64,00

46,00

63,00

57,00

SP w Odporyszowie

53,00

29,00

45,00

-

SP w Sieradzy

61,00

46,00

54,00

-

SP w Bobrownikach Wielkich

49,64

32,82

42,27

-

SP w Niedomicach

67,34

50,84

68,27

26,67

ZSPiP w Otfinowie

57,00

33,00

45,00

-

Maksymalna liczba punktów
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Tabela 20. Wyniki Egzaminu gimnazjalnego za rok szkolny 2018/2019 r.

Max liczba
punktów
Średnia
Województwa
Średnia
Powiatu
Średnia Gminy
Szkoła
Podstawowa w
Żabnie z
oddziałami
gimnazjalnymi
Szkoła
Podstawowa w
Łęgu
Tarnowskim z
oddziałami
gimnazjalnymi
Szkoła
Podstawowa w
Otfinowie z
oddziałami
gimnazjalnymi
Szkoła
Podstawowa w
Niedomicach z
oddziałami
gimnazjalnymi

Gmina Żabno

32

32

29

28

40

40

40

-

21,3

19,9

13,7

14,7

27,7

21,5

21,5

-

20,4

19,2

12,5

13,9

25,4

18,4

18,6

-

20,1

18,1

12,0

14,3

25,2

17,7

20,2

-

22,10

19,4

13,0

15,7

26,5

19,2

39,0

-

18,9

16,5

11,2

13,5

26,1

19,0

30,3

19,4

18,8

12,6

14,5

26,2

18,4

-

18,9

17,5

9,9

12,4

19,5

11,5

15,0

rozszerzony

poziom

podstawowy
J. niemiecki

poziom

rozszerzony
J. niemiecki

poziom

podstawowy
J. angielski

poziom

Przyrodnicze
J. angielski

Matematyka

J. polski

Historia i WOS

Przedmiot

-
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Gminne Centrum Kultury
1.

Struktura organizacyjna instytucji

Gminne Centrum Kultury w Żabnie funkcjonuje jako instytucja kultury Gminy Żabno.
Struktura organizacyjna przedstawia się w następujący sposób:
- Gminne Centrum Kultury w Żabnie
- Centrum Kulturalno – Oświatowo - Sportowe w Łęgu Tarnowskim
- Centrum Kulturalne Wsi w Bobrownikach Wielkich (do 31.05. 2019r.)

2.

Działalność gospodarcza instytucji

Wypracowane środki własne w okresie 01. 01. 2019r. – 31. 12. 2019r. wyniosły –
121 044,47zł (zajęcia, wynajem sal, automaty do sprzedaży artykułów spożywczych, usługi
ksero, odsetki bankowe i inne).
3.

Budżet instytucji i jego wykonanie, w tym :
- dotacja otrzymana z Urzędu Miejskiego w Żabnie na wydatki bieżące w okresie
01.01.2019r. – 31.12.2019r. - 919 650,00 zł
- darowizny – 8 800,00 zł
- nagrody zespołów – 4 600,00 zł
- inne – 1 085,05 zł
- wydatki na Zespoły:

Zespół OTFINOWIANIE – 22 213,00 zł (instruktor, kapela, transport, ubezpieczenie)Zespół
BOBROWIANIE – 26 894,04 zł (instruktor, transport, kapela, ubezpieczenie)
Koszty działalności Gminnego Centrum Kultury w Żabnie w roku 2019 wyniosły
1 054 054,39 zł, z tego 427 071,62 zł przeznaczono na wynagrodzenia pracowników.

4.

Zakupy: krzesła składane, meble i wykładzina do pracowni muzycznej, kolumna,

fotele, odkurzacz na kwotę 7 931,92 zł.

5.

Zatrudnienie

Gminne Centrum Kultury w Żabnie zatrudnia ogółem 12 pracowników (w przeliczeniu
na etaty: 9,25 etatu), w tym:
- Gminne Centrum Kultury w Żabnie – 8 etatów, 10 pracowników
- KOS w Łęgu Tarnowskim – 1,25 etatu, 2 pracowników.
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6.

Liczba komputerów użytkowanych w GCK w Żabnie:

Na dzień 31.12.2019 r. GCK wyposażone jest w 15 komputerów, w tym udostępnionych
użytkownikom 8. 14 komputerów posiada dostęp do szerokopasmowego Internetu.

7.

Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

- „Tanecznie i bezpiecznie …” – profilaktyka poprzez taniec - 27 – 28 kwietnia 2019r. – hala
sportowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żabnie. W projekcie wzięło udział 350
uczestników; dofinansowanie - 7 000,00 zł;
- „Kolorowy zawrót głowy” - profilaktyka na Dzień Dziecka - 2 czerwca 2019r. W imprezie
plenerowej wzięło udział 400 osób; dofinansowanie 5 000 zł;
- „Wakacje dla seniora” - wyjazd na zorganizowany wypoczynek dla grupy osób starszych
z terenu gminy Żabno do Krynicy Morskiej nad Morzem Bałtyckim (transport, wyżywienie,
noclegi, wycieczki z przewodnikiem). Odbyły się dwa turnusy w terminach 10.06. – 17.06.
2019r. i 30.08. - 06.09. 2019r. W projekcie wzięło udział 57 seniorów z terenu Gminy Żabno;
dofinansowanie - 3990,00 zł;
- „Profilaktycznie ze Świętym Mikołajem” – akcja informacyjna o tematyce profilaktycznej
oraz upominki dla dzieci. W projekcie udział wzięło 200 dzieci z terenu Gminy Żabno;
dofinansowanie 9 000,00 zł.

8.

Gminne Centrum Kultury w Żabnie jest gminną, samorządową instytucją

upowszechniania kultury.
Celem działalności Centrum jest ochrona tradycji kulturalnej i dziedzictwa kulturalnego
Gminy oraz pozyskanie i przygotowanie jej mieszkańców do aktywnego udziału
w działalności kulturalnej oraz kreowanie korzystnego wizerunku Gminy.
Statutowe cele Gminne Centrum Kultury w Żabnie realizuje poprzez wielokierunkową
działalność zgodną z potrzebami środowiska.
Gminne Centrum Kultury w Żabnie jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00
do 20.00. W soboty i w niedziele jest czynne w zależności od organizowanych przedsięwzięć
kulturalnych.
Działalność Gminnego Centrum Kultury obejmuje szeroką gamę dziedzin sztuki: muzykę,
śpiew, plastykę, fotografię, taniec, teatr, modelarstwo. Kluby działają w pracowniach
specjalistycznych. Wykorzystują znajdujące się w nich instrumenty i urządzenia.
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Opiekunowie klubów to wykwalifikowani instruktorzy. Pod okiem specjalistów kluby
niejednokrotnie osiągały sukcesy w konkursach regionalnych i ogólnopolskich.
Program kulturalno – oświatowy Gminnego Centrum Kultury w Żabnie cechuje się dużą
różnorodnością.

Oferta

programowa

jest

na

bieżąco

aktualizowana

i

zgodnie

z zapotrzebowaniem środowiska lokalnego – modyfikowana i poszerzana.
W ramach zajęć stałych w 2019r. odbywały się:
a) nauka gry na gitarze - 14 uczestników
b) nauka gry na fortepianie - 18 uczestników
c) nauka gry na perkusji - 3 uczestników
d) zajęcia fotograficzne dla dzieci i młodzieży - 34 uczestników
e) zajęcia plastyczne - 51 uczestników
f) zajęcia z modelarstwa - 38 uczestników
Zajęcia odbywały się w godzinach dogodnych dla uczestników, głównie popołudniowych.
W 2019r. Gminne Centrum Kultury w Żabnie kontynuowało rozpoczęty w listopadzie
2017r. projekt edukacyjny „Małopolska Szkoła Tradycji”. Na terenie gminy Żabno powstały
Mateczniki Tradycji, czyli miejsca, w których regularnie odbywają się warsztaty
muzykowania ludowego. W ramach projektu prowadzone są indywidualne zajęcia gry
na tradycyjnych instrumentach muzycznych: skrzypcach i kontrabasie (w Gminnym Centrum
Kultury w Żabnie), na heligonce, (w Domu Ludowym w Otfinowie i Centrum Kulturalnym
Wsi w Bobrownikach Wielkich) oraz klarnecie (w Centrum Kulturalnym Wsi Bobrowniki
Wielkie). W zajęciach tych bierze udział 16 osób. Projekt został sfinansowany
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Jego koszt to 2 mln 250 tys. zł z czego ze środków unijnych pozyskano prawie 1,7 mln zł.
Realizatorem projektu jest Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu.
W 2019r. Gminne Centrum Kultury w Żabnie realizowało projekt „Spotkania z kulturą
bliską i daleką”, który finansowany był z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach
Budżetu Obywatelskiego. Projekt odbywał się na terenie 3 gmin subregionu tarnowskiego:
w Żabnie, w Radłowie i w Dąbrowie Tarnowskiej. Realizowany był przez instytucje kultury
z tych gmin czyli: Gminne Centrum Kultury i Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną
w Żabnie, Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie oraz Dąbrowski Dom
Kultury. Kwota przyznana Gminie Żabno z budżetu Województwa Małopolskiego wyniosła
140 000 zł.
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W ramach projektu odbyło się 13 wydarzeń kulturalnych:
- 7 spotkań autorskich z: Joanną Wachowiak, Robertem Gondkiem, Ewą Stadtmuller,
Andrzejem Krzywym, Ewą Wachowicz, Arturem Andrusem – odpowiedzialna za organizację
była MGBP w Żabnie
- koncerty: Majki Jeżowskiej, Turnioków, Krzesimira Dębskiego i Anny Jurksztowicz,
„Habemus Papam – Pamięć i tożsamość” o pontyfikacie Jana Pawła II oraz plenerowy
koncert podczas Dni Żabna zespołu Bajm z Beatą Kozidrak,
- spektakle teatralne: „Umrzeć ze śmiechu” Teatru Te-Ta-Tet z Kielc oraz „Mały Książę”
w wykonaniu Teatru Piaskowej Animacji.
W wydarzeniach tych łącznie wzięło udział 8661 osób.
W 2019r. Gminne Centrum Kultury w Żabnie zakończyło udział w projekcie „Małopolski
e-Senior”. Projekt realizowany był na terenie Gminy Żabno przez Fundację Instytut Myśli
Innowacyjnej z Nowego Sącza. Rozpoczął się w grudniu 2018r. W ramach projektu seniorzy
uczyli się korzystania z nowoczesnych technologii, obsługi tabletów, które otrzymali
na własność oraz korzystania z Internetu. W projekcie wzięło udział 19 osób z terenu gminy
Żabno. Zajęcia odbywały się w pracowni komputerowej Gminnego Centrum Kultury
w Żabnie.
W ramach Gminnego Centrum Kultury działają kluby:
-

Klub modelarski – zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu; modelarze dysponują
dobrze wyposażoną pracownią, startują w konkursach, organizują imprezy
i pokazy. W 2019r. Klub liczył 38 członków.

-

Klub plastyczny – zajęcia odbywały się w 3 grupach. Klub plastyczny prowadzi
Galerię „Rozmaitości” znajdującą się w budynku Centrum, w której odbywają się
wernisaże, wystawy malarskie, fotograficzne, kolekcjonerskie i inne. W 2019r. Klub
liczył 51 członków.

-

Klub

Seniora

–

posiada

80

członków.

Zarząd

Klubu,

który

dba

o to, by zagospodarować swoim członkom czas wolny, spotyka się raz w tygodniu
w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie, wszyscy członkowie spotykają się regularnie
w każdą pierwszą środę miesiąca w sali klubowej Gminnego Centrum Kultury.
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Przy Gminnym Centrum Kultury w Żabnie działają zespoły:


Zespół Folklorystyczny Otfinowianie

Zespół liczy 35 osób. Składa się z czterech grup: dwóch dziecięcych tzw. „Mali
Otfinowianie”, dorosłej grupy śpiewaczej – „Otfinowianki” i dorosłej grupy obrzędowej.
Miejscem prób i spotkań Zespołu jest Dom Ludowy w Otfinowie.
Działalność i osiągnięcia Zespoły w roku sprawozdawczym:
- wizyty kolędowe w instytucjach samorządowych i oświatowych Gminy Żabno
- udział w Orszaku Trzech Króli w Żabnie
- udział w 37. Małopolskim Przeglądzie Grup Kolędniczych w Lipnicy Murowanej
- II miejsce i nominacja na 47. Karnawał Góralski w Bukowinie Tatrzańskiej
- koncert bożonarodzeniowy w Otfinowie
- udział w obchodach Dnia Babci i Dziadka w Ochronce św. Józefa w Otfinowie
- udział w 47. Karnawale Góralskim w Bukowinie Tatrzańskiej - wyróżnienie za widowisko
„Z rajem”
- udział w 37. Przeglądzie Zespołów Regionalnych, Kapel, Instrumentalistów, Grup
Śpiewaczych i Śpiewaków Ludowych im. Jędrzeja Cierniaka KRAKOWSKI WIANEK
w Szczurowej - II miejsce dla grupy śpiewaczej oraz II miejsce za widowisko „Swaty
u Kowala Józka”
- udział w 30. Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Regionu Krakowskiego
„Krakowiaczek” w Łoniowej - wyróżnienie za widowisko „Jak to się dziecioki bawiły
na Otfinowskim gościńcu”
- udział w obchodach 50-lecia Firmy „Polan” w Żabnie
- udział w obchodach Dni Żabna 2019
- udział w Jubileuszu 10-lecia Zespołu Folklorystycznego „Bobrowianie”
- udział w Dożynkach Powiatowych w Wojniczu - III miejsce w konkursie na wieniec
dożynkowy


Zespół Folklorystyczny Bobrowianie

Zespół liczy 35 osób i składa się z 3 grup: dziecięcej, młodzieżowej i dorosłej - obrzędowej.
Miejscem prób i spotkań Zespołu jest Centrum Kulturalne Wsi Bobrowniki Wielkie oraz
Szkoła Podstawowa w Bobrownikach Wielkich.
Działalność i osiągnięcia Zespołu w roku sprawozdawczym:
- występ kolędowy w Centrum Kulturalno – Oświatowo – Sportowym w Łęgu Tarnowskim
- występ z okazji Dnia Babci i Dziadka w Bobrownikach Wielkich
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- udział w 37. Małopolskim Przeglądzie Grup Kolędniczych w Lipnicy Murowanej - III
miejsce - szopka lalkowa
- udział w 37. Przeglądzie Zespołów Regionalnych, Kapel, Instrumentalistów, Grup
Śpiewaczych i Śpiewaków Ludowych im. Jędrzeja Cierniaka KRAKOWSKI WIANEK
w Szczurowej - III miejsce za widowisko „Potańcówka w chałupie muzykanta Jaśka”
- występ podczas obchodów 5-lecia Stowarzyszenia SIEMACHA Spot w Odporyszowie
- udział w 30. Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Regionu Krakowskiego
„Krakowiaczek” w Łoniowej - wyróżnienie za widowisko „Jak to się dziecioki w chałupie
Żeleźnikowy bawiły”.
- udział w „Mini Folk Festiwal” w Litochoro w Grecji
- udział w I Tanecznych Spotkaniach Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej
- udział w obchodach Dni Żabna 2019
- organizacja uroczystości jubileuszu 10-lecia Zespołu Folklorystycznego „Bobrowianie”
w Bobrownikach Wielkich
- udział w Festiwalu Smaku w Koszycach Wielkich.


