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1. Wstęp.
Szanowni Państwo, na podstawie art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym, Wójt Gminy Gnojnik przedstawia Raport o Stanie gminy Gnojnik za 2019 rok. Raport
odzwierciedla najważniejsze działania wynikające z wdrażania strategii, programów i polityk, które
były realizowane w 2019 roku w gminie Gnojnik.

2. Informacje ogólne.
2.1. Władze gminy.
Władze gminy stanowią organy:
 Rada Gminy Gnojnik;
 Wójt Gnojnika.
Kadencja obydwu organów począwszy od 2018 roku trwa 5 lat. Aktualnie od 2018 roku do 2023
roku.
Wójt Gminy jest jednoosobowym organem wykonawczym w gminie. Wójt wykonuje uchwały
Rady Gminy i zadania Gminy określone przepisami prawa. Do zadań Wójta należy
w szczególności: przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy, określanie sposobu
wykonywania uchwał, gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu, zatrudnianie
i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, kierowanie bieżącymi sprawami
gminy oraz reprezentacja jej na zewnątrz, opracowanie planu operacyjnego ochrony przed
powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmów przeciwpowodziowych.
Funkcję Wójta sprawował w dwóch poprzednich czteroletnich kadencjach i sprawuje obecnie
mgr Sławomir Paterek.
W realizacji zadań własnych gminy Wójt podlega wyłącznie Radzie Gminy.

2.2. Urząd Gminy.
Urząd Gminy wykonuje zadania mające na celu realizację spoczywających na gminie zadań
własnych, zadań zleconych, zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami
administracji rządowej (zadań zleconych), zadań publicznych powierzonych gminie
w drodzezawartych porozumień. W skład kierownictwa urzędu w 2019 r. wchodzili:
– Wójt (Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego) – Sławomir Paterek,
– Sekretarz Gminy – Anna Rachwalik,
– Skarbnik Gminy – Natalia Lamparska – Kukułka,
– Za-kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – Alicja Rataj.
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Schemat organizacyjny Urzędu Gminy Gnojnik

Przeciętne zatrudnienie w Urzędzie Gminy Gnojnik w 2019 roku wyniosło 52,31 osób.
Siedziba Urzędu Gminy Gnojnik jest zlokalizowana w centrum Gnojnika przy drodze krajowej DK
75. W urzędzie zainstalowany jest system alarmowy, który jest monitorowany przez zewnętrzną
firmę ochroniarską
Urząd posiada jedno źródło zasilania w postaci przyłącza do sieci elektroenergetycznej.
W przypadku braku prądu, dla kluczowych elementów infrastruktury stosuje się zasilacze awaryjne.
W przypadku zapowiedzianych długich przerw w zasilaniu uruchamiane są agregaty prądotwórcze,
w celu zapewnienia ciągłości działania urzędu. Podczas niezapowiedzianych przerw w dostawie
prądu podejmowane działania są zależne od informacji na temat szacowanej długości przerwy
w dostawie.
Gmina posiada redundantne łącze internetowe
w wykorzystaniu dwóch odmiennych technologii.

od

dwóch

niezależnych

dostawców

Bezpieczeństwo informatyczne
Urządzeniem brzegowym dostępu do Internetu jest urządzenie klasy UTM (wielofunkcyjna zapora
sieciowa). Stacje robocze zabezpieczone są programem antywirusowym z centralną konsolą
zarządczą. Polityka bezpieczeństwa została zaktualizowana pod rozwiązania wdrożone w 2019
roku – mechanizm kopii zapasowej.
4

W roku 2019 wykonana została nowa instalacja sieci LAN w pokojach 16-19, 26-29 oraz pokojach
wydzielonych dawnych archiwów. Poza bieżącymi zakupami i naprawami został zakupiony
program antywirusowy na potrzeby UG Gnojnik na okres 3 lat.
Programy
Programy użytkowe to głównie bezpłatne oprogramowanie najczęściej typu „Otwarte
oprogramowanie”. Bieżąco użytkowane programy dziedzinowe posiadają opłaconą asystę
techniczną lub wykupioną usługę aktualizacji w celu zgodności z obowiązującym prawem.
Kopie zapasowe
Zdiagnozowane dane krytyczne są objęte automatycznym wykonaniem kopii zapasowych.