Zespół muzyczny „40% Bluesa”

Zespół liczy 5 członków. Koncertuje na terenie gminy Żabno i w jej okolicach (Radłów,
Szczucin, Olesno, Tarnów). Zespół spotyka się i ćwiczy w pracowni muzycznej Gminnego
Centrum Kultury w Żabnie.
Działalność i osiągnięcia zespołu w roku sprawozdawczym:
- koncert z udziałem Wojtka Klicha podczas Dąbrowskiej Nocy Bluesowej – zespół wystąpił
jako „gwiazda wieczoru”
- koncert w ramach Dni Żabna
- organizacja koncertu „Zaduszki żabnieńskie” – wspólny występ z Andrzejem Krzywym
i Agą Dyk w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie
- koncerty zaduszkowe w Szczucinie i w Tarnowie
- przygotowanie materiału i nagranie płyty „40% bluesa i Przyjaciele. Ruszam w drogę”
(promocja płyty planowana jest wiosną 202 r.) - Zespół wokalny „Cantabile”
Chór rozpoczął swoją działalność we wrześniu 2017r.; składa się w większości z osób
dorosłych. Aktualnie liczy 14 członków. Zespół uświetnia uroczystości patriotyczne (mini
koncerty w czasie obchodów 3 Maja i 11 listopada przy Pomniku Poległym w Żabnie),
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religijne i okolicznościowe na terenie Gminy Żabno. Na co dzień zespół spotyka się i ćwiczy
w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie pod kierunkiem instruktora wokalnego.
W 2019r. zespół brał udział w konkursie „Wiecznie żywi” w Gminnym Centrum Kultury i
Czytelnictwa w Radłowie. - Grupa Teatralna Ad HOC
Grupa składa się z ok. 20 osób dorosłych. Są to aktorzy – amatorzy. W 2019r. zespół
przygotował spektakl teatralny „Ludzie i Anioły” Wiktora Szenderowicza. Spektakl
wyreżyserowała Elżbieta Kijowska.
Działalność i osiągnięcia zespołu w roku sprawozdawczym:
- 1 pokaz spektaklu „Serenada” podczas 27. Finału WOŚP w Żabnie
- 3 pokazy spektaklu „Ludzie i Anioły”
- udział w III Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów „drobny” w Jarosławiu – wyróżnienie dla
Pawła Węgla za „brawurową kreację aktorską”
- udział w 7. Małopolskich Spotkaniach Teatrów Amatorskich „Posiady Teatralne na Orawie”
w Jabłonce – III miejsce za spektakl „Ludzie i Anioły” oraz indywidualne wyróżnienie dla
Pawła Węgla za rolę Iwana Paszkina
W Gminnym Centrum Kultury w Żabnie działa Pracownia Komputerowa. Pracownia otwarta
jest codziennie. Znajduje się w niej 8 komputerów z dostępem do Internetu. Do dyspozycji
użytkowników jest także konsola do gier x-box wraz z telewizorem i grami. Korzystanie
z Pracowni jest bezpłatne. W 2019 r. z usług Pracowni Komputerowej skorzystało 261 osób.
W Gminnym Centrum Kultury w Żabnie odbywają się także:
- zajęcia taneczne prowadzone przez Szkołę Tańca „Latino” Gabriela Skiby
- zajęcia akrobatyczne.
Zajęcia te odbywają się popołudniami w sali choreograficznej.
Gminne Centrum Kultury w Żabnie organizuje wiele różnorodnych imprez. Część
z nich to cykliczne imprezy estradowe o charakterze regionalnym oraz inne przedsięwzięcia
artystyczne. W 2019r. odbyły się:
Festiwale, przeglądy:
- 23. Regionalny Konkurs Kolęd i Pastorałek - w konkursie wzięło udział 3270
uczestników;
- 34. Małopolski Przegląd Teatrów Lalkowych „O wielką nagrodę Zająca Poziomki” w Przeglądzie, który jest największą imprezą „lalkarską” w województwie małopolskim,
wzięło udział 9 zespołów teatralnych (130 uczestników); Przegląd współorganizowany
jest przez Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu
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- II Festiwal Piosenki Dziecięcej „Rechotek” – w Przeglądzie wzięło udział 40 uczestników
z terenu gminy Żabno

Konkursy:
- Konkursy plastyczne: „Kiedy dzwonię po straż pożarną”, „Nie wypalaj suchych traw”
i „Strażak w akcji” – eliminacje gminne (współorganizacja z Zarządem Oddziału Gminnego
Związku OSP RP Żabno); 66 uczestników
- Gminny Konkurs na lalkę teatralną „Pacynki – marionetki – kukły” (współorganizacja
z MGBP w Żabnie)
- konkurs plastyczny „Kwiaty Wyspiańskiego” – skierowany do przedszkolaków,
zorganizowany w 150. rocznicę urodzin artysty we współpracy z Miejsko – Gminną
Biblioteką Publiczną w Żabnie
- konkurs plastyczny „Wyspiański w moich oczach” - skierowany do uczniów szkół
podstawowych i gimnazjalnych, zorganizowany w 150. rocznicę urodzin artysty
we współpracy z Miejsko – Gminną Biblioteką Publiczną w Żabnie
- Konkurs wiedzy: „Stanisław Wyspiański – człowiek i artysta” – zorganizowany
w 150. rocznicę urodzin artysty; 64 uczestników
- IX Gminny Konkurs Piosenki Religijnej – w konkursie udział wzięło 48 solistów
i 14 zespołów (150 uczestników) z terenu gminy Żabno.
Warsztaty:
- warsztaty artystyczne dla dorosłych – „Robótki ręczne z szydełkowania” – 25 uczestników
- „Plon niesiemy, plon… – obrzędowość dożynkowa przykładem na zachowanie cech
regionu” – warsztaty skierowane do mieszkańców wsi z terenu gminy Żabno
zainteresowanych obrzędowością dożynkową, wykonywaniem wieńca dożynkowego –
15 uczestników, zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie;
- warsztaty recytatorskie dla młodzieży „Słowo na warsztacie”- warsztaty dwudniowe,
48 uczestników; współorganizowane przez Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym
Sączu
- warsztaty lalkarskie dla nauczycieli i instruktorów teatralnych „Pacynka – lalka na dłoni” –
25 uczestników; współorganizowane przez Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym
Sączu
Wystawy:
- „Kolęda kredką malowana” – wystawa pokonkursowa
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- „Poziomkowe migawki” – fotograficzna wystawa retrospektywna Małopolskiego Przeglądu
Teatrów Lalkowych „O wielką nagrodę Zająca Poziomki”
- „Lalka teatralna” – wystawa pokonkursowa, zorganizowana we współpracy z M-GBP
w Żabnie
- „Pejzaż frasobliwy” – wystawa prac Adama Tomczyka
- „W obiektywie Komara” – wystawa fotograficzna Krzysztofa Wójcika
- „Żywe obrazy Stanisława Wyspiańskiego” - wystawa pokonkursowa uczniów szkół
podstawowych z Łęgu Tarnowskiego, Bobrownik Wielkich i Niedomic
- wystawa twórczości dziecięcej - prace członków Klubu Plastyki
- wystawa pokonkursowa - „Nie wypalaj suchych traw” i „Kiedy dzwonię po straż pożarną”
i „Strażak w akcji”
- „To my światłoczuli” – wystawa fotografii uczestników zajęć fotograficznych
- „Co nam w duszy gra” – wystawa prezentująca dorobek artystyczny mieszkańców gminy
Żabno (Agnieszka Klich, Jan Wójcik, Alicja Klich, Krystyna Łata, Elżbieta Częczek, Mariusz
Kumięga, Henryk Korus, Adam Tomczyk, Karolina Jabłońska, Oliwia Podlasiewicz)
Wykłady, kursy, prelekcje:
- „Język angielski z elementami business” – kurs zorganizowany przez Stowarzyszenie
Rozwoju Zielony Pierścień

-

„Rolniczy handel detaliczny” - kurs zorganizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Zielony
Pierścień
Inne przedsięwzięcia kulturalne zrealizowane przez Gminne Centrum Kultury w Żabnie
w 2019r.
- Orszak Trzech Króli – współorganizacja ze Szkołą Podstawową w Żabnie
- 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Żabnie, blok imprez połączonych
z kwestą i licytacją na rzecz Fundacji WOŚP. Wystąpili m.in. „Klaudiusz Klich i przyjaciele”
oraz teatr Ad Hoc ze spektaklem „Serenada”
- Koncert Laureatów 23. Regionalnego Konkursu Kolęd i Pastorałek połączony z uroczystym
wręczeniem nagród – koncert poprzedziły trzydniowe przesłuchania konkursowe
- charytatywny koncert kolęd dla Justyny Drąg w kościele pw. Św. Trójcy w Łęgu
Tarnowskim (współorganizacja)
- „Noworoczne spotkanie z Ilkowicami” - spektakl „Królowa Śniegu”, występy wokalne
i taneczne uczniów, rodziców i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Ilkowicach
- przedstawienie kolędnicze w wykonaniu grupy teatralnej „Tymowioki”
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- promocja książki „Siedziwa i gwarzywa. Ze wspomnień mieszkańców Siedliszowic”
Urszuli Gieroń oraz widowisko „Baby się swarzo, a Kajce ido…” w reż. Krzysztofa Ryndaka
i w wykonaniu członków Stowarzyszenia Rozwoju Siedliszowic „U Tatara”
- Akcja DKMS dla Mateusza – rejestracja dawców szpiku
- Ferie zimowe – zajęcia świetlicowo-artystyczne prowadzone w czasie ferii przez
instruktorów GCK (160 uczestników)
- gminne obchody Dnia Kobiet – koncert zespołu MONK i występ zespołu Cantabile
działającego przy GCK w Żabnie
- „Kapitan Porządek” – spektakl teatralny w wykonaniu Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”
z Kielc – spektakl towarzyszył Małopolskiemu Przeglądowi Teatrów Lalkowych
- pokaz spektaklu o tematyce wielkanocnej „Baby się swarzo, a Kajce ido…”
w reż. Krzysztofa Ryndaka i w wykonaniu członków Stowarzyszenia Rozwoju Siedliszowic
„U Tatara”
- koncert „Uśmiechnij się z Kiepurą! Ojczyźnie z przebojem” w ramach Powiatowych
Obchodów Dnia Flagi RP oraz Święta Narodowego 3 Maja - współorganizacja ze Starostwem
Powiatowym w Tarnowie
- gminne obchody Święta Konstytucji 3 Maja – obsługa uroczystości
- promocja publikacji Pawła Domańskiego „Magistrat i stacja PKP w Żabnie” oraz
zwiedzanie wystawy fotograficznej Krzysztofa Wójcika „W obiektywie Komara”
- akcja charytatywna Kilometry dobra – piknik przed Centrum Kultury w Żabnie połączony
ze zbiórką funduszy i koncertem Majki Jeżowskiej
- „Kolorowy zawrót głowy” – festyn z okazji Dnia Dziecka – impreza plenerowa, odbyła się
na placu pomiędzy Szkołą Podstawową w Żabnie a Gminnym Centrum Kultury
- spektakl „Sztuka swatania według Moliera” w wykonaniu Amatorskiego Teatru „Razem”
działającego przy Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Ilkowicach
- spektakl plenerowy „Umrzeć ze śmiechu” – Rynek w Żabnie
- uroczyste spotkanie podsumowujące działania realizowane na terenie gminy Żabno
w ramach „Matecznika Tradycji” oraz koncert w wykonaniu uczestników zajęć
realizowanych w ramach projektu
- „Wieczór Talentów” – uroczyste podsumowanie i zakończenie roku kulturalno-oświatowego
w GCK – koncert w wykonaniu uczestników zajęć muzycznych, otwarcie wystawy
twórczości dziecięcej
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- „Podróże z wyobraźnią”- zajęcia wakacyjne dla dzieci: plastyczne, muzyczne, teatralne,
filmowe, komputerowe prowadzone przez instruktorów GCK
- Dni Żabna – dwudniowa impreza plenerowa, w jej ramach odbyły się uroczystości
jubileuszowe 5-lecia Galerii Żabno – koncert zespołu „Baciary” oraz występy artystyczne
i koncerty na placu przy hali sportowej w Żabnie. Wystąpili m.in. 40% bluesa, Mateusz Mijal,
zespół Bajm. W imprezie uczestniczyło ok. 7 tys. osób
- jubileusz 10-lecia działalności Zespołu Folklorystycznego „Bobrowianie” – festyn, koncert
zespołu „Turnioki” w Bobrownikach Wielkich
- „Moniuszko bohater niezwykły” – recital pieśni moniuszkowskich w wykonaniu solistów
scen operowych – współorganizacja z Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej (2 koncerty)
- koncert „Habemus Papam! – Pamięć i tożsamość” – w ramach Budżetu Obywatelskiego –
Kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Otfinowie
- koncert Anny Jurksztowicz i Krzesimira Dębskiego – w ramach Budżetu Obywatelskiego
- „Zaduszki żabnieńskie” – koncert poświęcony pamięci zmarłych artystów z udziałem
Andrzeja Krzywego i Agi Dyk
- Molier na bis - spektakl „Sztuka swatania wg Moliera” w wykonaniu Amatorskiego Teatru
„Razem” działającego przy Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Ilkowicach
- spektakl muzyczny „Pieśń gminna” w wykonaniu Teatru Mumerus i zespołu „Strojone”
z Krakowa
- promocja książki Pawła Domańskiego „Żabno jako sztetl” w ramach gminnych obchodów
Święta Narodowego 11 Listopada – w programie także program patriotyczno-artystyczny
w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Niedomicach i wspólne śpiewanie pieśni
patriotycznych
- „Lady Fama Show i gwiazdkowe koło fortuny” – show interaktywne dla dzieci, spotkanie
ze Św. Mikołajem
- spektakl „Mały Książę” w wykonaniu Teatru Piaskowej Animacji – w ramach Budżetu
Obywatelskiego
- koncert „Kolędy na trzech tenorów” w wykonaniu Alexandra Martineza, Jakuba
Oczkowskiego i Piotra Karzełka – koncert odbył się w kościele w Odporyszowie.
Ogółem w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Gminne Centrum Kultury
udział wzięło około 36 tys. osób.
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Współpraca z organizacjami i instytucjami z terenu Gminy Żabno:
Gminne Centrum Kultury w Żabnie w ramach swojej działalności udziela pomocy
organizacyjnej instytucjom i organizacjom działającym na terenie Gminy Żabno. Pomoc
ta, obejmująca głównie wynajem sal i obsługę techniczną, świadczona jest nieodpłatnie.
W 2019r. Gminne Centrum Kultury w Żabnie współpracowało z następującymi podmiotami:
- stowarzyszeniami z terenu gminy: Towarzystwo Przyjaciół Żabna, Stowarzyszenie
Przyjaciół Łęgu, Sekcja Związku Emerytów i Rencistów Nauczycieli ZNP w Żabnie, Klub
HDK, Stowarzyszenie Rozwoju Siedliszowic „U Tatara”, Koło Gospodyń „U Marysi”
w Łęgu Tarnowskim, MLKS Polan Żabno, KS „Łęgovia”, OSP z terenu gminy,
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bobrowniki Wielkie, ZHP – 5. Tarnowska Drużyna Harcerska
im Janusza Korczaka w Żabnie i in.
- parafie z terenu gminy
- szkoły, przedszkola i żłobek z terenu gminy
- instytucje działające na terenie gminy: Urząd Miejski w Żabnie, Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna w Żabnie, Dom Pomocy Społecznej w Sieradzy, SG ZOZ Żabno,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żabnie, Galeria Żabno, Policja w Żabnie i in.
- a także z instytucjami spoza gminy: Starostwo Powiatowe w Tarnowie, Centrum
Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu, Dąbrowski
Dom Kultury, Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie i in.
Centrum Kultury w Żabnie wydaje Nową Gazetę Żabnieńską. Jest to czasopismo
podnoszące tematy związane z gminą. W 2019 r. ukazywało się w cyklu dwumiesięcznym
w nakładzie 600 sztuk.
W budynku Gminnego Centrum Kultury w Żabnie dyżury poselskie (raz w miesiącu) pełni
Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski.
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Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie jest samorządową instytucją kultury. Służy
społeczności lokalnej w zakresie udostępniania zbiorów oraz zaspakajania potrzeb
czytelniczych, informacyjnych i komunikacyjnych. Popularyzuje literaturę i organizuje życie
kulturalno-oświatowe.

Do

podstawowych

zadań

Biblioteki

należy:

gromadzenie

i opracowanie zbiorów, udostępnianie zbiorów na zewnątrz i na miejscu, działalność
informacyjna, działalność kulturalno-oświatowa i promocyjna oraz współpraca z innymi
bibliotekami i instytucjami. Dyrektorem Biblioteki jest Marta Warias.
1. Struktura organizacyjna instytucji
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna funkcjonuje jako instytucja kultury Gminy Żabno.
Struktura organizacyjna Biblioteki przedstawia się w następujący sposób:
-

Biblioteka Główna z Oddziałem dla Dzieci i Młodzieży oraz z Działem dla dorosłych

-

Filia w Łęgu Tarnowskim

-

Filia w Niedomicach

-

Filia w Otfinowie

-

Filia w Niecieczy.
W roku sprawozdawczym Biblioteka prowadziła punkt biblioteczny w Domu Pomocy

Społecznej w Sieradzy.
2. Zatrudnienie
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie wraz z filiami zatrudnia 12 pracowników
(w przeliczeniu na etaty: 8 etatów): na stanowiskach merytorycznych 9 pracowników,
na stanowiskach administracyjnych 3 pracowników. W roku 2019r. zatrudniono jednego
pracownika (1/2 etatu) na umowę o pracę na zastępstwo za pracownika przebywającego
na zasiłku chorobowym.
3. Budżet instytucji i jego wykonanie, w tym :
- dotacja otrzymana z Urzędu Miejskiego w Żabnie na wydatki bieżące – 526 000,00 zł
- dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych – Biblioteka Narodowa – 19 900,00 zł
- dary – 51 969,00 zł (zbiory biblioteczne i materiały w ramach projektu Małopolski Klub
Kodera)
- wypracowane środki własne – 8 116,12 zł (wynajem lokalu, usługi ksero, odsetki bankowe,
refundacja kosztów wynagrodzenia i inne), w tym:
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„Dyskusyjne Kluby Książki w Małopolsce w roku 2019” - spotkania autorskie organizowane
w ramach DKK we współpracy z Instytutem Książki i Wojewódzką Biblioteką Publiczną
w Krakowie – 2 500,00 zł.
Koszty działalności Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabnie w roku 2019
wyniosły 626 472,31 zł, z tego 357 225,49 zł przeznaczono na wynagrodzenia pracowników.
4. Liczba komputerów użytkowanych w MGBP w Żabnie i jej filiach:
Na dzień 31.12.2019 r. Biblioteka posiadała 25 komputerów, w tym udostępnionych
czytelnikom 15. Wszystkie komputery posiadają dostęp do szerokopasmowego Internetu.
W roku 2019 zakupiono drukarkę do M-GBP w Żabnie, 2 ekrany projekcyjne i 2 projektory
multimedialne do filii w Niedomicach o Otfinowie.

5. Zbiory biblioteczne
Ogółem zbiory biblioteczne zwiększyły się o 4605 woluminów (w tym z zakupu 2507
woluminów), stan księgozbioru na dzień 31.12.2019 r. wynosił 70 306 wol.
Zbiory specjalne na dzień 31.12.2019 r. liczyły 1027 jednostek inwentarzowych.
Zubytkowano 2018 książek.
Biblioteka w swoich zbiorach posiadała 47 tytułów czasopism bieżących.
Na koniec grudnia 2019 r. zarejestrowano w bibliotekach Gminy Żabno 2 624 użytkowników.
Łącznie w naszych placówkach dokonano 43 313 wypożyczeń książek na zewnątrz, 2 123
czasopism i 902 zbiorów specjalnych.
Użytkownikom Biblioteki udostępniono na miejscu 14 224 książek, 2 438 czasopism,
z czytelni internetowej skorzystało 3 546 internautów.