2.3. Gminne jednostki organizacyjne.
Jednostka/Szkoła/Placówka

Adres Jednostki/Szkoły/Placówki

Imię i nazwisko Dyrektora/Kierownika

PSP im. Jana Pawła II w Gnojniku

32-864 Gnojnik36

Monika Holik

PSP im. Wł. Jagiełły w Uszwi

32-865 Uszew 205

Barbara Kondziołka

PSP im. Jana Brzechwy w Gosprzydowej

32-864 Gosprzydowa 155

Tadeusz Kowalczyk

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Biesiadkach

32-864 Biesiadki 58

Bożena Dorota Pałka

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Lewniowej

32-864 Lewniowa 275

Zbigniew Stanuszek

Publiczne Przedszkole w Gnojniku

32-864 Gnojnik 311

Bogumiła Pysno

Publiczne Przedszkole w Uszwi

32-865 Uszew 20

Janina Kolarz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

32-864 Gnojnik 363

Kinga Broszkiewicz- Kuchno
od 18.02.2019 r. Renata Krakowska

2.4. Samorządowe instytucje kultury.
Centrum Kultury w Gnojniku

32-864 Gnojnik 401

Ewa Świerczek

2.5. Spółki prawa handlowego (komunalne).
Spółka Eco Gnojnik

32-864 Gnojnik 393

Magdalena Biernat – prokurent
Mateusz Płodzień
od 16.04.2019 r. do 12.07.2019 r.
Krzysztof Zgrzywa
od 12.07.2019 r. do 29.11.2019 r.
Janusz Filip od 27.12.2019 r.
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3. Krótka charakterystyka Gminy.
3.1. Przedstawienie gminy.
Gmina Gnojnik położona jest w województwie małopolskim, w powiecie brzeskim. Zajmuje obszar
55 km² tj. 5486,60 ha co stanowi ok. 9,3 % powierzchni powiatu brzeskiego. Jest to jedna
z dwóch najmniejszych gmin powiatu. Gminę tworzą sołectwa: Gnojnik, Biesiadki, Lewniowa,
Gosprzydowa, Uszew, Zawada Uszewska oraz Żerków. W obecnym kształcie gmina Gnojnik
została utworzona w 1973 roku i od 1975 roku aż do ostatniej reformy administracyjnej należała do
województwa tarnowskiego. Usytuowanie gminy jest bardzo korzystne, gdyż leży w niewielkiej
odległości od trzech dużych ośrodków miejskich: Kraków (ok. 70km), Tarnów (ok. 40km) oraz
Nowy Sącz (ok. 40km); gmina Gnojnik stanowi centrum trójkąta wyznaczanego przez te miasta.

Usytuowanie gminy Gnojnik

3.2. Opis demografii.
Liczba mieszkanek i mieszkańców gminy Gnojnik na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła
8030 osób, w tym 3 986 kobiet i 4034 mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych kategorii
wiekowych:
a) liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła - 752 osób,
a liczba mieszkańców – 844,
b) liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła - 2399 osób, a liczba
mieszkańców w wieku produkcyjnym (15-64) wynosiła - 2731,
c) liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 845, a liczba mieszkańców - 459.
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Rozpatrując liczbę mieszkańców w oparciu o płeć można zauważyć iż, liczba kobiet zmniejszyła się
z 4003 w 2018 do 3986 kobiet w 2019 roku tj o 17 kobiet mniej. Liczba mężczyzn zmniejszyła się
o 6 osób z poziomu 4034 do 4028.
W 2019 r. urodziło się w gminie 109 osób, w tym 46 dziewczynek i 63 chłopców, a zmarło 77 osób,
w tym 35 kobiet i 42 mężczyzn. Wobec tego przyrost naturalny w 2019 r. wyniósł 3,99‰,
natomiast w roku 2018 wynosił 4,85‰. Dynamikę przyrostu naturalnego przedstawia poniższy
rysunek.
Dynamika przyrostu naturalnego w gminie Gnojnik w latach 2016 - 2019
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Na podstawie danych można zauważyć, iż poziom urodzeń i zgonów utrzymuje się na podobnym
poziomie z lekką tendencją wzrostową zgonów w latach 2018-2019.

3.3. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Gnojnik.
Z informacji Komisariatu Policji w Czchowie wynika iż, w okresie od 01.01.2019 r. do
31.12.2019 r. na terenie gminy Gnojnik przeprowadzono:
a)
72 postępowań sprawdzających z których: 42 zakończone zostało odmową wszczęcia
dochodzenia, 23 zostało przekształconych w postępowanie przygotowawcze, natomiast
7 pozostaje w toku prowadzenia.
b)

395 różnych interwencji, z czego:
– 60% czynów przeciwko zdrowiu i życiu,
– 30% czynów przeciwko mieniu,
– 10% przestępstwa gospodarcze.

Największym problemem w gminie są przestępstwa dotyczące przemocy domowej.
W 2019 roku podjęto w gminie akcje informacyjne i prewencyjne, które polegały na organizowaniu
debat, prelekcji oraz spotkań z lokalną społecznością. Głównym celem było informowanie
o bieżących zagrożeniach oraz sposobach przeciwdziałania tym zagrożeniom.
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4. Stan realizacji Strategii Rozwoju Społeczno –
Gospodarczego Gminy Gnojnik na lata 2012 – 2020.
Strategia została uchwalona przez Radę Gminy Gnojnik Uchwałą Nr XXVI/246/13 z dnia 8 sierpnia
2013 r.

4.1. Cel strategiczny 1: Wielofunkcyjny rozwój wsi.
W 2019 roku realizowane były działania mające na celu poprawę funkcjonowania gospodarstw
domowych w zakresie współpracy z mieszkańcami i zarządcami sieci uzbrojenia terenu w 2019 r.
W ramach takich działań zostały wydane decyzje administracyjne, podane poniżej w tabeli
porównawczej.

Wydane decyzje administracyjne – porównanie lat raportowych
Decyzje

Rok
2018

2019

dotyczące lokalizacji ogrodzenia

28

40

dotyczące zezwolenia na wejście w teren
(na potrzeby realizacji inwestycji)

35

49

dotyczące umieszczenia urządzenia
w pasie drogowym

8

31

dotyczące budowy i remontów zjazdów

37

29

dotyczące naliczenia opłat za zajecie pasa
drogowego

1

22

Opracowanie własne

Porównując dane zamieszone w tabeli powyżej można zdecydowanie zaznaczyć, iż nastąpił
znaczący wzrost wydawanych decyzji.

4.2. Cel strategiczny 2: Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości pozarolniczej na
terenie gminy.
Na terenie gminy Gnojnik na koniec 2019 roku prawidłowo złożonych wniosków do systemu
CEDIG było 470, w tym wnioski o założenie działalności gospodarczej w liczbie 47. Natomiast
w 2018 r. prawidłowo złożonych wniosków do systemu CEDIG było 237, w tym wnioski
o założenie działalności gospodarczej w liczbie 56.
Jednym ze sposobów ułatwiania pracy przedsiębiorcom w gminie Gnojnik jest możliwość
założenia i potwierdzenia Profilu Zaufanego. Profil zaufany znacznie ułatwia i przyspiesza
realizację różnych zobowiązań ciążących na lokalnym biznesie. Można kontaktować się
z podmiotami publicznymi drogą elektroniczną i wiele spraw załatwić on-line.
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4.3. Cel strategiczny 3: Modernizacja infrastruktury technicznej dla poprawy
warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców.
Wykaz zadań realizowanych w 2019 roku
wodnokanalizacyjnej, przez gminę Gnojnik, tj:

w

zakresie

rozwoju

gospodarki

a) „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w msc. Gnojnik, Gosprzydowa,
Lewniowa”, wykonano w następującym zakresie:
Całkowity koszt zadania wyniósł 3 0988 900,21 zł, wykonano 421,00 mb sieci kanalizacyjnej oraz
10 93,00 mb sieci wodociągowej. Przyłącza: do sieci wodociągowej : 86 szt, do sieci
kanalizacyjnej: 9 szt
Umowa o przyznaniu pomocy PROW na lata 2014-2020 : Nr 00020-65150-UM0600105/16 z 29
czerwca 2017 - inwestycja zakończona w sierpniu 2019 r. Rozliczenie II etapowe - przesunięte
aneksem: I etap marzec 2020r., II etap czerwiec 2020 r. Wartość dofinansowania wynosi
1 462 553 zł.
b) „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni
ścieków na obszarze gminy Gnojnik”.
Całkowity koszt zadania wyniósł 8 815 602,02 zł, wykonano 22 000,00 mb sieci kanalizacyjnej
oraz 20 000,00 mb sieci wodociągowej do 31 grudnia 2019 r. Do sieci wodno- kanalizacyjnej
będzie miało możliwość przyłączenia: 399 gospodarstw do sieci kanalizacyjnej, natomiast do sieci
wodociągowej 550 gospodarstw. Terminy realizacji zadania zostały przesunięte na rok 2020.
c) „Modernizacja wodociągów na terenie Gminy Gnojnik”.
Zostały zawarte umowy na wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej
w msc. Żerków, Biesiadki, Gosprzydowa, Gnojnik. W związku z przedłużająca się procedurą
pozyskania pozwolenia wodnoprawnego oraz uzyskania zgód na wejście w teren dla działek
objętych zadaniem – termin zakończenia zadania przesunięto na I kw. 2020 .
Wykaz zadań realizowanych w 2019 roku w zakresie
wodnokanalizacyjnej, przy współpracy z Gminą Brzesko, tj:

rozwoju

gospodarki

a) „Budowa sieci wodociągowej we współpracy z Gminą Brzesko”
W ramach niniejszego zadania, zgodnie z treścią porozumienia nr 5/2016 z dnia 14.12.2016r. Gmina
Gnojnik zobowiązana była do wpłaty na rzecz Gminy Brzesko środków na realizację zadania na
podstawie not księgowych. W III kw. 2019 r. zadanie zostało rozliczone – Gmina Gnojnik zapłaciła
na rzecz Gminy Miasta Brzesko kwotę 128 777,84 zł brutto.
b) „Budowa sieci wodociągowej wraz ze zbiornikami magazynowo wyrównawczymi
w miejscowości Poręba Spytkowska – Uszew, etap I, dokumentacja projektowa do
podłączenia aglomeracji”
W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia wodnoprawnego oraz uzgodnienia
z RPWiK w Brzesku - zakończenie zadania przesunięte na II kw. 2020r.
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Wykaz zadań realizowanych w 2019 roku w zakresie rozwoju infrastruktury drogowej, ze
środków gminy Gnojnik , tj:
1. Zadanie inwestycyjne: Dokumentacja oraz budowa odtworzenia drogi gminnej
Zagoniowa: w msc. Zawada Uszewska - Termin wykonania dokumentacji przeniesiony na
2020 r. w związku z przedłużającą się procedurą pozyskania pozwolenia wodnoprawnego
i uzgodnieniami z mieszkańcami terenu objętego zadaniem.
2.