I-buk LIBRA
Użytkownicy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej mogli w roku 2019 bezpłatnie
korzystać z zasobu książek elektronicznych (ibuków) oferowanych przez Państwowe
Wydawnictwo Naukowe PWN w ramach platformy libra.ibuk.pl. Dysponowaliśmy liczbą
3014 ibuków.
W ramach usługi wydano 15 kodów, przeczytano 203 tytuły.
SOKRATES IT i SOKRATES-software
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Biblioteka w Żabnie wraz z filiami korzysta z usługi dostępu do Systemu Zarządzania
Biblioteką w.bibliotece.pl dostępnego on-line z portalu. Usługa umożliwia korzystanie on-line
z

aplikacji

wspomagających

bibliotekę

w

procesach

gromadzenia,

katalogowania

zbiorów bibliotecznych oraz wyszukiwania informacji bibliograficznych.
Biblioteka posiada hosting oprogramowania SOWA2/MARC21.
Hosting polega na umieszczeniu katalogu bibliotecznego oraz oprogramowania serwera
aplikacji na serwerach firmy SOKRATES-software.

Czytak PLUS
M-GBP uczestniczy w projekcie „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej
dla osób niewidomych i słabowidzących” realizowanym przez Stowarzyszenie Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca. Projekt jest dofinansowany
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na podstawie umowy użyczenia
lub darowizny M-GBP w Żabnie posiada 6 czytaków (2 w bibliotece głównej i po
1 urządzeniu w filiach), są to urządzenia przystosowane do obsługi przez osoby niewidome
i słabowidzące. Czytelnicy z dysfunkcją wzroku mogą wypożyczać czytaki wraz z książkami
audio. Ponadto – na podstawie odrębnego porozumienia – biblioteka otrzymała zbiór 1623
cyfrowych książek mówionych. W roku 2019 w ramach usługi przeczytano 55 książek.

Katalog on-line
Biblioteka posiada katalog on-line, który pozwala w łatwy sposób, za pomocą łącza
internetowego, na sprawdzenie czy dana książka jest dostępna w bibliotece lub jej filiach.
Książka do domu
Książka do domu to oferta adresowana do mieszkańców Żabna, którzy ze względu na stan
zdrowia, wiek, stopień niepełnosprawności nie mają możliwości wypożyczania książek.
Usługa dostarczania książek do domu czytelnika i późniejszy ich odbiór jest bezpłatna.
Usługą objętych było w 2019r. 12 osób.
3. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie prowadzi szeroko pojętą pracę
kulturalno-oświatową.


„Spotkania z kulturą bliską i daleką” - projekt realizowany w ramach 3. edycji
Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.
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Na projekt zagłosowało 3337 osób, Gmina Żabno otrzymała na jego realizację dotację
w kwocie 140 tys. zł. W całości projektu na terenie Gminy Żabno udział wzięło ponad 8 600
osób.
Projekt realizowany był w 3 gminach subregionu tarnowskiego przez: Gminne Centrum
Kultury i Czytelnictwa w Radłowie, Dąbrowski Dom Kultury w Dąbrowie Tarnowskiej oraz
Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną i Gminne Centrum Kultury w Żabnie.
W ramach projektu odbyły się wydarzenia, za organizację których odpowiedzialna była
Biblioteka tj.:
- spotkanie literackie „Czy to magia czy nie magia” z Joanną Wachowiak, autorką książek dla
dzieci. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas I – II ze Szkoły Podstawowej w Łęgu
Tarnowskim (35 osób),
- spotkanie z podróżnikiem Robertem Gondkiem pod hasłem „Na szczytach Afryki”.
W spotkaniu w Żabnie uczestniczyło 150 osób,
- spotkania z Ewą Stadtmuller, autorką wielu książek dla dzieci i młodzieży, w których
uczestniczyli uczniowie najmłodszych klas szkoły podstawowej z Żabna i Niedomic
(2 spotkania, 200 osób),
- spotkanie z Andrzejem Krzywym w Żabnie, ikoną polskiej muzyki rozrywkowej, niezwykle
utalentowanym i cenionym wokalistą, legendarnym już liderem formacji De Mono. Artysta
w czasie spotkania w Żabnie opowiadał o swojej autobiograficznej książce „Na krzywy ryj”,
w spotkaniu udział wzięło 100 osób,
- spotkanie z Ewą Wachowicz, producentką, dziennikarką i prezenterką telewizyjną, jurorką
programu Top Chef, Miss Polonia 1992, autorką książek kucharskich. W spotkaniu w Łęgu
Tarnowskim udział wzięło ok. 120 osób - mieszkańców gminy Żabno (w tym członkinie kół
gospodyń wiejskich z terenu gminy),
- spotkanie z Arturem Andrusem, niegdyś redaktorem trójkowej „Powtórki z rozrywki”,
obecnie dziennikarz w RMF Classic, legendarnym gospodarzem spotkań kabaretowych
w „Piwnicy pod Harendą”, konferansjerem, a poza tym poetą, piosenkarzem, dziennikarzem,
autorem książek, tekstów piosenek, bajek, artystą kabaretowym i Mistrzem Mowy Polskiej.
W spotkaniu w Żabnie udział wzięło 200 osób.
W celu uzupełnienia zbiorów bibliotek publicznych Biblioteka w Żabnie wzbogaciła swój
księgozbiór o 1 580 książek oraz 469 audiobooków, wydawnictwa te są już na bibliotecznych
półkach w Żabnie oraz filiach w Łęgu Tarnowskim, Niecieczy, Niedomicach i Otfinowie.
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Projekt „Mała książka wielki człowiek” realizowany we współpracy z Instytutem
Książki.

W ramach projektu czytelnicy w wieku od 3 do 6 lat otrzymali Wyprawką czytelniczą –
książkę oraz Karty Małego Czytelnika, rodzice lub opiekunowie dziecka otrzymali poradnik.
W Oddziale dla dzieci i młodzieży w Żabnie oraz filiach w 2019r. wydano 222 wyprawki
czytelnicze. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum 1 książki
z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzymał naklejkę, a po zebraniu 10 – imienny
dyplom potwierdzający jego czytelnicze zainteresowania. W roku sprawozdawczym wydano
12 dyplomów.


Projekt „Para buch – książka w ruch” realizowany w Oddziale dla dzieci
i młodzieży w Żabnie oraz filii w Łęgu Tarnowskim. Finansowany ze środków
Deutsche Telekom Stiftung oraz Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
i ma na celu promocję książki popularnonaukowej, rozbudzanie wśród dzieci
ciekawości świata, rozwój ich umiejętności językowych i kształtowanie nawyków
czytelniczych. W ramach projektu odbywały się zajęcia, na których dzieci pogłębiały
swoją wiedzę na różne tematy w zakresie nauki m.in. o drzewach, kosmosie, świecie
podwodnym, architekturze oraz wykonują eksperymenty, budowle architektoniczne
itp. W roku sprawozdawczym odbyło się 6 spotkań, w których uczestniczyło
115 osób.



Projekt LEGO Mindstorms realizowany w Bibliotece głównej oraz filiach w Łęgu
Tarnowskim, Niecieczy, Niedomicach i Otfinowie. W ramach projektu odbywały
się cykliczne zajęcia z budowy i projektowania robotów LEGO Mindstorms EV3.
Bibliotekarze, przeszkoleni do pracy z robotami LEGO Mindstorms uczyli budowy
tych niezwykłych robotów oraz podstaw programowania. LEGO MINDSTORMS
pozwala tworzyć zautomatyzowane istoty, pojazdy, maszyny i wynalazki LEGO oraz
nimi sterować. Łącząc klocki LEGO z programowalnymi klockami, silnikami
i czujnikami można tworzyć modele, które po odpowiednim zaprogramowaniu będą
wykonywać proste polecenia.

Biblioteka posiada:
- 2 zestawy klocków LEGO Mindstorms EV3 – wariacja edukacyjna (zestaw podstawowy)
- 1 zestaw klocków Lego – Misja na Marsa – zestaw turniejowy
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- 2 zestaw klocków Lego Mindstorms EV3 – wariacja edukacyjna (zestaw dodatkowy 2 piloty IR –Lego Mindstorms EV3). Łącznie odbyło się 9 zajęć, w których uczestniczyło
72 osoby.
W roku sprawozdawczym zorganizowano wiele imprez i spotkań o charakterze edukacyjnym,
kulturalno-oświatowym:
 Konkursy: recytatorskie, plastyczne - 5 konkursów, 297 uczestników:
- konkurs na Najaktywniejszego Czytelnika 2018 r. w Filii w Niecieczy – 5 uczestników
- VIII Gminny Konkurs na Lalkę Teatralną pt. „Pacynki, marionetki, kukły” – 139 prac
- konkurs plastyczny „Kwiaty Wyspiańskiego” – skierowany do przedszkolaków,
zorganizowany w 150. rocznicę urodzin artysty we współpracy z GCK w Żabnie –
49 uczestników;
- konkurs plastyczny „Wyspiański w moich oczach” - skierowany do uczniów szkół
podstawowych i gimnazjalnych, zorganizowany w 150. rocznicę urodzin artysty
we współpracy z GCK w Żabnie – 26 uczestników
- XII Międzypowiatowy Turniej Sztuki Recytatorskiej „Poszukiwania”, eliminacje powiatowe
i finał dla powiatów: tarnowskiego, dąbrowskiego i brzeskiego – 83 recytatorów.


Spotkania autorskie - 5 spotkań, 780 uczestników:

- spotkanie autorskie z Jaśkiem Melą, podróżnikiem, działaczem społecznym – 2 spotkania,
Żabno, ok. 500 osób;
- spotkanie autorskie z Szymonem Hołownią, dziennikarzem, pisarzem i działaczem
społecznym, współorganizowane z Instytutem Książki i WBP w Krakowie – Żabno, ok. 200
osób;
- spotkanie z Bogdanem Musiałem, polskim i niemieckim historykiem, autorem książki „Kto
dopomoże Żydowi” – Żabno, 40 osób;
- spotkanie z Joanną Wachowiak, autorką książek dla dzieci – Otfinów, 40 osób.
Podsumowując spotkania autorskie organizowane w 2019 r. przez Bibliotekę: łącznie
ze spotkaniami w ramach BOWM odbyło się: 12 spotkań, w których uczestniczyło ok. 1600
osób.


Lekcje biblioteczne (19 lekcji bibliotecznych, 455 uczestników)

Tematyka lekcji:
- „Poznajemy wielkich Polaków” – filia w Otfinowie
- „Historia książki. Od papirusu do komputera” – Oddział dla dzieci i młodzieży, M-GBP
w Żabnie
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- „Stanisław Wyspiański. Mistrz pędzla i pióra” – Oddział dla dzieci i młodzieży, M-GBP
w Żabnie
- „Dlaczego nazywam się Plastuś” – filia w Otfinowie
- „Z Julianem Tuwimem lokomotywą przez wiersze dla dzieci” – filia w Otfinowie


Narodowe Czytanie Nowel Polskich z udziałem mieszkańców gminy, władz miasta
i powiatu, z oprawą muzyczną w wykonaniu kwartetu smyczkowego „Con Affetto”,
współorganizowane ze Starostwem Powiatowym w Tarnowie - ok. 100 osób.



Wystawy:

W bibliotece głównej oraz filiach zorganizowano 22 wystawy, m.in.:
- wystawa „To jest mój rok” z okazji 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki
we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Żabno, zwiedziło
około 200 osób;
- wystawa fotograficzna udostępniona przez WBP w Krakowie pt. „Pocztówka z Finlandii.
Oulu w obiektywie” Przemka Orła Krawińskiego – Żabno, zwiedziło 200 osób;
- „Najpierw Ojczyzna, a potem sztuka” z okazji rocznicy śmierci Ignacego Paderewskiego –
Niedomice, zwiedziło ok. 300 osób.;
- „Sielsko i anielsko” – wystawa malarstwa Agnieszki Klich z Ilkowic – Niedomice,
zwiedziło ok. 400 osób;
- „Bajkowe wakacje” – wystawa prac, które powstały w czasie zajęć wakacyjnych –
Nieciecza, ok. 50 osób;
- „W obiektywie Komara” – wystawa fotograficzna Krzysztofa A. Wójcika – Łęg Tarnowski,
zwiedziło około 400 osób;
- wystawa malarstwa Henryka Klicha – Otfinów, zwiedziło ok. 80 osób.


Zajęcia w czasie ferii zimowych oraz wakacji

-

uczestniczyło ok. 630 dzieci

z naszej gminy - zajęcia literacko-plastyczne, zabawy ruchowe i gry na placu zabaw,
głośne czytanie bajek. Zajęcia odbyły się w Żabnie, Łęgu Tarnowskim, Niecieczy,
Niedomicach oraz w Otfinowie.


Noc Bibliotek pod hasłem „Znajdźmy wspólny język” – udział w ogólnopolskiej akcji
promującej czytelnictwo; zajęcia literacko-plastyczne, zabawy ruchowe i umysłowe
oraz projekcja filmu „Ptyś i Bill”. W Nocy Bibliotek udział wzięło 80 dzieci (Żabno,
Niedomice, Łęg Tarnowski, Otfinów).



Spektakl teatralny „Co w trawie piszczy” w wykonaniu grupy teatralnej EDU – Artis
z Krakowa – Filia w Niecieczy, obejrzało 37 dzieci.
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Wigilia dla seniorów – spotkanie opłatkowe dla mieszkańców Niecieczy i Czyżowa
współorganizowane z kołem gospodyń wiejskich, radą sołecką i parafią – 130 osób.



W M-GBP w Żabnie działa 6 Dyskusyjnych Klubów Książki, to grupy osób, które
spotykają się raz w miesiącu i rozmawiają o książkach, wymieniają się
spostrzeżeniami, dzielą refleksjami, dyskutują o literaturze, pisarzach, poetach,
nowościach wydawniczych oraz gatunkach literackich. Uczestnicy spotykają się raz
w miesiącu i omawiają zagadnienia dotyczące konkretnej książki.

W sumie odbyło się 61 spotkań DKK, w których uczestniczyło 323 osoby.
Projekt realizowany jest we współpracy z Instytutem Książki i Wojewódzką Biblioteką
Publiczną w Krakowie.


Przy M-GBP w Żabnie działała „Letnia czytelnia”, która zlokalizowana była
na tarasie przy wejściu do budynku – otwarta była w okresie letnim oraz podczas
Dni Żabna.



Warsztaty:

– „Bombka i aniołek” – warsztaty plastyczno-techniczne dla dzieci z Anną Kowynia – Filia
w Otfinowie, 15 osób;
- „Wyżły chodzą na łyżwy” wg książki Macieja Byliniaka „Zwierzyniec” dla uczniów
SP w Żabnie i ZSPiP w Otfinowie we współpracy z Międzynarodowym Centrum Kultury
w Krakowie – 50 osób.
Ogółem w formach promocji książki w 2019 roku wzięło udział ok. 8,5 tys. osób.
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Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej mgr Stanisława Łabno
Główny Księgowy Irena Szczurek
Zatrudnienie:
 Liczba pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – 27 pracowników
(25,25 etatu),
 Liczba pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych –
24 pracowników.
Budżet Ośrodka
Ogółem 24 582 584,07, w tym:
koszty pracownicze obejmujące wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi (brutto)
oraz składki na ubezpieczenia społeczne ponoszone przez pracodawcę 1 894 584,80 zł
na podstawie:
umowy o pracę 1 593 781,98 zł
umowy cywilno-prawne 300 802,82 zł
Wykorzystywany majątek:
 Budynek komunalny o powierzchni użytkowej 492,64 m2 położony przy ulicy
Świętego Jana 3a na działce 1241/28 o powierzchni 0,1132 ha stanowiący własność
Gminy Żabno oddany w bezpłatne używanie do prowadzenia działalności Ośrodka
Pomocy Społecznej na podstawie umowy użyczenia nr RGG.722431-1/10 z dnia
29 stycznia 2010r., zmienionej aneksem nr 1 do umowy użyczenia z dnia
29 stycznia 2010r. RGG.722431-1/10 z dnia 27 lutego 2013r. oraz na podstawie
protokołu zdawczo – odbiorczego przedmiotu użyczenia spisanego w dniu 1 lutego
2010r. stanowiącego integralną całość z umową użyczenia.
 Samochód Opel Corsa 1.4, rok produkcji 2015 – własność Gminy Żabno –
użytkowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
 Część budynku Domu Ludowego w miejscowości Czyżów 28, 33-250 Otfinów
o powierzchni użytkowej 110,0 m2 oraz część działki nr 300/2 o powierzchni 0,0150
ha przeznaczone na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci
i młodzieży w gminie Żabno na podstawie umowy nr RGG.6050.5.2019 z dnia
31 maja 2019r.
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 Część budynku komunalnego o pow. użytkowej 115,44 m2 oraz część działki
nr 1243/3 o pow. 0,0543 ha zlokalizowane przy ulicy Świętego Jana 1a, 33-240 Żabno
przeznaczone na prowadzenie Klubu Senior+ w Żabnie na podstawie umowy
RGG.6850.18.2019 z dnia 16 grudnia 2019r. oraz umowy użyczenia z dnia
16 marca 2020r.
Zakres wykonywanych zadań
Dział Świadczeń na Rzecz Rodziny
W dziale zatrudnionych jest 4 pracowników.
W ramach działu przyjmowane są wnioski oraz prowadzone są postępowania administracyjne
wynikające z następujących przepisów prawa:
 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz.
111 z późn. zm.) ,
 Ustawa z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(Dz. U. z 2019 r. poz. 670 z późn. zm.),
 Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.),
 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 z późn. zm.),
 Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży „Za życiem”
(Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn. zm.),
 Uchwała Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia
rządowego Programu Dobry Start (M. P. z 2018 r. poz. 514).
W wyniku prowadzonych postępowań administracyjnych wydano 1 415 decyzje
administracyjne oraz 3 208 spraw zakończono innym rozstrzygnięciem niż decyzja
administracyjna (np. informacje o przyznaniu świadczeń wychowawczych czy też świadczeń
z Programu Dobry start).
Ponadto prowadzono postępowania wobec 75 dłużników alimentacyjnych - wzywano
dłużników alimentacyjnych do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych i odbierania
oświadczeń majątkowych, kierowano pisma do komorników, policji, urzędu pracy,
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prokuratury, innych organów właściwych (urzędów gmin i miast), starostwa powiatowego,
ministerstwa cyfryzacji.
W sprawach, w których może wystąpić element koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego postępowania administracyjne prowadzone są przez Małopolski Urząd
Wojewódzki. Dział świadczeń na rzecz rodziny przyjmuje wnioski o świadczenia na rzecz
rodzin, po przeprowadzeniu wstępnej weryfikacji złożonych wniosków przekazuje
je do MUW a następnie w ramach prowadzonych postępowań świadczy pomoc prawną
umożliwiającą

ostateczne

rozstrzygnięcie.