Zadanie inwestycyjne: Opracowanie dokumentacji techniczno – projektowej dla zadania
pn. Budowa chodnika z kanalizacją deszczową i przebudową zjazdów w ciągu drogi
gminnej nr 250385K Tamta Strona działka ewidencyjna nr 1019 w msc. Uszew - termin
wykonania dzieła został przesunięty. Koszty nie zostały poniesione.

3.

Przebudowa zjazdu z drogi gminnej Uszew- Zawada Uszewska w miejscowości Uszew
449 – Zadanie wykonane w całości – kwota: 14 760,00 zł brutto.

4.

Budowa chodnika od skrzyżowania z drogą krajową do skrzyżowania z droga gminną na
Tamtą stronę w miejscowości Uszew – zadanie zakończone, kwota: 133 836,03 zł brutto.

5.

Remont drogi gminnej na dz. nr 145 (250355 K) w msc. Gosprzydowa – „Koło Stawu”
Umowa 199/2019 z dnia 18.11.2019 r. zadanie zakończone - kwota: 24 993,60 zł brutto.

6.

Remont drogi gminnej w msc. Uszew/ Zawada Uszewska – Tamta Strona dz. nr 145.
Umowa nr 198/2019 z dnia: 18.11.2019 r. zadanie zakończone - kwota: 4 438,82 zł.

7.

Remont drogi gminnej na dz. nr 471/1, 472/1, 470/1, 479/1, 480/1, 478/1, w msc.
Gosprzydowa – Do Zbiornika. Umowa nr 217/2019 z dnia: 11.12.2019 r. zadanie
zakończone - kwota: 50 266,66 zł brutto.

8.

Remont drogi gminnej na dz. nr 113/8, 113/14, 114/5 w msc. Gnojnik – Za Parkiem.
Umowa nr 197/2019 z dnia: 18.11.2019 r. zadanie zakończone - kwota: 23 603,70 zł
brutto.

W ramach realizacji inwestycji i remontów w 2019 roku w gminie Gnojnik wykonano:
1. Zadanie inwestycyjne: „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie
Gminy Gnojnik:
a) Droga „Koło cmentarza w stronę Żerkowa ” w miejscowości Biesiadki – 100 mb,
b) Droga „ Za DPS” w miejscowości Gosprzydowa - 300 mb,
c) Droga „Przepompownia” w miejscowości Lewniowa – 138 mb,
d) Droga „Bania w stronę Malagi” w Gnojniku - 85 mb,
e) Droga „Na Śmietnisko” w Uszwi – 100 mb.
Zadanie zrealizowane i zakończone. Wartość całego zadania wyniosła 263 333,46 zł brutto z czego
dofinansowanie wyniosło 149 586,20 zł brutto.
2. Zadanie inwestycyjne: „Rozbudowa zjazdu z drogi krajowej w Gnojniku”. Zadanie
wykonane w całości. Wartość robót budowlanych wyniosła 62 746,05 zł brutto. Wartość
dokumentacji projektowej: 4920,00 zł brutto.
Wykaz zadań realizowanych w 2019 roku w zakresie rozwoju infrastruktury drogowej przy
współpracy z Powiatem brzeskim, tj.:
1. Pomoc finansowa dla powiatu na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr
1439K Gnojnik – Złota w miejscowości Gnojnik, Lewniowa, Złota, Biskupice
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Melsztyńskie w km 0+140 do 8+279 – dotacja rozliczona . Kwota dotacji wyniosła
497 391,11 zł.
2. Pomoc finansowa dla powiatu na realizację zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze
powiatowej nr 1439 K Gnojnik – Złota w msc. Gnojnik i Lewniowa na odcinku ok. 1, 460
km – dotacja rozliczona . Kwota dotacji wyniosła 350 000,00 zł.
3. Pomoc finansowa dla powiatu na realizację zadania: Budowa chodników przy drogach
powiatowych na terenie Gminy Gnojnik – dotacja rozliczona. Dotacja wykorzystana na
realizację zadnia pn : Budowa chodnika i ścieżki rowerowej z kanalizacją deszczową przy
drodze powiatowej nr 1438K Łoniowa – Zawada Uszewska w miejscowości Zawada
Uszewska – Kwota dotacji wyniosła 140 000,00 zł.
4.