Współpraca

z

Małopolskim

Urzędem

Wojewódzkim dotyczyła 215 spraw.
W dziale przygotowywane są comiesięczne listy wypłat świadczeniobiorców z podziałem
na poszczególne rodzaje świadczeń. W 2019 roku w skali roku wypłacono 58 008
świadczenia.
Ponadto w dziale prowadzona jest co miesięczna analiza potrzeb na realizację zadań
i sprawozdawczość merytoryczna obejmująca w szczególności rozliczenie wykonania zadań
rzeczowych w ramach otrzymanych kwot dotacji na wypłatę poszczególnych świadczeń,
przygotowywanie zapotrzebowania na wypłatę świadczeń oraz jego korygowanie według
potrzeb jak również sprawozdawczość kwartalna, a w okresach przyjmowania wniosków
raportowanie cotygodniowe.
Dział Pomocy i Integracji Społecznej
W dziale zatrudnionych jest 13 pracowników w ramach umowy o pracę
są to pracownicy socjalni, opiekunki środowiskowe, asystenci rodziny oraz 15 osób
zatrudnionych w ramach umów cywilno-prawnych są to opiekunki środowiskowe, specjaliści
do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych – oligofrenopedagog, rehabilitant
i logopeda.
W ramach działu przyjmowane i realizowane są zadania wynikające z następujących
przepisów prawa:
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019r. poz.
1507 z późn. zm.).
W dziale rozpoznawane są i diagnozowane potrzeby oraz organizowana jest pomoc
dostosowana do indywidualnych potrzeb i sytuacji osób i rodzin znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej.
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Świadczeniami pomocy społecznej było objętych 851 osób z 358 rodzin.
Na wniosek strony i z urzędu przeprowadzono 1027 postępowań administracyjnych
w sprawie przyznania zasiłku celowego, okresowego, stałego, pomocy rzeczowej, usług
opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz w sprawie umieszczenia w domu
pomocy społecznej i w schronisku dla osób bezdomnych zakończonych decyzją
administracyjną.
W omawianym roku z zasiłku celowego skorzystało 545 osób z 313 rodzin, z zasiłku
okresowego 106 rodziny, z zasiłku stałego z tytułu niezdolności do pracy z powodu wieku lub
niepełnosprawności 75 osób w tym 55 osób samotnych i 20 osób pozostających w rodzinie,
27 osób dorosłych niepełnosprawnych objętych było usługami opiekuńczymi, 2 dzieci
specjalistycznymi

usługami

opiekuńczymi,

2

dzieci

specjalistycznymi

usługami

opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W domach pomocy społecznej
na przestrzeni roku przebywało 21 osób natomiast w schronisku dla osób bezdomnych
4 osoby.
We

wszystkich

tych

środowiskach

pracownicy

socjalni

oprócz

postępowania

administracyjnego zajmują się także weryfikacją i kontrolą w zakresie prawidłowości
realizacji świadczeń wynikających z decyzji administracyjnych i diagnozy ewentualnych
potrzeb.
Pracownicy socjalni prowadzili pracę socjalną w 156 środowiskach i zawarli oraz
realizowali 19 kontraktów socjalnych i 2 projekty socjalne (liczba osób objętych projektem
171).
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2019r. poz. 1111 z późn. zm.)
W celu realizacji zadań wynikających z ustawy zatrudnieni byli asystenci rodziny
w wymiarze 2 etatów. W 2019r. usługą asystenta rodziny objętych zostało 25 rodzin
(wychowujące 65 dzieci). Były to rodziny, które wymagały wsparcia w znacznie szerszym
wymiarze aniżeli pomoc oferowana w ramach pracy socjalnej. Celem wsparcia w postaci
asystenta rodziny jest poprawa funkcjonowania rodziny w wypełnianiu ról opiekuńczowychowawczych. Asystent rodziny pracując w środowisku rodziny towarzysząc rodzinie
w jej codziennych próbach przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, zapewnia wsparcie
psychologiczne oraz motywuje członków rodzin do aktywnego działania na rzecz poprawy
warunków w jakich funkcjonuje rodzina. Nadrzędnym celem wsparcia asystenta rodziny jest
zapewnienie pomocy rodzinie w zachowaniu integralności, przeciwdziałaniu marginalizacji,
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zatrzymaniu dziecka

w jego naturalnym

środowisku

rodzinnym

a tym

samym

przeciwdziałaniu umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej.
W pieczy zastępczej przebywało 14 dzieci z 11 rodzin w tym: 4 dzieci z 3 rodzin
biologicznych umieszczonych jest w pieczy zastępczej na starych zasadach - gmina nie
współfinansuje kosztów ich pobytu natomiast koszt pobytu był współfinansowany przez
Gminę Żabno dla 10 dzieci z 8 rodzin.
Pracownicy socjalni oraz asystenci rodziny w 2019r. uczestniczyli osobiście
w 17 posiedzeniach Zespołów dokonujących okresowych ocen sytuacji dziecka pozostającego
w pieczy zastępczej oraz przekazali 9 opinii na temat sytuacji rodzin biologicznych
dla Zespołów dokonujących okresowych ocen sytuacji dziecka pozostającego w pieczy
zastępczej.
W celu zapewnienia nadzoru nad nieletnimi pozbawionymi dostatecznej opieki ze strony
rodziców nadzorem kuratorskim objętych było 22 rodziny, w tym w roku sprawozdawczym
Ośrodek Pomocy Społecznej wystąpił do Sądu Rodzinnego z 7 wnioskami o wgląd
w sytuację rodziny.
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. z 2020r. poz. 218) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
13 września 2011r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów
formularzy "Niebieska Karta" (Dz. U. Nr 209, poz. 1245).
W ramach profilaktyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie zdiagnozowano 22 rodziny
zagrożone przemocą oraz prowadzono 15 Procedur „Niebieskiej Karty”, odbyło się
26 posiedzeń Grup Roboczych oraz 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Wystosowano 5 wniosków o wszczęcie
procedury leczenia odwykowego.
Pracownicy socjalni monitorowani środowiska objęte Procedurą Niebieskiej Karty poprzez
wizyty w środowisku w trakcie trwania procedury – 49 wizyt oraz 17 wizyt po zakończeniu
procedury
4. Ustawa

z

dnia

21

czerwca

2001r.

o

dodatkach

mieszkaniowych

(Dz. U. z 2019r. poz. 2133)
Przeprowadzono

53

postępowania

administracyjne

zakończone

wydaniem

decyzji

dla 33 rodzin.
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5. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019r. poz.
755 z późn. zm.)
W 2019 roku nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie dodatku energetycznego.
6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019r. poz.
1390 z późn. zm.)
Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin posiadających
co najmniej 3 dzieci zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych.
Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania m.in z oferty instytucji kultury,
ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju.
Od dnia 1 stycznia 2019 r. weszła w życie zmiana w ustawie o Karcie Dużej Rodziny.
Od tego dnia o przyznanie karty dużej rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin
którzy w chwili składania wniosku o KDR mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci,
ale również rodzice którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu
na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.
W 2019r. wydano 665 kart dla członków 259 rodzin, w tym 55 rodzin wychowujących troje
i więcej dzieci oraz 204 rodziny, których rodzice mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej
troje dzieci bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.
7. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1373 z późn. zm.)
W 2019r. wszczęto 6 postępowań w zakresie ustalenia uprawnień do świadczeń opieki
zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych z czego 5 zostało zakończonych decyzją
administracyjną przyznającą prawo do świadczenia.
8. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego
(Dz. U. z 2020r. poz. 685)
W 2019r. wystosowano 1 wniosek o skierowanie na przymusowe leczenie psychiatryczne
bez zgody uczestnika postępowania oraz 1 wniosek o skierowanie do Domu Pomocy
Społecznej bez zgody uczestnika postępowania w trybie zabezpieczenia.
W ramach działu pracownicy prowadzą pomoc prawną na rzecz innych jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej polegającej w szczególności na przeprowadzaniu
wywiadów

środowiskowych oraz wywiadów alimentacyjnych u osób zobowiązanych

do alimentacji zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, ustalaniu sytuacji osób korzystających
z pomocy w innych instytucjach. W ramach współpracy z innymi jednostkami przekazano
114 informacji do odpowiednich instytucji.
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Pracownicy działu zajmują się także sprawozdawczością merytoryczną w okresach
miesięcznych i kwartalnych, merytorycznym opisem faktur, not księgowych i rachunków
za usługi świadczone przez inne instytucje pomocowe oraz zleceniobiorców.
Dział Finansowo - Kadrowy
W dziale zatrudnionych jest 2 pracowników.
Dział wykonuje zadania w zakresie obsługi finansowej i kadrowej Ośrodka Pomocy
Społecznej zgodnie z:
 Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019r. poz. 351),
 Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869
z późn. zm.),
 Przepisami prawa pracy.
Dział prowadzi:
 wypłaty świadczeń z pomocy społecznej i dodatków mieszkaniowych oraz świadczeń
na rzecz rodziny. W 2019 roku wypłacono oraz zaewidencjonowano w ewidencji
księgowej 846 list wypłat świadczeń,
 wypłaty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę i umów
cywilno-prawnych – wypłacono i zaewidencjonowano w ewidencji księgowej 219 list
wypłat
 opłaca składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla 27 pracowników Ośrodka
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz 24 pracowników zatrudnionych
na podstawie umów cywilno-prawnych,
 opłaca comiesięczne składki na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalno-rentowe
dla 137 świadczeniobiorców.
Dział Organizacyjno – Administracyjny
W dziale zatrudnionych jest 2 pracowników.
Do zadań Działu Organizacyjno-Administracyjnego należy w szczególności:
 kompleksowa obsługa sekretariatu Ośrodka Pomocy Społecznej,
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 ewidencjonowanie, rejestrowanie, przyjmowanie, wysyłanie, oraz rozdzielanie
i rozliczanie korespondencji i przesyłek pocztowych, przyjmowanie i wysyłanie
faksów,
W 2019r. w dzienniku korespondencyjnym zarejestrowano 9297 dokumentów wpływających,
natomiast w rejestrze korespondencji wysłanej odnotowano dokumentów 4140 wysłanych.

Punkt informacyjno-konsultacyjny
W punkcie porad udziela radca prawny i psycholog zatrudnieni na umowę cywilnoprawną

oraz

pracownik

socjalny

w

ramach

swoich

obowiązków

służbowych.

W roku sprawozdawczym z porad i konsultacji specjalistów skorzystało 42 rodziny
co przełożyło się na 83 wizyty.
Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno
Projekt „Placówka Wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno” jest
realizowany w okresie od 2 maja 2019r.

do 30 kwietnia 2022r.. Placówka mieści się

w budynku Domu Ludowego w Czyżowie.
Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany
w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne
i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C.
wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Pierwszym etapem realizacji projektu było wykonanie prac adaptacyjnych w pomieszczeniach
Placówki oraz wyposażenie nowo utworzonej Placówki – realizacja tych zadań przypadła
na okres od maja do lipca 2019r.
Od lipca 2019r. w Placówce Wsparcia Dziennego w wymiarze pełnego etatu zatrudniony jest
opiekun/wychowawca. W Placówce zatrudniona jest także osoba sprzątająca – na podstawie
umowy cywilno – prawnej.
Placówka realizuje następujące formy wsparcia:
 wsparcie psychologiczne
 wsparcie pedagogiczne,
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 wsparcie logopedyczne,
 rozwój kompetencji informatycznych,
 rozwój świadomości i ekspresji kulturalnej u dzieci i młodzieży,
 zajęcia wyrównawcze z zakresu języka polskiego, języka angielskiego, matematyki,
 wyjazd integracyjny dla Uczestników projektu i ich rodziców/opiekunów.
Placówka dysponuje 15 miejscami dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żabno. Wsparciem
objęci są także rodzice dzieci uczestniczących w zajęciach Placówki.
W 2019 roku wsparciem objętych zostało 23 dzieci i 16 rodziców.
Wyżej wymienione formy wsparcia zapewnione są przez pracowników firmy zewnętrznej
tj.: psychologa, logopedę, pedagoga, informatyka, animatora kultury, nauczycieli: języka
polskiego, języka angielskiego, matematyki.
Klub Senior + w Żabnie
Klub Senior + w Żabnie został utworzony i wyposażony w ramach Modułu I Programu
Wieloletniego Senior + na lata 2015-2020, edycja 2019. Klub mieści się w Żabnie przy ulicy
Świętego Jana 1a.
Placówka zapewnia 20 miejsc seniorom nieaktywnym zawodowo w wieku powyżej 60 roku
życia z terenu Gminy Żabno.
Od grudnia 2019r. zatrudniony został Kierownik Klubu Senior + w Żabnie w wymiarze 0,4
etatu oraz opiekun/terapeuta Klubu Senior + w wymiarze 0,4 etatu.

Realizowane Programy:
 Realizacja wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - dotacja przyznana na
posiłek oraz zasiłek celowy lub świadczenie rzeczowe w postaci produktów
żywnościowych.
W 2019r.pomocą w postaci posiłku w szkole objętych zostało 128 dzieci z 7 rodzin.
Z zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności skorzystało 355
osób

z

167 rodzin.

Pracownicy socjalni

przeprowadzili

295 postępowań

administracyjnych zakończonych wydaniem decyzji.
Elementem dopełniającym wieloletniego programu wspierania finansowego gmin
w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 jest Program
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osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
w Gminie Żabno przyjęty uchwałą III/30/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia
11 grudnia 2018r.
Program

Osłonowy

realizowany

był

przez

Ośrodek

Pomocy

Społecznej

we współpracy z placówkami oświatowymi w sferze gminnej polityki społecznej.
Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin
o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji. Program jest elementem
polityki społecznej gminy w zakresie poprawy życia rodzin o niskich dochodach,
poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz kształtowania właściwych nawyków
żywieniowych.
 W 2016r. Gmina Żabno przystąpiła do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014 – 2020 PO PŻ, przy współpracy z CARITAS Archidiecezji
Krakowskiej, który jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym
ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Program
w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób, rodzin najbardziej potrzebujących
w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy
żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób
uprawnionych.
W 2019r. z pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa –
Podprogram 2018 skorzystało 823 osób z 298 rodzin, natomiast w ramach
Podprogramu 2019 wydano skierowania dla 684 osób w 259 rodzinach.
 Realizacja projektu pn. „Lepsza jakość życia w Gminie Żabno” – kontynuacja
projektu z 2018 roku. Celem przyznanej dotacji jest dalszy rozwój usług opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych. W ramach programu finansuje się
zatrudnienie jednej opiekunki środowiskowej realizującej usługi opiekuńcze dla osób
starszych i niepełnosprawnych oraz jednego specjalisty (rehabilitanta) realizującego
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 dzieci.
 Realizacja programu „Opieka 75+” – celem programu jest poprawa dostępności
do usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej. W 2019r. wsparciem
w ramach programu objęto 3 osoby z trenu gminy Żabno poprzez zapewnienie usług
opiekuńczych dla tych osób.
 Realizacja Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej –
w ramach programu uzyskano dotację, której celem jest wspieranie gmin w rozwoju
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systemu wspierania rodzin, w tym zwiększenie dostępu do usług asystenta rodziny.
W ramach programu uzyskano dofinansowanie do etatów 2 asystentów rodziny.
 Projekt

pn.

„Wsparcie

opiekunów

nieformalnych

osób

niesamodzielnych

w subregionie tarnowskim” w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi
opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR typ projektu A. Działania wspierające
opiekunów

nieformalnych

osób

niesamodzielnych.

Projekt

realizowany

jest w partnerstwie z Gminą Miasta Tarnowa, Gminą Dąbrowa Tarnowska, Gminą
Gnojnik, Gminą Lisia Góra, Gminą Ryglice, Gminą Zakliczyn. Projekt obejmuje takie
działania

jak

usługi

opieki

zastępczej,

bezpłatne

wypożyczanie

sprzętu

rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego, diagnozę potrzeb opiekunów, warsztaty z zakresu
opieki, grupy wsparcia, szkolenia dla opiekunów, zwiększenie dostępu opiekunów
do informacji.