Budowa zjazdu z drogi powiatowej na parking pod cmentarzem w Gosprzydowej.
Wykonano projekt budowlany, uzyskano pozytywne uzgodnienie z zarządca drogi tj.
Zarządem Dróg Powiatowych w Brzesku.

4.4. Cel strategiczny 4: Rozwój turystyki lokalnej oraz działania na rzecz
promocji gminy.
Wykaz zadań realizowanych w 2019 roku przez gminę Gnojnik:
1. Zadanie inwestycyjne: Rewitalizacja „Budowa Centrum Kultury w Gnojniku” - w styczniu
2019 r. został złożony wniosek aplikacyjny do dofinansowania w ramach rewitalizacji –
odnowa obszarów wiejskich. Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 21 listopada
2019 roku podjął Uchwałę Nr 2125/191, na mocy której projekt nr RPMP.11.02.00-120041/19 został umieszczony na liście rezerwowej. Koszty zostały poniesione w związku
z U oraz analizy finansowo-ekonomicznej; razem 12 000 zł.
2.

Zadanie inwestycyjne: Rewitalizacja – „Stworzenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej
w podobszarze rewitalizacji w Biesiadkach” – w styczniu 2019 r. został złożony wniosek
aplikacyjny do dofinansowania w ramach rewitalizacji – odnowa obszarów wiejskich.
Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 21 listopada 2019 roku podjął Uchwałę nr
2125/191, na mocy której projekt nr RPMP.11.02.00-12-0040/19 został wybrany do
dofinansowania w maksymalnej kwocie 813 581,23 zł. Koszty zostały poniesione
w związku z przygotowaniem wniosku, analizy finansowo-ekonomicznej oraz wykonanie
uzupełnień i wyjaśnień do dokumentacji aplikacyjnej; razem 24 000 zł.

Wykaz zadań współfinansowanych z budżetu gminy Gnojnik, a realizowanych w 2019 roku
przez organizacje pozarządowe, tj.:
1. Zadanie publiczne: 19 marca 2019 r. Stowarzyszenie „Szlakiem Kultury” złożyło ofertę
realizacji zadania publicznego pn. „Kultura na szlaku ” z zakresu turystyki
i krajoznawstwa. Po wymaganym okresie wywieszenia oraz po pozytywnym zaopiniowaniu
oferty przez Komisję oceniającą, przyznano dotację w wysokości 3 500,00 zł (słownie: trzy
tysiące pięćset złotych 00/100) na realizację ww. zadania. Zadanie realizowano w okresie
od 15 kwietnia do 10 lipca 2019 r. na podstawie umowy nr 67/2019 z dnia 15 kwietnia
2019 r. Dotacja została poprawnie rozliczona na podstawie sprawozdania końcowego.
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2.

Zadanie publiczne: 24 kwietnia 2019 r. Stowarzyszenie Regiony Nowych Szans „Vesna”
złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Wyprawy śladami kultury”
z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Po wymaganym
okresie wywieszenia oraz po zaopiniowaniu oferty przez Komisję oceniającą przyznano
dotację w wysokości 4 200,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście złotych 00/100) na
realizację ww. zadania. Zadanie realizowano w okresie od 15 maja do 31 lipca 2019 r. na
podstawie umowy nr 104/2019 z dnia 20 maja 2019 r. Dotacja została poprawnie rozliczona
na podstawie sprawozdania końcowego.

3.