Gminne programy i strategie:
1. Strategia

Rozwiązywania

Problemów

Społecznych

w

Gminie

Żabno

na lata 2014-2020,
Strategia przyjęta uchwałą III/18/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 29 grudnia 2014r.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Żabno
na lata 2014-2020, zmieniona:
- Uchwałą VI/41/15 w Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 31 marca 2015 roku,
- Uchwałą XXIII/303/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 29 grudnia 2016 roku,
- Uchwałą III/35/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 11 grudnia 2018 roku.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Żabno na lata 2014–2020 jest
dokumentem wypełniającym obowiązek zawarty w art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Zgodnie z art. 110 ust. 4 wyżej wymienionej
ustawy –realizację strategii koordynuje Ośrodek Pomocy Społecznej. Na podstawie art. 16b
wspomnianej ustawy, dokument strategii rozwiązywania problemów społecznych zawiera:
diagnozę sytuacji społecznej, prognozę zmian w zakresie objętym strategią, określenie: celów
strategicznych projektowanych zmian, kierunków niezbędnych działań, sposobu realizacji
strategii oraz jej ram finansowych, wskaźników realizacji działań.
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Strategia

Rozwiązywania

Problemów

Społecznych

jest

dokumentem

wieloletnim,

podstawowym dokumentem strategicznym, stanowiącym narzędzie nowoczesnej pomocy
społecznej, wspierającym długofalowe planowanie i realizację celów w zakresie
rozwiązywania problemów społecznych w skali lokalnej, na poziomie gminy. Z realizacji
zadań określonych w Strategii Radzie Miejskiej w Żabnie przedkładany jest do 31 marca roku
następnego raport za poprzedni rok.
Ocena zasobów pomocy społecznej – obowiązek przygotowania wynika z ustawy
o pomocy społecznej.
Ocena zasobów pomocy społecznej została zatwierdzona Uchwałą VII/98/19 Rady
Miejskiej w Żabnie z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej
w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
Analiza zasobów ma służyć ocenie efektywności systemu pomocowego na tle lokalnej
sytuacji społecznej i demograficznej. Stwarza ona możliwości wytyczania lokalnych
i regionalnych kierunków zmian oraz przystosowania pomocy społecznej do możliwości
konkretnych wspólnot samorządowych. Ponadto daje rozeznanie w najpilniejszych
potrzebach socjalnych i stanowi ważny element planowania budżetowego.
Program Wspierania Rodziny dla Gminy Żabno na lata 2019-2021
Program został przyjęty Uchwałą nr VI/79/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 4 kwietnia
2019r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Żabno na lata 20192021. Przyjęcie trzyletniego programu wynika z obowiązku ustawowego określonego
w art. 176 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej. Program obejmuje zintegrowane kierunki działań realizowanych w zakresie opieki
nad dziećmi i rodziną wszystkich podmiotów polityki społecznej z terenu Gminy Żabno.
Skierowany jest on głownie do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo – wychowawczych.
Z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny określonych w Programie przedstawiane
jest do 31 marca roku następnego sprawozdanie za poprzedni rok.
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Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Gminie Żabno na lata 2015-2020
Program został przyjęty Uchwałą nr IV/24/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 28 stycznia
2015r. w sprawie Przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Żabnie na lata 2015-2020. Przyjęcie
programu jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Celem Programu jest ograniczenie
na terenie Gminy Żabno rozmiaru i następstw zjawiska przemocy w rodzinie. Program
realizowany jest w takich obszarach jak: profilaktyka przemocy w rodzinie, działania na rzecz
osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz podnoszenie kompetencji służb realizujących
zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żabnie jest podmiotem
leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia
2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112 poz. 654 z późn. zm.) prowadzonym w formie
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym
jest Gmina Żabno.
Celem Zakładu jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, profilaktyka oraz
promocja zdrowia.
Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żabnie udziela świadczeń zdrowotnych
finansowanych z środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym
do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową
odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.
Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żabnie prowadzi gospodarkę
finansową opartą na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności
leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654 z póź. zm.) i przepisach do tej ustawy oraz ustawy
o rachunkowości.
W skład Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żabnie wchodzą
następujące jednostki:
1.

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Łęgu Tarnowskim

2.

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Otfinowie

3.

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Niedomicach z siedzibą w Ilkowicach
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4.

Przychodnia Rejonowa w Żabnie

5.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Wietrzychowicach

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żabnie świadczy usługi dla 14.599
pacjentów,

w

tym

173

podopiecznych

Domu

Pomocy Społecznej

w

Sieradzy

i w Wietrzychowicach. Opiekę lekarską zapewniają: lekarze rodzinni, pediatrzy, lekarz
chorób wewnętrznych oraz lekarz medycyny pracy.
Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej w tym transport medyczny (zakład posiada
2 karetki transportowe) wykonywane są w dni robocze w godzinach 8.00-18.00
od poniedziałku do piątku.
W pracowni rehabilitacji zlokalizowanej w budynku Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Żabnie wykonywane są następujące zabiegi:
-

fizykoterapia – jonoforeza, ultradźwięki, naświetlanie lampą Sollux, laseroterapia,

-

masaż suchy;

-

kinezyterapia – rehabilitacja ruchowa odbywa się w pracowni, jak i w domu chorego,

-

leczenie polem magnetycznym,

-

krioterapia azotem,

Pracownia Rehabilitacji czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00.
W Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Żabnie na podstawie
zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy funkcjonują następujące poradnie
specjalistyczne:
-

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

-

Poradnia Otolaryngologiczna,

-

Poradnia Rehabilitacyjna

Rejestracja pacjentów do ww. poradni oraz podstawowej opieki zdrowotnej odbywa się
codziennie w godzinach od 7.00 do 18.00, osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie.
Dodatkowo w SG ZOZ w Żabnie funkcjonuje Poradnia Medycyny Pracy.
Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żabnie świadczy usługi na podstawie
umów z podwykonawcami w zakresie diagnostyki: analitycznej, RTG, USG, które
wykonywane są nie tylko na potrzeby Zakładu, ale również dla innych podmiotów. Zakład
posiada średniej klasy aparat USG przeznaczony dla potrzeb poradni ginekologicznopołożniczej.
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Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żabnie realizował programy
profilaktyczne i zdrowotne finansowane w ramach kontraktu z NFZ.
-

Program grupowej profilaktyki fluorkowej w szkołach który jest realizowany przez
pielęgniarkę medycyny szkolnej (finansowane przez NFZ)

-

Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci gminy Żabno jest
kontynuowany przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Tarnowie

-

Program profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV stanowiącego przyczynę
raka szyjki macicy realizowany w Powiecie Tarnowskim.

-

Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie
dla mieszkańców Gminy Żabno po 65 roku życia, 100% finansowany przez Zakład.

-

Szczepienia ochronne finansowane przez pacjentów SG ZOZ w Żabnie lub zakłady
pracy przeciw: WZW B, WZW A i B, WZW A, grypie, rota wirusom, meningokokom,
odkleszczowemu zapaleniu mózgu, HPV, ospie wietrznej.

Dane statystyczne dotyczące roku 2019
Podstawowa Opieka Zdrowotna:
ilość porad ogółem: 59994 w tym wizyt domowych: 3 043
Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
Ogółem udzielono 1595 porad,
Poradnia Otolaryngologiczna:
Ogółem udzielono porad 1870 porady,
Poradnia rehabilitacyjna:
Ogółem udzielono porad 539 porad,
Pracownia Rehabilitacji:
Ogółem wykonano 42 308 zabiegów
Dane kadrowe techniczne i finansowe dotyczące roku 2019
SGZOZ w Żabnie zatrudnia 51 osób tj. 44,92 etatu
W tym:
Lekarze 7 osób 5 etatów na umowie o prace, 9 osób na umowie cywilnoprawnej
Pielęgniarki 20 osób 19,35 etatu
Fizjoterapeuci 5 osób 4,7 etatu
Kierowcy 2 osoby 2 etaty
Rejestratorki 3 osoby 2,76 etatu
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Obsługa punktu pobrań 2 osoby 2,76 etat
Sprzątaczki 3 osoby 2,25
Administracja 4 osoby 3,65 etatu
Każda z wymienionych placówek jest wyposażona zgodnie z wymogami NFZ
i spełnia wymogi lokalowe zgodnie z przepisami w tym zakresie. Ponadto każda placówka
jest wyposażona w AED oraz dwie posiadają defibrylator tradycyjny. Placówki SGZOZ
są również wyposażone w sprzęt komputerowy umożliwiający w pełnym zakresie tworzenie
elektronicznej dokumentacji medycznej oraz każdy punkt szczepień posiada system
bezprzerwowego monitorowania temperatury chłodziarek do przechowywania szczepionek.
W głównej siedzibie zakładu jest również zabezpieczenie w postaci agregatu prądotwórczego.
Wszystkie gabinety lekarskie jak również poczekalnie są klimatyzowane. Inwestycja ta była
możliwa przy udziale Urzędu Miasta Żabno i Urzędu Gminy Wietrzychowice.
Zakład w 2019 zakończył rok z zyskiem wynoszącym 83 089,53 przy sumie
przychodów

5.813 910,03. Udział kosztów wynagrodzeń z kosztami ZUS po stronie

pracodawcy w stosunku do przychodów wynosi 65%. Zakład na bieżąco reguluje
zobowiązania i egzekwuje należności. Udział przychodów finansowanych z NFZ wynosi 96%
pozostałe 4% to usługi prywatne i najem pomieszczeń.
Ochrona zdrowia, Programy Profilaktyczne, Gmina Żabno
Szczepionki dla dziewcząt do 13 roku życia, profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka
ludzkiego (HPV) w Małopolsce;
W Gminie Żabno w 2019 liczba dawek wyniosła 22 sztuki, kwota wydatkowana na ten cel
wynosi 3300,00zł przy jednostkowym koszcie 150,00zł. Program ten jest współfinansowany
przez samorządy: wojewódzki, powiatowy i gminny, a organizatorem jest Powiat Tarnowski.
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Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej funkcjonuje na podstawie Uchwały
XI/78/91 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 29 kwietnia 1991 roku w sprawie
przekształcenia Rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Żabnie likwidując go z dniem 15 maja 1991 i tworząc na jego bazie z dniem 15 maja
1991 Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej.
Pełniącym obowiązki kierownika w

Miejsko Gminnym Zakładzie Gospodarki

Komunalnej jest Grzegorz Mikulec na podstawie porozumienia z dnia 02.01.2019
przedłużone 31.12.2019 na kolejny rok.
Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żabnie wykonuje usługi na terenie
Gminy i Miasta Żabna zgodnie ze swoją statutową działalnością w zakresie:
-

budowy i remontu dróg oraz chodników;

-

pozostałej działalności transportowej;

-

administracji domów mieszkalnych;

-

świadczenia

usług

pogrzebowych

i

utrzymania

cmentarza

komunalnego

w Niedomicach
-

wywozu nieczystości płynnych;

-

wywozu odpadów komunalnych;

-

obsługa

Punktu

Selektywnej

Zbiórki

Odpadów

Komunalnych

PSZOK

w Niedomicach;
-

obsługa Gminnego Centrum Recyklingu w Niedomicach

-

prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów;

-

oczyszczanie miasta;

-

utrzymania zieleni

-

świadczenia różnych usług dla ludności;

Prowadzi również

działalność gospodarczą na zasadzie odpłatności i z przychodów

własnych pokrywa swoje koszty.
I tak, na podstawie sprawozdania RB-30S w 2019 struktura przychodów kształtuje się
następująco:
Ogółem przychody za 2019r wynoszą :

3 060 149,66

Na ogółem poniesione koszty:

3 216 697,48
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Wykonanie planu w zakresie przychodów i kosztów w ujęciu tabelarycznym za 2019 w podziale na rodzaje działalności.

M-c

drogi

przychody

transport

gosp
mieszaniowa

cmentarz

gosppodarka
ściekowa

gospodarka
odpadami

oczyszczanie
miasta

utrzymanie
zieleni

recykling i PSZOK

pozostała
sprzedaż

Razem

887 910,52

59 679,57

94 350,61

23 725,52

28 818,28

786 196,41

211 409,86

241 773,58

624 696,38

5 944,74

2 964 505,47

1 031 122,03

47 286,34

98 878,74

23 111,77

32 532,24

789 946,76

180 676,76

227 964,45

692 288,87

427,78

3 124 235,74

- 143 211,51

12 393,23

4 528,13

613,75

3 750,35

30 733,10

13 809,13

67 592,49

5 516,96

koszty

amortyzacja

-

-

3 713,96

-

-

-

159 730,27

-

88 000,04

działaność finansowa i pozostała

75 225,93

wynik brutto

-

172 504,38
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Przeciętne zatrudnienie za rok 2019

24,70

Wykorzystano fundusz płac w wysokości

1 037 736,54

w tym wypłacono gratyfikacje jubileuszowe i odprawy emerytalnorentowe

28 731,62

co daje średnią płacę brutto

4 388,38

(średnia płaca brutto liczona ze składkami na ubezpieczenie społeczne)

Stan zatrudnienia
Zatrudnienie na 31.12.2018 :22 etaty/osoby
Zwiększenia:

9 etatów/osób (pracownicy sezonowi)

Zmniejszenia: 10 etatów/osób ( w tym: 1 osoba – likwidacja stanowiska, 2 osoby- renta i emerytura, 7
osób pracownicy sezonowi)
stan na 31.12.2019: 21 etatów/osób.
Zestawienie szczegółowe kosztów w podziale na działalności - w tym koszty wynagrodzeń.

Wyszczególnienie

wydatki osobowe
nie zaliczane do
wynagr

drogi

dodatkowe
wynagrodzenie
roczne

wynagrodzenia
osobowe

ubezpieczenia
społeczne

fundusz
pracy

wynagr.
bezosobowe

PFRON

4 960,31

312 069,80

28 498,75

60 122,53

6 935,40

gosp
mieszkaniowa

49,00

4 041,61

664,25

831,06

42,47

-

-

440,89

cmentarz

157,30

11 046,96

664,25

2 068,22

39,23

-

-

8 574,74

10 656,79

2 930,73

2 399,55

-

-

6 847,85

1 590,68

171 541,84

12 045,82

31 989,77

3 811,34

905,10

-

85 323,59

742,68

101 341,57

11 241,39

19 856,52

2 037,90

754,25

-

12 310,99

utrzymanie
zieleni

2 183,48

126 872,41

9 306,84

19 926,82

2 143,74

754,25

-

27 278,03

recykling i
PSZOK

2 480,24

300 165,56

15 165,93

54 455,01

4 533,36

-

-

37 391,70

-

-

424,78

gospodarka
ściekowa

-

gospodarka
odpadami
oczyszczanie
miasta

pozstała
działalność

12 163,69

Gmina Żabno

1 037 736,54

80 517,96

191 649,48

-

19 543,44

4 876,40

7 290,00

1 600,00

zużycie
materiałów

1 600,00

538 566,57

717 159,14
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Wyszczególnienie

usługi
remontowe

energia

usługi
telekomunikacyjne

drogi

3 681,10

5 132,37

gosp
mieszkaniowa

57 787,84

1 140,00

cmentarz

42,07

gospodarka
ściekowa

-

usługi obejm
wyk.ekspertyz

720,08

-

783,30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

oczyszczanie
miasta

4 388,22

1 448,27

900,18

-

utrzymanie
zieleni

4 388,24

10 316,76

900,16

-

recykling i
PSZOK

27 672,41

1 864,36

811,75

-

Wyszczególnienie

drogi
gosp
mieszkaniowa

-

-

7 721,20

Vat

8 080,07

4 978,66

13 552,80

-

6 054,06

4 148,89

3 226,50

-

4 820,06

9 680,74

6 453,50

311,52

1 928,99

-

-

3 964,25

szkolenia

5 112,99

252,00

1 116,88

-

4 431,46

opłaty na rzecz
jst

-

32 306,83

30 795,03

-

1 078 408,37

-

685,00

-

98 878,74

519,00

-

23 111,77

-

32 532,24

-

-

gospodarka
ściekowa

-

-

gospodarka
odpadami

-

1 220,62

1 011,00

oczyszczanie
miasta

-

218,91

180,00

-

180 676,76

utrzymanie
zieleni

-

180,00

-

227 964,45

recykling i
PSZOK

-

-

-

692 288,87

pozstała
działalność

-

-

-

427,78

Gmina Żabno

17,68

6 570,20

76 538,00

FEP

5 448,34

-

37 816,00

-

cmentarz

7 721,20

15 489,20

-

-

25 630,62

11 986,74

-

1 099,29

103 272,01

11 171,65

-

4 945,56

-

podatek od
nieruchomości

ZFŚS

-

5 312,13

-

2 535,85

różne opł i
składki

-

gospodarka
odpadami

pozstała
działalność

podróże krajowe

-

8 023,34

506,73

506,73

789 946,76

3 124 235,74
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Wykorzystywany majątek wraz z podstawą prawną wykorzystania:
- środki trwałe nie amortyzowane, używane na podstawie umów
Lp.

Środki trwałe nieamortyzowane

1.

Samochód ciężarowy
Mercedes
Atego umów
podstawie

79 335,00

umowa użyczenia z dnia 31.08.2016

2.

Spycharko ładowarka najmu, dzierżawy i
recykling

244 000,00

Przekazanie środków trwałych: OT z dnia
30.04.2012

3.

Przenośnik taśmowy innych umów, w tym z tytułu
recyklingumów leasingu

524 600,00

Przekazanie środków trwałych: OT z dnia
30.04.2012

4.

Kabina sortownicza - recykling

122 000,00

Przekazanie środków trwałych: OT z dnia
30.04.2012

5.

Sito wibracyjne - recykling

85 400,00

Przekazanie środków trwałych: OT z dnia
30.04.2012

6.

Automatyczna prasa belującarecykling

61 000,00

Przekazanie środków trwałych: OT z dnia
30.04.2012

7.

Rozdrabniacz do szkła recykling

61 000,00

Przekazanie środków trwałych: OT z dnia
30.04.2012

8.

Wózek widłowy- recykling

61 000,00

Przekazanie środków trwałych: OT z dnia
30.04.2012

9.

Samochód ciężarowy Iveco
Daily

17 900,00

10.

Ciągnik rolniczy Massey
Ferguson

przez jednostkę - używane na

Wartość
na
obrotowego

koniec

roku

Podstawa prawna

Umowa użyczenia z dnia 11.03.2019
Protokół zdawczo odbiorczy z dnia
25.09.2019

1 135
391 300,00
535,00

Razem

- Decyzja z dnia 12.12.2019 nr pisma RGG.6844.1.2019 o przekazaniu w trwały zarząd:
Grunty o wartości 387933,00
Budynki o wartości 316503,00 w tym:
1) budynek administracyjny pow użytk 99 m2
2) wiaty garażowe szt 3 pow użytk 714 m2
3) budynek magazynowy pow użytk 257 m2
4) budynek warsztatowy pow użytk 328 m2
5) budynek magazynowy pow użytk 60 m2
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GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KANALIZACYJNE SPÓŁKA Z O.O.

Spółka

Gminne

Przedsiębiorstwo

Kanalizacyjne

w

Niedomicach

funkcjonuje

w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, ustawy o gospodarce komunalnej oraz
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Spółka
realizuje zadania własne Gminy będącej jej jedynym właścicielem. Gminne Przedsiębiorstwo
Kanalizacyjne w Niedomicach Sp. z o.o. działa jako spółka samorządowa. Zarząd Spółki jest
jednoosobowy, Prezesem Zarządu jest mgr Jacek Ramian. Podstawowym zadaniem Spółki
jest świadczenie usług kanalizacyjnych na rzecz mieszkańców Gminy Żabno. Spółka
prowadzi również pozataryfową działalność usługową,

związaną głównie

z wywozem

nieczystości płynnych beczkowozami oraz czyszczeniem kanalizacji w Gminie Żabno
oraz w 15 Gminach sąsiadujących.
Spółka działa również na podstawie:
 Uchwały Rady Miejskiej w Żabnie nr XXX/340/09 z dnia 04 czerwca 2009r.
w sprawie utworzenia spółki z ograniczona odpowiedzialnością , nr XLI/444/10 z dnia 15
lutego 2010 r. w sprawie określenia wysokości kapitału zakładowego spółki ograniczoną
odpowiedzialnością,

ustalenia

wysokości

wkładu

pieniężnego

i składników wkładu rzeczowego oraz ustalenia ilości udziałów obejmowanych
w spółce przez Gminę Żabno oraz uchwały nr XLI/443/10 z dnia 15 lutego 2010r.
zmieniającej uchwałę nr XXX/340/09 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 04 czerwca 2009
r. w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 Aktu Notarialnego nr 1596/2010 z dnia 19.02.2010 r. sporządzonym w Kancelarii
Notarialnej w Dąbrowie Tarnowskiej - akt założycielski spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością

o

nazwie

Gminne

Przedsiębiorstwo

Kanalizacyjne

w Niedomicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 Uchwały Rady Miejskiej w Żabnie nr XLV/493/10 z dnia 27 maja 2010 r. zmieniająca
uchwałę Nr XXXVII/393/09 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 5 listopada 2009r.
w sprawie utworzenia Związku Gmin ds. zaopatrzenia w wodę i kanalizacji
w Dąbrowie Tarnowskiej i przyjęcia statutu przedmiotowego Związku.
ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ
 rozbudowa i budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Żabno,
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 eksploatacja, konserwacja, remonty, odtwarzanie, modernizacja i rozbudowa urządzeń i
obiektów kanalizacyjnych,
 bezawaryjne, ciągłe i niezawodne utrzymywanie sieci i urządzeń kanalizacyjnych,
 organizacja i prowadzenie działalności w celu prawidłowego utrzymania infrastruktury
kanalizacyjnej,
 gospodarowanie odpadami kanalizacyjnymi,
 bieżące remonty ciągów kanalizacyjnych i przepompowni ścieków,
 konserwacja

i

utrzymanie

w

należytym

stanie

terenów

wokół

obiektów

i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki a także dzierżawionych od
Gminy Żabno oraz osób prywatnych,
 skuteczne eliminowanie nielegalnych przyłączy kanalizacyjnych oraz procederu
odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej,
 wydawanie warunków technicznych budowy sieci i obiektów kanalizacyjnych
oraz przyłączy odbiorców, uzgadnianie projektów opracowanych na podstawie tych
warunków, a także przeprowadzanie odbiorów technicznych tych budowli,
 prowadzenie rozliczeń za zbiorowe odprowadzanie ścieków,
 planowanie, zlecanie i nadzór realizacji zadań i zakupów inwestycyjnych oraz zadań
remontowych, wykonywanych siłami obcymi dla potrzeb Spółki,
 pozyskiwanie jak największej liczby nowych przyłączy,
 działalność reklamowa i edukacyjna mająca na celu uświadomienie odbiorcom zasady
prawidłowego korzystania z kanalizacji sanitarnej,
WIELKOŚĆ ZATRUDNIENIA
W roku 2019 stan zatrudnienia przedstawiał się następująco:
1– Prezes Zarządu
1 – Kierownik Spółki - podległość Dyrektor Spółki
1 – Starszy specjalista ds. administracyjno-biurowych – podległość Dyrektor Spółki
1 – Starszy specjalista ds. inwestycji i finansów – podległość Kierownik Spółki
1 – Starszy specjalista ds. technicznych – podległość Kierownik Spółki
6 – pracowników obsługi – podlegli Starszemu specjaliście ds. technicznych
Łącznie w roku 2019 przeciętnie zatrudnionych było 11 pracowników.
Wskaźnik przychodu ze sprzedaży na 1 pracownika wyniósł w 2019 roku – 405 210,16 zł.
Wskaźnik zysku netto wypracowanego na 1 pracownika wyniósł – 30 391,80 zł.
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STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Zgromadzenie
Wspólników

Zarząd
Spółki

Rada
Nadzorcza

Prezes Zarządu

Dział Inwestycyjno Finansowy

Kierownik Spółki

KS
1

Dział administracyjny
i obsługi Spółki

Dział Techniczny
Specjalista ds. inwestycji i
finansów

DS
1

Starszy Specjalista ds.
administracyjno - biurowych

FI
1
Starszy Specjalista ds.
technicznych

TT
1

Konserwator urządzeń
kanalizacyjnych

S1
1

Konserwator urządzeń
kanalizacyjnych

S2
1

Konserwator urządzeń
kanalizacyjnych

S3
1

Konserwator urządzeń
kanalizacyjnych
Magazynier - Kierowca

S4
1

Konserwator urządzeń
kanalizacyjnych
Kierowca – operator
wozu asenizacyjnego, WUKO

S5
2

DA
1

Spółka korzysta z usług firm zewnętrznych w następujących obszarach działalności:


Obsługę finansowo – księgową i kadrową prowadzi firma zewnętrzna - Biuro Podatkowe
PRO – FIS Spółka Cywilna.



Obsługę bankową prowadzi Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie oddział
w Żabnie oraz Krakowski Bank Spółdzielczy w Szczurowej, oraz ING Lease w zakresie
leasingu.



Obsługę Spółki w zakresie BHP prowadzi firma zewnętrzna RACH-MED na podstawie
stosownej umowy.



Usługi inkasenckie prowadzone są przez zewnętrzną Firmę Usługową Krzysztof
Bieszczad.



Nadzór i obsługę prawną Spółki prowadzi Kancelaria Radcy Prawnego - Małgorzata
Skalska.
LICZBA ODBIORCÓW USŁUG

Ilość umów z dostawcami ścieków – 3040
Ilość osób korzystających z kanalizacji – ok. 13 500
Ilość nowych podłączy do sieci – 35
Ilość wydanych warunków przyłączenia - 56
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI
Koszty działalności w 2019 roku wyniosły ogółem 4 124 017,59 zł, w tym środki
przeznaczone na wynagrodzenia pracowników w kwocie 812 461,48 zł.

Raport o stanie Gminy Żabno za 2019r.
Koszty działalności

4 124 017,59 zł
4 202 626,16 zł

3 721 544,30 zł
4 500 000,00 zł
4 000 000,00 zł

3 154 667,00 zł

3 500 000,00 zł
2 999 717,00 zł
3 000 000,00 zł
2 500 000,00 zł
Rok 2019
2 000 000,00 zł
Rok 2018
1 500 000,00 zł
Rok 2017

1 000 000,00 zł
Rok 2016

500 000,00 zł
-

zł

Rok 2015

1
Koszty

Rok 2015
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Rok 2017

Rok 2018
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PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI
W 2019 roku przychody Spółki wyniosły 4 457 311,76 zł, w tym 3 815 033,46 zł
stanowiły przychody z działalności taryfowej a 642 278,30 zł przychody pozataryfowe.

Przychody z działalności

4 457 311,76 zł

4 277 060,00 zł

3 727 683,00 zł
4 500 000,00 zł
4 000 000,00 zł

3 218 765,00 zł

3 500 000,00 zł
3 110 828,00 zł
3 000 000,00 zł
2 500 000,00 zł
Rok 2019
2 000 000,00 zł
Rok 2018
1 500 000,00 zł
Rok 2017
1 000 000,00 zł
Rok 2016

500 000,00 zł
-

zł

Rok 2015
1

Rok 2015
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WYNIK FINANSOWY
W roku 2019

Spółka osiągnęła najlepszy w historii dodatni wynik finansowy

w wysokości 333 209,86 zł netto. Do takiego stanu, głównie przyczyniła się stale rozwijająca
się działalność pozataryfowa w tym szczególnie usługi wywozu nieczystości płynnych
od odbiorców z Gminy Żabno jak również Gmin ościennych tj. Radłów, Wietrzychowice,
Wierzchosławice, Olesno, Lisia Góra, Miasto i Gmina Tarnów, Gręboszów, Dąbrowa
Tarnowska, Mędrzechów, Bolesław, Szczucin, Radgoszcz i Radomyśl Wielki, Borzęcin, oraz
prawidłowo skalkulowana taryfa za odprowadzone ścieki w obszarze głównej działalności,
dotyczącej zbiorowego odprowadzania ścieków.
WYKORZYSTYWANY MAJĄTEK
Stan majątkowy Spółki
Wielkość i struktura majątku trwałego Gminnego Przedsiębiorstwa Kanalizacyjnego
w Niedomicach Sp. z o. o. jest typowa dla przedsiębiorstw świadczących usługi kanalizacyjne
dla podmiotów gospodarczych i odbiorców jednostkowych.
Charakteryzuje się dominującym udziałem w strukturze rzeczowego majątku trwałego,
niewielkim udziałem wartości niematerialnych i prawnych. Główną jego pozycję stanowi
majątek wniesiony aportem przez Gminę Żabno, tj. budynki i budowle oraz maszyny
i urządzenia znajdujące się w obiekcie przepompowni przy Ul. Kolejowej 10 w Niedomicach,
oraz sieć kanalizacyjna z pozostałą infrastrukturą w miejscowościach Żabno, Łęg Tarnowski,
Niedomice, a przedstawia się następująco:
Kapitał zakładowy Spółki wynosił 18 032 000,- zł. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym
w pełnej ich wartości są własnością Gminy Żabno. Udziały są pokryte:
a) wkładem niepieniężnym /aportem/ o wartości 2.141.000,- zł w postaci:
- prawa własności nieruchomości położonej w Niedomicach na działce nr 781/4
o pow. 0,06 ha, KW TR1D/00064146/2, zabudowanej budynkiem pompowym,
- prawa własności nieruchomości położonej w Niedomicach na działce nr 781/32
o pow. 0,6982 ha, KW TR1D/00060939/0 wraz z budynkiem warsztatowo –
specjalnym o pow. użytkowej 387 m2, adres ul. Kolejowa 10, 33-132 Niedomice,
budynkiem magazynowym, budynkiem oczyszczalni, reaktorem biologicznym,
piaskownikami wraz z korytkami, sieciami technologicznymi oraz ogrodzeniem na
łączną wartość 2.141.000,- zł.
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b) wkładem pieniężnym w wysokości 50.000,- zł.
c) spółka nadto, zgodnie z Uchwałą nr XLV/492/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia
27 maja 2010 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie
podwyższenia kapitału zakładowego jednoosobowej spółki Gminy Żabno –
GminnegoPrzedsiębiorstwa Kanalizacyjnego sp. z o. o. w Niedomicach została
dokapitalizowana kwotą 200.000, - zł Uchwałą nr 4/2010 Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników.
d) wkładem pieniężnym w wysokości 120 000 zł na pokrycie podwyższenia kapitału
zakładowego.
e) wkładem niepieniężnym /aportem/ o wartości 12 307 000 zł w postaci sieci
kanalizacyjnych

oraz

pozostałej

infrastruktury

w

miejscowościach:

Żabno,

Łęg Tarnowski, Niedomice.
f) wkładem pieniężnym o wartości 250 000 zł na pokrycie podwyższenia kapitału
zakładowego
g) wkładem niepieniężnym /aportem/ o wartości 2 964 000 zł w postaci „ Tranzytu
ścieków sanitarnych z Gminy Żabno do kolektora w Tarnowie”
Łączny

kapitał

podstawowy

Gminnego

Przedsiębiorstwa

Kanalizacyjnego

w Niedomicach Sp. z o. o. na dzień 31.12.2018 rok wynosi 18 032 000 zł. Całość kapitału
objęta jest przez Gminę Żabno, która jest jedynym właścicielem Spółki.

IWESTYCJE
GPK Sp. z o.o. w Niedomicach w roku 2019 zrealizowała następujące inwestycje:


Zakończenie wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pt. „Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pasieka Otwinowska, NiecieczaCzyżów, Sieradza” – dokumentacja została wykonana wraz z uzyskaniem
pozwoleń na budowę.



Wykonanie kolejnego etapu modernizacji Budynku Administracyjnego –
wykonano tzw. roboty ciężkie.



Wykonanie wjazdu i parkingu przy siedzibie Spółki z kostki brukowej –
wykonano nawierzchnię oraz zmodernizowano odwodnienie.



Wykonano komorę zasuw przy przepompowni P1 w Łęgu Tarnowskim.
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Wykonano własny system monitoringu przepompowni wraz z zainstalowaniem
go na własnym serwerze.



Wykupiono na własność samochód asenizacyjny DAF LF, po zakończeniu okresu
leasingu.

Na

zapisane

w

planie

na

rok

2019

środki

inwestycyjne

w

wysokości

533 720,87 zł netto wydatkowano 380 352,85 zł netto co stanowi 71% zaplanowanej kwoty.
Zadania inwestycyjne wykonywane są zgodnie z Wieloletnim Planem Rozwoju
i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018 -2022, zatwierdzonego przez Związek
Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej.
VII. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi.
Gmina Żabno należy do następujących stowarzyszeń i związków międzygminnych:
- Związek Międzygminny Gmin Żabno i Lisia Góra ds. Zaopatrzenia Wsi w Wodę,
- Związek Gmin do sprawa wodociągów i kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej,
- Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień Tarnowa,
- Stowarzyszenie Związek Samorządów Polskich
Gmina Żabno od 1999r. współpracuje w różnych działaniach na rzecz społeczności
lokalnych z gminą Bad-Berka w RFN.
Burmistrz uczestniczy w różnych ciałach lokalnych i regionalnych w działaniach ciał
konsultacyjnych i opiniotwórczych na terenie powiatu tarnowskiego i województwa
małopolskiego

min.

w

Forum

Burmistrzów

Małopolskiego

Instytutu

Samorządu

Terytorialnego i Administracji.
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VIII Podsumowanie
Dla Gminy Żabno rok 2019 był bardzo dobry, jeżeli chodzi o liczbę inwestycji, przede
wszystkim tych z udziałem pozyskanych środków zewnętrznych. To efekt aktywności
i skuteczności Gminy w aplikowaniu o środki z Unii Europejskiej i źródeł krajowych. Rozwój
infrastruktury, bardziej niż przytoczone w Raporcie liczby i nakłady finansowe, obrazują
zmiany naocznie obserwowane przez mieszkańców i przyjezdnych. Poprawie jakości
powietrza służą też inwestycje w panele fotowoltaiczne, które to zadanie rozpoczęliśmy
przygotowywać w 2018r. pozyskaliśmy środki, jako partner projektu z blisko 40 gminami
a ich montaż

u mieszkańców i obiektach użyteczności publicznej ma być rozpoczęty

w 2020r. Systematycznie wymieniane są kotły węglowe oraz gazowe na kotły nowej
generacji. W 2019r wymieniono 43 kotły gazowe za kwotę 642 510,16zł a także
28 węglowych za kwotę 224 256,00 zł.
W propagowanie aktywności i zdrowego stylu życia wpisują się inwestycje w różnego
rodzaju

infrastrukturę

sportową.

W

ubiegłym

roku

wykonane

został

o nawierzchni nieurazowej przy współfinansowaniu ze środków zewnętrznych. Niezmiennie,
w ramach konkursów ofert, przekazujemy klubom, stowarzyszeniom, organizacjom
pozarządowym środki na organizację wydarzeń sportowych, kulturalnych, na zadania
z zakresu zdrowia i pomocy społecznej. Współpracujemy ze społecznikami, NGO,
jak również innymi samorządami i jednostkami. Wśród priorytetów są projekty twarde –
infrastrukturalne jak również miękkie – społeczne. Działaniom towarzyszy kontekst
proekologiczny, wagę przywiązujemy do edukowania, wspierania przedsiębiorczości, oferty
kulturalnej i wszelkich innych wskazanych aspektów warunkujących rozwój Gminy
Jednostki kultury realizowały kolejne projekty w ramach Budżety Obywatelskiego,
co stanowi zachętę dla mieszkańców do włączania się w życie w tworzenie społeczeństwa
obywatelskiego.
Systematycznie prowadzimy budowę i remonty nawierzchni dróg i chodników,
następuje rozbudowa sieci kanalizacyjnych, wodociągowych oraz oświetlenia. Szereg zadań
z tego zakresu zrealizowany został w ubiegłym roku. Najprawdopodobniej w bieżącym roku
przystąpimy do budowy sieci kanalizacyjnej w Pasiece Otfinowskiej. Poprawiliśmy warunki
obsługi mieszkańców uruchamając Biuro Obsługi Klienta.
Dane demograficzne za poprzedni rok pokazują, że mimo funkcjonowania rządowego
programu 500+, liczba urodzeń utrzymuje się na podobnym poziomie. Jako samorząd
Gmina Żabno

Strona 171

Raport o stanie Gminy Żabno za 2019r.
musimy skupić się na stwarzaniu przyjaznych warunków dla rodzin i dalszych inwestycjach
w wieloaspektowy, zrównoważony rozwój gminy.
W 2019r. rozpoczęliśmy oraz zaplanowaliśmy inwestycje i projekty, które
są w trakcie realizacji czy też będą realizowane w kolejnych latach. Działamy w sposób
przemyślany, skupiając się na maksymalnym czerpaniu środków ze źródeł zewnętrznych.
Nasza gmina jest przyjazna mieszkańcom i przyjezdnym.
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Załącznik do opracowania
Wykaz podjętych uchwał przez Radę Miejska w Żabnie w 2019r.
Data
podjęcia

Numer
uchwały

10 stycznia
2019r.

IV/36/19

10 stycznia
2019r.

IV/37/19

10 stycznia
2019r.

IV/38/19

10 stycznia
2019r.

IV/39/19

10 stycznia
2019r.

IV/40/19

10 stycznia
2019r.

IV/41/19

10 stycznia
2019r.

IV/42/19

10 stycznia
2019r.

Gmina Żabno

IV/43/19

Tytuł uchwały
Uchwała Nr IV/36/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 10
stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne
przekazanie przez Gminę Żabno na rzecz Związku
Międzygminnego Gmin Żabno i Lisia Góra ds. Zaopatrzenia
Wsi w Wodę środków trwałych obejmujących majątek w
postaci sieci wodociągowych z przeznaczeniem na
działalność określoną w statucie Związku
Uchwała Nr IV/37/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 10
stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę
prawa własności nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Żabno na prawo własności nieruchomości,
stanowiącej własność osoby fizycznej, położonej w obr.
Otfinów.
Uchwała Nr IV/38/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 10
stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, części
działki nr 1077 o pow. 0,0060 ha, położonej w Żabnie, z
dotychczasowym najemcą
Uchwała Nr IV/39/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 10
stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, części
działki nr 1032 o pow. 0,04 ha, położonej w Żabnie, z
dotychczasowym najemcą
Uchwała Nr IV/40/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 10
stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat,
części działek: nr 197 o pow. 0,20 ha, nr 263 o pow. 0,94 ha,
nr 283 o pow. 0,43 ha, położonych w Pasiece Otfinowskiej,
z dotychczasowym dzierżawcą
Uchwała Nr IV/41/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 10
stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat,
części działki nr 630/3 o pow. 3 ha oraz działek: nr 989/1 o
pow. 0,1217 ha i nr 989/2 o pow. 0,4679 ha, położonych w
Żabnie, z dotychczasowym dzierżawcą
Uchwała Nr IV/42/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 10
stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat,
części działki nr 263 o pow. 0,45 ha, położonej w Pasiece
Otfinowskiej, z dotychczasowym dzierżawcą
Uchwała Nr IV/43/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 10
stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat,
części działki nr 1498/4 o pow. 0,16 ha, położonej w Żabnie,
z dotychczasowym dzierżawcą

Data
przekazania
do organu
nadzoru

16.01.2019r.

16.01.2019r.

16.01.2019r.

16.01.2019r.

16.01.2019r.

16.01.2019r.

16.01.2019r.

16.01.2019r.
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10 stycznia
2019r.

IV/44/19

10 stycznia
2019r.

IV/45/19

10 stycznia
2019r.

IV/46/19

10 stycznia
2019r.

IV/47/19

10 stycznia
2019r.

IV/48/19

10 stycznia
2019r.

IV/49/19

10 stycznia
2019r.

IV/50/19

28 luty
2019r.

V/51/19

28 luty
2019r.

V/52/19

28 luty
2019r.

V/53/19

28 luty
2019r.

V/54/19

28 luty
2019r.

V/55/19

28 luty
2019r.

V/56/19

28 luty
2019r.

V/57/19

Gmina Żabno

Uchwała Nr IV/44/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 10
stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat,
części działki nr 1498/4 o pow. 0,41 ha, położonej w Żabnie,
z dotychczasowym dzierżawcą
Uchwała Nr IV/45/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 10
stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat,
części działki nr 366 o pow. 1,14 ha oraz działki nr 404 o
pow. 1,82 ha, położonych w Pasiece Otfinowskiej, z
dotychczasowym dzierżawcą
Uchwała Nr IV/46/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 10
stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na
rzecz Powiatu Tarnowskiego
Uchwała Nr IV/47/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 10
stycznia 2019 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy
Żabno.
Uchwała Nr IV/48/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 10
stycznia 2019 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy
Żabno.
Uchwała Nr IV/49/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 10
stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Żabno na lata 2019-2030.
Uchwała Nr IV/50/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 10
stycznia 2019 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2019r.
Uchwała Nr V/51/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 28
lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Żabno na lata 2019-2030
Uchwała Nr V/52/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 28
lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Żabno na rok 2019 nr IV/50/19 z dnia 10 stycznia
2019 r.
Uchwała Nr V/53/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 28
lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na
rzecz Powiatu Tarnowskiego
Uchwała Nr V/54/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 28
lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na
rzecz Powiatu Tarnowskiego
Uchwała Nr V/55/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 28
lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku
rolnego, leśnego, od nieruchomości , od osób fizycznych w
drodze inkasa,ustalenia inkasentów oraz wysokości
wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała Nr V/56/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 28
lutego 2019 r. w sprawie określenia wysokości dziennych
stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz
terminów płatności i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa
oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za
inkaso na 2019 rok.
Uchwała Nr V/57/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 28
lutego 2019 r. w sprawie utworzenia Publicznego
Przedszkola w Łęgu Tarnowskim Nr 2

16.01.2019r.

16.01.2019r.

16.01.2019r.

16.01.2019r.

16.01.2019r.

16.01.2019r.
16.01.2019r.
06.03.2019r.

06.03.2019r.

06.03.2019r.

06.03.2019r.

06.03.2019r.

06.03.2019r.

06.03.2019r.
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28 luty
2019r.
28 luty
2019r.

28 luty
2019r.

28 luty
2019r.

28 luty
2019r.

V/58/19

Uchwała Nr V/58/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 28
lutego 2019 r. w sprawie powołania składów osobowych
stałych komisji Rady Miejskiej w Żabnie

06.03.2019r.

V/59/19

Uchwała Nr V/59/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 28
lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy
komisji stałych Rady Miejskiej na rok 2019

06.03.2019r.

V/60/19

UCHWAŁA NR V/60/19 RADY MIEJSKIEJ W ŻABNIE Z
DNIA 28 LUTEGO 2019 R. w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż w trybie bezprzetargowym, położonych w obr.
Żabno działki nr 597/3 o pow. 0,0070 ha i działek: nr 597/6
o pow. 0,0051 ha, nr 597/7 o pow. 0,0060 ha, powstałych w
wyniku podziału działki nr 597/4, stanowiących własność
Gminy Żabno, ujawnionych w KW TR1D/000/46152/5.

06.03.2019r.

V/61/19

Uchwała Nr V/61/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 28
lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, części
działki nr 1032 o pow. 0,06 ha, położonej w Żabnie, z
dotychczasowym najemcą

06.03.2019r.

V/62/19

Uchwała Nr V/62/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 28
lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, części
działki nr 2149/3 o pow. 0,04 ha, położonej w Żabnie, z
dotychczasowym najemcą

06.03.2019r.

28 luty
2019r.

V/63/19

28 luty
2019r.

V/64/19

28 luty
2019r.

V/65/19

28 luty
2019r.

V/66/19

28 luty
2019r.

Gmina Żabno

V/67/19

Uchwała Nr V/63/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 28
lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, części
działki nr 755/43 o pow. 0,01 ha, położonej w Niedomicach,
z dotychczasowym najemcą
Uchwała Nr V/64/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 28
lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, działki nr
235/15 o pow. 0,01 ha, położonej w Niedomicach, z
dotychczasowym najemcą
Uchwała Nr V/65/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 28
lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat,
działki nr 83 o pow. 0,16 ha, położonej w Goruszowie, z
dotychczasowym dzierżawcą
Uchwała Nr V/66/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 28
lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat,
działki nr 25 o pow. 0,04 ha, położonej w Goruszowie, z
dotychczasowym dzierżawcą
Uchwała Nr V/67/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 28
lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat,
działki nr 92 o pow. 0,06 ha, położonej w Goruszowie, z
dotychczasowym dzierżawcą

06.03.2019r.

06.03.2019r.

06.03.2019r.

06.03.2019r.

06.03.2019r.
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28 luty
2019r.

28 luty
2019r.

V/68/19

Uchwała Nr V/68/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 28
lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat,
części działki nr 84 o pow. 0,08 ha oraz działki nr 97 o pow.
0,08 ha, położonej w Goruszowie, z dotychczasowym
dzierżawcą

06.03.2019r.

V/69/19

Uchwała Nr V/69/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 28
lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat,
części działki nr 21 o pow. 0,20 ha, położonej w
Pierszycach, z dotychczasowym dzierżawcą

06.03.2019r.

28 luty
2019r.

V/70/19

28 luty
2019r.

V/71/19

4 kwietnia
2019r.

VI/72/19

4 kwietnia
2019r.

VI/73/19

4 kwietnia
2019r.

VI/74/19

4 kwietnia
2019r.

4 kwietnia
2019r.

4 kwietnia
2019r.
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Uchwała Nr V/70/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 28
lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Żabno
Uchwała Nr V/71/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 28
lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
położonych w obr. Żabno działki 2366/3 o pow. 0,0057 ha i
działki nr 2367/3 o pow. 0,0341 ha, powstałych w wyniku
podziału działki nr 2366/2, 2367/2, stanowiących własność
osoby fizycznej, ujawnionej w KW TR1D/00048233/1
Uchwała Nr VI/72/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 4
kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Żabno na lata 2019-2030
Uchwała Nr VI/73/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 4
kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Żabno na rok 2019 nr IV/50/19 z dnia 10 stycznia
2019 r.
Uchwała Nr VI/74/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 4
kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie
zadania z zakresu Województwa Małopolskiego,
dotyczącego letniego utrzymania drogi wojewódzkiej nr 975
w Żabnie, zawarcia porozumienia pomiędzy jednostkami
samorządu terytorialnego oraz udzielenia pomocy
rzeczowej.

06.03.2019r.

06.03.2019r.

15.04.2019r.

15.04.2019r

15.04.2019r

VI/75/19

Uchwała Nr VI/75/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 4
kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie
zadania z zakresu Województwa Małopolskiego, zawarcia
porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu
terytorialnego oraz udzielenia pomocy rzeczowej.

15.04.2019r

VI/76/19

Uchwała Nr VI/76/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 4
kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych
wymogów raportu o stanie Gminy ŻABNO.

15.04.2019r

VI/77/19

Uchwała Nr VI/77/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 4
kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
wychowania przedszkolnego pracujących z grupami
obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

15.04.2019r
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VI/78/19

Uchwała Nr VI/78/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 4
kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Żabnie.

15.04.2019r

4 kwietnia
2019r.

VI/79/19

Uchwała Nr VI/79/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 4
kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania
Rodziny dla Gminy Żabno na lata 2019-2021.

15.04.2019r

4 kwietnia
2019r.

VI/80/19

UCHWAŁA NR VI/80/19 RADY MIEJSKIEJ W ŻABNIE
Z DNIA 4 KWIETNIA 2019 R. w sprawie nadania nazwy
„Placu Niepodległości ” w Żabnie

15.04.2019r

4 kwietnia
2019r.

VI/81/19

Uchwała Nr VI/81/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 4
kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w
Niedomicach

15.04.2019r

4 kwietnia
2019r.

VI/82/19

4 kwietnia
2019r.

VI/83/19

4 kwietnia
2019r.

VI/84/19

4 kwietnia
2019r.

VI/85/19

4 kwietnia
2019r.

VI/86/19

4 kwietnia
2019r.

VI/87/19

4 kwietnia
2019r.

VI/88/19

4 kwietnia
2019r.

VI/89/19

4 kwietnia
2019r.

Gmina Żabno

Uchwała Nr VI/82/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 4
kwietnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii
dróg gminnych
Uchwała Nr VI/83/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 4
kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie prawa służebności drogowej na nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Żabno, położonej w Żabnie
Uchwała Nr VI/84/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 4
kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 41/21 o
pow. 0,0369 ha, położonej w Podlesiu Dębowym
Uchwała Nr VI/85/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 4
kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 306 o pow. 0,12
ha, położonej w Niecieczy
Uchwała Nr VI/86/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 4
kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat,
części działki nr 21/8 o pow. 0,92 ha, położonej w Sieradzy,
z dotychczasowym dzierżawcą
Uchwała Nr VI/87/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 4
kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat,
części działki nr 189/1 o pow. 1,18 ha, położonej w
Czyżowie, z dotychczasowym dzierżawcą
Uchwała Nr VI/88/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 4
kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat,
części działki nr 189/1 o pow. 0,57 ha, położonej w
Czyżowie, z dotychczasowym dzierżawcą
Uchwała Nr VI/89/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 4
kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat,
części działki nr 189/1 o pow. 5,32 ha, położonej w
Czyżowie oraz części działek: nr 79/10 o pow. 5,19 ha i nr
91/9 o pow.0,65 ha, położonych w Niecieczy, z
dotychczasowym dzierżawcą

15.04.2019r

15.04.2019r

15.04.2019r

15.04.2019r

15.04.2019r

15.04.2019r

15.04.2019r

15.04.2019r

Strona 177

Raport o stanie Gminy Żabno za 2019r.

4 kwietnia
2019r.

VI/90/19

4 kwietnia
2019r.

VI/91/19

4 kwietnia
2019r.

VI/92/19

30 maja
2019r.

VII/93/19

30 maja
2019r.

VII/94/19

30 maja
2019r.

VII/95/19

30 maja
2019r.

VII/96/19

30 maja
2019r.

VII/97/19

30 maja
2019r.

VII/98/19

30 maja
2019r.

VII/99/19

30 maja
2019r.

VII/100/19

Gmina Żabno

Uchwała Nr VI/90/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 4
kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat,
części działki nr 189/1 o pow. 1,86 ha, położonej w
Czyżowie oraz części działki nr 77 o pow. 0,72 ha,
położonej w Niecieczy, z dotychczasowym dzierżawcą
Uchwała Nr VI/91/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 4
kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat,
części działki nr 91/9 o pow. 0,18 ha, położonej w
Niecieczy, z dotychczasowym dzierżawcą
Uchwała Nr VI/92/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 4
kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat,
części działki nr 77 o pow. 0,83 ha, położonej w Niecieczy,
z dotychczasowym dzierżawcą
Uchwała Nr VII/93/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30
maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Żabno na lata 2019-2030
Uchwała Nr VII/94/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30
maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Żabno na rok 2019 nr IV/50/19 z dnia 10 stycznia 2019 r.
Uchwała Nr VII/95/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30
maja 2019 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego
Parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za
parkowanie pojazdów samochodowych na drogach
publicznych, placach i parkingach stanowiących własność
Gminy Żabno na terenie miasta Żabna oraz sposobu
pobierania opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej.
Uchwała Nr VII/96/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30
maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy
Żabno.
Uchwała Nr VII/97/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30
maja 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i
rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono
stanowisko kierownicze w szkołach każdego typu i
placówkach edukacyjnych, prowadzonych przez Gminę
Żabno oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku
realiz
Uchwała Nr VII/98/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30
maja 2019 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej
w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i
demograficznej za rok 2018.
Uchwała Nr VII/99/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30
maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
położonej w obr. Łęg Tarnowski działki nr 48/2 o pow.
0,0234 ha, stanowiącej własność Gminy Żabno.
Uchwała Nr VII/100/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30
maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 296/2 o pow. 0,02
ha, położonej w Niecieczy

15.04.2019r

15.04.2019r

15.04.2019r

5.06.2019r

5.06.2019r

5.06.2019r

5.06.2019r

5.06.2019r

5.06.2019r

5.06.2019r

5.06.2019r
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30 maja
2019r.

VII/101/19

30 maja
2019r.

VII/102/19

30 maja
2019r.

VII/103/19

30 maja
2019r.

VII/104/19

26 czerwca
2019r.

VIII/105/19

26 czerwca
2019r.

VIII/106/19

26 czerwca
2019r.

VIII/107/19

26 czerwca
2019r.

VIII/108/19

26 czerwca
2019r.

VIII/109/19

26 czerwca
2019r.

VIII/110/19

26 czerwca
2019r.

VIII/111/19

26 czerwca
2019r.

VIII/112/19

Gmina Żabno

Uchwała Nr VII/101/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30
maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, części
działki nr 755/43 o pow. 0,01 ha, położonej w Niedomicach,
z dotychczasowym najemcą
Uchwała Nr VII/102/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30
maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na
czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części działki nr 877 o
pow. 630 m2, położonej w Niecieczy
Uchwała Nr VII/103/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30
maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, lokalu o
pow. 64 m2, położonego w budynku wiejskim na działce nr
357 w Janikowicach, z dotychczasowym najemcą
Uchwała Nr VII/104/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30
maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, lokalu o
pow. 124 m2, położonego w budynku wiejskim na działce nr
193 w Pasiece Otfinowskiej, z dotychczasowym najemcą
Uchwała Nr VIII/105/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 26
czerwca 2019 r. w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza
Żabno
Uchwała Nr VIII/106/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 26
czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Żabno za 2018 rok.
Uchwała Nr VIII/107/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 26
czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Żabna
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
Uchwała Nr VIII/108/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 26
czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Żabno na rok 2019 nr IV/50/19 z dnia 10 stycznia
2019 r.
Uchwała Nr VIII/109/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 26
czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie
zadania z zakresu Powiatu Tarnowskiego, zawarcia
porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu
terytorialnego oraz udzielenia pomocy rzeczowej.
Uchwała Nr VIII/110/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 26
czerwca 2019 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla
Gminy Żabno”
Uchwała Nr VIII/111/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 26
czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żabno na
lata 2019 - 2032
Uchwała Nr VIII/112/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 26
czerwca 2019 r. w sprawie zniesienia form ochrony
przyrody drzew wchodzących w skład pomnika przyrody alei robiniowo-jesionowo-lipowej w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 973 w miejscowości Łęg Tarnowski

5.06.2019r

5.06.2019r

5.06.2019r

5.06.2019r

1.07.2019r

1.07.2019r

1.07.2019r

1.07.2019r

1.07.2019r

1.07.2019r

1.07.2019r

1.07.2019r
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26 czerwca
2019r.

VIII/113/19

26 czerwca
2019r.

VIII/114/19

26 czerwca
2019r.

VIII/115/19

26 czerwca
2019r.

VIII/116/19

26 czerwca
2019r.

VIII/117/19

26 czerwca
2019r.

26 czerwca
2019r.

26 czerwca
2019r.

26 czerwca
2019r.

26 czerwca
2019r.

Uchwała Nr VIII/113/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 26
czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie
miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz
określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie
wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Żabno w
2019 roku.
Uchwała Nr VIII/114/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 26
czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Żabno „Niedomice - cmentarz”
Uchwała Nr VIII/115/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 26
czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 3ciej zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabno
Uchwała Nr VIII/116/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 26
czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat,
części działki nr 21 o pow. 0,10 ha, położonej w
Pierszycach, z dotychczasowym dzierżawcą
Uchwała Nr VIII/117/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 26
czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat,
działki nr 243 o pow. 0,21 ha, położonej w Pierszycach, z
dotychczasowym dzierżawcą

1.07.2019r

1.07.2019r

1.07.2019r

1.07.2019r

1.07.2019r

VIII/118/19

Uchwała Nr VIII/118/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 26
czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat,
części działki nr 837 o pow. 0,51 ha, położonej w Otfinowie,
z dotychczasowym dzierżawcą

1.07.2019r

VIII/119/19

Uchwała Nr VIII/119/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 26
czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat,
części działki nr 837 o pow. 0,24 ha, położonej w Otfinowie,
z dotychczasowym dzierżawcą

1.07.2019r

VIII/120/19

Uchwała Nr VIII/120/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 26
czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat,
części działki nr 837 o pow. 0,11 ha, położonej w Otfinowie,
z dotychczasowym dzierżawcą

1.07.2019r

VIII/121/19

Uchwała Nr VIII/121/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 26
czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat,
części działki nr 837 o pow. 0,20 ha, położonej w Otfinowie,
z dotychczasowym dzierżawcą

1.07.2019r

VIII/122/19

Uchwała Nr VIII/122/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 26
czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat,
części działki nr 837 o pow. 0,12 ha, położonej w Otfinowie,
z dotychczasowym dzierżawcą

1.07.2019r

Gmina Żabno
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2 sierpnia
2019r.

IX/123/19

2 sierpnia
2019r.

IX/124/19

2 sierpnia
2019r.

IX/125/19

2 sierpnia
2019r.

IX/126/19

2 sierpnia
2019r.

IX/127/19

13 września
2019r.

X/128/19

13 września
2019r.

X/129/19

13 września
2019r.

X/130/19

13 września
2019r.

X/131/19

13 września
2019r.

X/132/19

13 września
2019r.

X/133/19

13 września
2019r.

X/134/19

Gmina Żabno

Uchwała Nr IX/123/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 2
sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Żabno na rok 2019 nr IV/50/19 z dnia 10 stycznia
2019 r.
Uchwała Nr IX/124/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 2
sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Województwa Małopolskiego
UCHWAŁA NR IX/125/19 RADY MIEJSKIEJ W ŻABNIE
Z DNIA 2 SIERPNIA 2019 R. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Województwa Małopolskiego
Uchwała Nr IX/126/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 2
sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia
Burmistrzowi Gminy Szczucin do podjęcia działań na rzecz
przystąpienia do partnerstwa oraz realizacji Projektu w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego w okresie programowania
2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 5. „Ochrona
środowiska”.
Uchwała Nr IX/127/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 2
sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Burmistrza Żabna
Uchwała Nr X/128/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13
września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Żabno na lata 2019-2030
Uchwała Nr X/129/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13
września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Żabno na rok 2019 nr IV/50/19 z dnia 10 stycznia
2019 r.
Uchwała Nr X/130/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13
września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 4tej zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabno
Uchwała Nr X/131/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13
września 2019 r. w sprawie ustalenia „Zasad wynajmowania
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Żabno na lata 2019-2023”.
Uchwała Nr X/132/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13
września 2019 r. w sprawie ustalenia „Wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Żabno na lata 2019 – 2023”
Uchwała Nr X/133/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13
września 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu ustalania i
wypłacania dodatków do wynagrodzenia oraz obliczania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
zastępstw doraźnych nauczycieli zatrudnionych w
przedszkolach, szkołach podstawowych, zespołach i
gimnazjach prowadzonych przez Gminę Żabno.
Uchwała Nr X/134/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13
września 2019 r. w sprawie nadania statutu Publicznemu
Przedszkolu w Łęgu Tarnowskim Nr 2

8.08.2019r

8.08.2019r

8.08.2019r

8.08.2019r

8.08.2019r

19.09.2019r

19.09.2019r

19.09.2019r

19.09.2019r

19.09.2019r

19.09.2019r

19.09.2019r
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13 września
2019r.

X/135/19

13 września
2019r.

X/136/19

13 września
2019r.

X/137/19

13 września
2019r.

X/138/19

13 września
2019r.

X/139/19

13 września
2019r.

X/140/19

13 września
2019r.

X/141/19

13 września
2019r.

X/142/19

13 września
2019r.

13 września
2019r.

13 września
2019r.

Gmina Żabno

Uchwała Nr X/135/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13
września 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żabno
oraz określenia granic obwodów publicznych szkół
podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
Uchwała Nr X/136/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13
września 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych
przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy
publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez
Gminę Żabno.
Uchwała Nr X/137/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13
września 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw
zaopiniowania Kandydatów na ławników na kadencję 20202023
Uchwała Nr X/138/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13
września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 336/1 o pow. 0,04
ha, położonej w Bobrownikach Wielkich
Uchwała Nr X/139/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13
września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 598/3 o
pow. 0,01 ha, położonej w Łęgu Tarnowskim
Uchwała Nr X/140/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13
września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1068/5 o pow.
0,0184 ha, położonej w Łęgu Tarnowskim
Uchwała Nr X/141/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13
września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w
trybie bezprzetargowym umowy najmu na czas dłuższy niz 3
lata z Panią Bożeną Klich, lokalu o pow. 47 m2, położonego
w budynku Domu Ludowego na działce nr 112 w
Ilkowicach
Uchwała Nr X/142/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13
września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat,
części działki nr 645 o pow. 0,13 ha, położonej w
Ilkowicach, z dotychczasowym dzierżawcą

19.09.2019r

19.09.2019r

19.09.2019r

19.09.2019r

19.09.2019r

19.09.2019r

19.09.2019r

19.09.2019r

X/143/19

Uchwała Nr X/143/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13
września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat,
części działki nr 53 o pow. 0,40 ha, położonej w Ilkowicach,
z dotychczasowym dzierżawcą

19.09.2019r

X/144/19

Uchwała Nr X/144/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13
września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat,
części działki nr 166 o pow. 0,35 ha, położonej w
Pierszycach, z dotychczasowym dzierżawcą

19.09.2019r

X/145/19

Uchwała Nr X/145/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13
września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat,
części działki nr 645 o pow. 0,32 ha, położonej w
Ilkowicach, z dotychczasowym dzierżawcą

19.09.2019r
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13 września
2019r.

X/146/19

13 września
2019r.

X/147/19

27 września
2019r.

XI/148/19

27 września
2019r.

XI/149/19

30
października
2019r.

XII/150/19

30
października
2019r.

XII/151/19

30
października
2019r.

XII/152/19

30
października
2019r.
30
października
2019r.
30
października
2019r.
30
października
2019r.
30
października
2019r.

XII/153/19

XII/154/19

XII/155/19

Uchwała Nr X/146/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13
września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat,
działki nr 12/2 o pow. 0,10 ha oraz części działki nr 21 o
pow. 0,77 ha, położonych w Pierszycach, z dotychczasowym
dzierżawcą
Uchwała Nr X/147/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13
września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat,
działki nr 825 o pow. 0,58 ha oraz części działek: nr 559/2 o
pow. 0,61 ha, nr 561 o pow. 0,68 ha, nr 563 o pow. 0,35 ha,
położonych w Odporyszowie, z dotychczasowym
dzierżawcą
Uchwała Nr XI/149/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27
września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Żabno na rok 2019 nr IV/50/19 z dnia 10 stycznia
2019 r.
Uchwała Nr XI/148/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27
września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Żabno na lata 2019-2030
Uchwała Nr XII/150/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30
października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Żabno na lata 2019-2030
Uchwała Nr XII/151/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30
października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Żabno na rok 2019 nr IV/50/19 z dnia 10 stycznia
2019 r.
UCHWAŁA NR XII/152/19 RADY MIEJSKIEJ W
ŻABNIE Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2019 R. w sprawie
zmiany uchwały nr IX/125/19 Rady Miejskiej w Żabnie z
dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Województwa Małopolskiego
Uchwała Nr XII/153/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30
października 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta
do celów wymiaru podatku rolnego w 2020 roku.
Uchwała Nr XII/154/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30
października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości na rok 2020.
Uchwała Nr XII/155/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30
października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień
przedmiotowych w podatku od nieruchomości na terenie
Gminy Żabno w roku podatkowym 2020.

19.09.2019r

19.09.2019r

3.10.2019r

3.10.2019r

5.10.2019r

5.10.2019r

5.10.2019r

5.10.2019r

5.10.2019r

5.10.2019r

XII/156/19

Uchwała Nr XII/156/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30
października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych na 2020r.

5.10.2019r

XII/157/19

Uchwała Nr XII/157/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30
października 2019 r. w sprawie określenia wysokości
dziennych stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru
oraz terminów płatności i zarządzenia jej poboru w drodze
inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso na 2020 rok.

5.10.2019r

Gmina Żabno
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30
października
2019r.
30
października
2019r.
30
października
2019r.
30
października
2019r.
30
października
2019r.
30
października
2019r.
30
października
2019r.

XII/158/19

XII/159/19

XII/160/19

5.10.2019r

5.10.2019r

5.10.2019r

XII/161/19

Uchwała Nr XII/161/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30
października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla
sołtysów, Przewodniczącego Zarządu Żabna oraz
Przewodniczącego Rady Żabna.

5.10.2019r

XII/162/19

Uchwała Nr XII/162/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30
października 2019 r. w sprawie ustalania wysokości diet
przysługującym Radnym Rady Miejskiej w Żabnie oraz
zwrotu kosztów podróży służbowych.

5.10.2019r

XII/163/19

XII/164/19

30
października
2019r.

XII/165/19

30
października
2019r.

XII/166/19

30
października
2019r.

XII/167/19

30
października
2019r.

XII/168/19

5 grudnia
2019r.

Uchwała Nr XII/158/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30
października 2019 r. w sprawie wyboru ławników na
kadencję 2020-2023
Uchwała Nr XII/159/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30
października 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu
Cmentarza Komunalnego w Niedomicach
Uchwała Nr XII/160/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30
października 2019 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie
z cmentarza komunalnego w Niedomicach oraz za usługi
świadczone na tym cmentarzu.

XIII/169/19

Gmina Żabno

Uchwała Nr XII/163/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30
października 2019 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę
Żabno Samorządowej Karty Praw Rodzin
Uchwała Nr XII/164/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30
października 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Żabno
do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich
Uchwała Nr XII/165/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30
października 2019 r. w sprawie uchwalenia rocznego
„Programu Współpracy Gminy Żabno z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2020”.
Uchwała Nr XII/166/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30
października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż położonej w obr. Żabno działki nr 648 o pow.
0,0626 ha, stanowiącej własność Gminy Żabno.
Uchwała Nr XII/167/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30
października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3
lat, działek: nr 656 o pow. 0,09 ha i nr 657 o pow. 0,11 ha,
położonych w Odporyszowie, z dotychczasowym
dzierżawcą
Uchwała Nr XII/168/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30
października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3
lat, części działki nr 738 o pow. 1,03 ha, położonej w
Odporyszowie, z dotychczasowym dzierżawcą
UCHWAŁA NR XIII/169/19 RADY MIEJSKIEJ W
ŻABNIE Z DNIA 5 GRUDNIA 2019 R. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabno na lata
2019-2030

5.10.2019r

5.10.2019r

5.10.2019r

5.10.2019r

5.10.2019r

5.10.2019r

11.12.2019r
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5 grudnia
2019r.

XIII/170/19

5 grudnia
2019r.

XIII/171/19

5 grudnia
2019r.

XIII/172/19

5 grudnia
2019r.

XIII/173/19

5 grudnia
2019r.

XIII/174/19

5 grudnia
2019r.

XIII/175/19

5 grudnia
2019r.

XIII/176/19

5 grudnia
2019r.

XIII/177/19

5 grudnia
2019r.

XIII/178/19

5 grudnia
2019r.

XIII/179/19

5 grudnia
2019r.

XIII/180/19

Gmina Żabno

UCHWAŁA NR XIII/170/19 RADY MIEJSKIEJ W
ŻABNIE Z DNIA 5 GRUDNIA 2019 R. w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2019 nr IV/50/19
z dnia 10 stycznia 2019 r.
Uchwała Nr XIII/171/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 5
grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie
zadania z zakresu Województwa Małopolskiego, zawarcia
porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu
terytorialnego oraz udzielenia pomocy rzeczowej.
Uchwała Nr XIII/172/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 5
grudnia 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania
bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na
cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz
wysokości stawek procentowych.
Uchwała Nr XIII/173/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 5
grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/210/16
Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 maja 2016 roku
zmienionej Uchwałą NR II/19/18 Rady Miejskiej w Żabnie z
dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
położonych na terenie Gminy Żabno i zagospodarowania
tych odpadów
Uchwała Nr XIII/174/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 5
grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żabno”
Uchwała Nr XIII/175/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 5
grudnia 2019 r. w sprawie metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
Uchwała Nr XIII/176/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 5
grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na
obszarze Gminy Żabno
Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie
dopłaty dla wybranych grup odbiorców usług zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żabno.
Uchwała Nr XIII/178/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 5
grudnia 2019 r. w sprawie dopłaty dla wybranych grup odbiorców
usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w
Dąbrowie Tarnowskiej Sp. z o.o. na terenie Gminy Żabno.

Uchwała Nr XIII/179/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 5
grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod
nazwą Klub „Senior+” na terenie Gminy Żabno
Uchwała Nr XIII/180/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 5
grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia
Dziennego dla dzieci i młodzieży prowadzonej w formie
opiekuńczej i specjalistycznej przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Żabnie

11.12.2019r

11.12.2019r

11.12.2019r

11.12.2019r

11.12.2019r

11.12.2019r

11.12.2019r

11.12.2019r

11.12.2019r

11.12.2019r

11.12.2019r

Strona 185

Raport o stanie Gminy Żabno za 2019r.

5 grudnia
2019r.

XIII/181/19

5 grudnia
2019r.

XIII/182/19

5 grudnia
2019r.

XIII/183/19

5 grudnia
2019r.

XIII/184/19

5 grudnia
2019r.

XIII/185/19

5 grudnia
2019r.

XIII/186/19

5 grudnia
2019r.

XIII/187/19

23 grudnia
2019r.

XIV/188/19

23 grudnia
2019r.

XIV/189/19

23 grudnia
2019r.

XIV/190/19

23 grudnia
2019r.

XIV/191/19

Gmina Żabno

Uchwała Nr XIII/181/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 5
grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w
schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób
bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
Uchwała Nr XIII/182/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 5
grudnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy
Społecznej w Żabnie
Uchwała Nr XIII/183/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 5
grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/132/19
Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13 września 2019r w
sprawie ustalenia „Wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Żabno na lata 2019-2023”
Uchwała Nr XIII/184/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 5
grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Gminie Żabno na 2020 r.”
Uchwała Nr XIII/185/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 5
grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żabno na 2020 r.”
Uchwała Nr XIII/186/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 5
grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia średniej ceny
jednostkowej paliwa na rok szkolny 2019/2020 w celu
zwrotu kosztów indywidualnego dowozu uczniów
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego do przedszkola, oddziału przedszkolnego w
szkole podstawowej, innej formy wychowania
przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego,
szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej.
Uchwała Nr XIII/187/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 5
grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wydatków
niewygasających z upływem roku budżetowego 2019
Uchwała Nr XIV/188/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 23
grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Żabno na lata 2019-2030
Uchwała Nr XIV/189/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 23
grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Żabno na rok 2019 nr IV/50/19 z dnia 10 stycznia
2019 r.
Uchwała Nr XIV/190/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 23
grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej
w Żabnie nr XIII/172/19 z dnia 5 grudnia 2019 r. dotyczącej
określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty
jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
w prawo własności tych gruntów oraz wysokości stawek
procentowych.
Uchwała Nr XIV/191/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 23
grudnia 2019 r. w sprawie odwołania radnego Krzysztofa
Lechowicza z przedstawicielstwa Gminy Żabno w
Zgromadzeniu Związku Gmin do spraw Wodociągów i
Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej.

11.12.2019r

11.12.2019r

11.12.2019r

11.12.2019r

11.12.2019r

11.12.2019r

11.12.2019r

7.01.2020r

7.01.2020r

7.01.2020r

7.01.2020r
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23 grudnia
2019r.

XIV/192/19

23 grudnia
2019r.

XIV/193/19

23 grudnia
2019r.

XIV/194/19

23 grudnia
2019r.

XIV/195/19

23 grudnia
2019r.

XIV/196/19

Gmina Żabno

Uchwała Nr XIV/192/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 23
grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/11/18 Rady
Miejskiej w Żabnie z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie
wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Żabno do
Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i
Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej.
Uchwała Nr XIV/193/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 23
grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z
funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Żabnie.
Uchwała Nr XIV/194/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 23
grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr I/2/18 Rady
Miejskiej w Żabnie z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie
wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Żabnie
Uchwała Nr XIV/195/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 23
grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z
funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żabnie
Uchwała Nr XIV/196/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 23
grudnia 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Żabnie

7.01.2020r

7.01.2020r

7.01.2020r

7.01.2020r

7.01.2020r
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