Zadanie publiczne: 29 kwietnia 2019 r. Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Potrzebującym
i Zapobiegania Patologiom Społecznym „Pomocna dłoń ” złożyło ofertę realizacji zadania
publicznego pn. „Jeżdżąc na wycieczki – stajemy się młodzi” z zakresu działalności na
rzecz osób w wieku emerytalnym oraz turystyki i krajoznawstwa. Po wymaganym okresie
wywieszenia oraz po zaopiniowaniu oferty przez Komisję oceniającą przyznano dotację
w wysokości 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) na realizację ww. zadania.
Zadanie realizowano w okresie od 25 maja do 25 lipca 2019 r. na podstawie umowy nr
101/2019 z dnia 16 maja 2019 r. Dotacja została poprawnie rozliczona na podstawie
sprawozdania końcowego.

4.

W 2019 roku na realizację zadań związanych ze wspieraniem i upowszechnianiem kultury
fizycznej oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii przekazano dotacje w kwocie
133 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące złotych 00/100), z czego 50 000,00 zł
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) stanowiły środki pochodzące z funduszu
przeznaczonego na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2019 rok. Wykaz oferentów i zadań publicznych
przewidzianych do realizacji na terenie gminy przedstawia poniższa tabel.

Wykaz oferentów i zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Gnojnik w 2019 roku

Lp.

Oferent

Nazwa zadania

1.

LKS „Wulkan”
Biesiadki

„Przez sport do walki
z nałogami”

LKS „Pagen” Gnojnik

„Sport to zdrowie – każdy to
powie”

2.

3.

LKS Uszew

„Organizowanie życia
sportowego dla młodzieży
i dorosłych oraz
przeciwdziałanie
alkoholizmowi poprzez
uprawianie kultury fizycznej
na terenie miejscowości
Uszew”

Przekazane środki
działania z zakresu
działania z zakresu
wspierania
przeciwdziałania
i upowszechniania kultury
uzależnieniom
fizycznej
i patologiom społecznym
18 000,00 zł
11 000,00 zł

7 000,00 zł
50 000,00 zł

33 000,00 zł

17 000,00 zł

33 000,00 zł

24 000,00 zł

9 000,00 zł
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LKS „Orzeł”
Lewniowa

4.

Uczniowski Klub
Sportowy „PIRATKI”

5.

„Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu oraz
zdrowego trybu życia bez
nałogów”

22 000,00 zł

15 000,00 zł

7 000,00 zł
10 000,00 zł

„Żyj zdrowo”
-

10 000,00 zł

Opracowanie własne ROS

1. Zadanie publiczne 6 stycznia 2019 r. Stowarzyszenie „Łączy Nas Uszew” złożyło ofertę
realizacji zadania publicznego pn. „Aktywne życie seniora - mniej wizyt u doktora”
z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, ochrony i promocji zdrowia. Po
wymaganym okresie wywieszenia oraz po pozytywnym zaopiniowaniu oferty przez
Komisję oceniającą przyznano dotację w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące
złotych 00/100) na realizację ww. zadania. Zadanie realizowano w okresie od 15 marca do
31 maja 2019 r. na podstawie umowy nr 55/2019 z dnia 21 marca 2019 r. Dotacja została
poprawnie rozliczona na podstawie sprawozdania końcowego.
2.

Zadanie publiczne: 14 lutego 2019 r. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
„GLOBUS” złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Z turystyką krajoznawczą
po zdrowie i kondycję dla seniorów” z zakresu wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologii społecznej. Po wymaganym
okresie wywieszenia oraz po pozytywnym zaopiniowaniu oferty przez Komisję oceniającą
przyznano dotację w wysokości 850,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100)
na realizację ww. zadania. Zadanie realizowano w okresie od 1 maja do 31 lipca 2019 r. na
podstawie umowy nr 82/2019 z dnia 29 kwietnia 2019r. Dotacja została poprawnie
rozliczona na podstawie sprawozdania końcowego.

3.

Zadanie publiczne: 19 marca 2019 r. Stowarzyszenie „Wieś Naszych Marzeń” złożyło
ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Ćwicz, żyj bezpiecznie i aktywnie, patrz na
życie obiektywnie” z zakresu działalności na rzecz osób starszych. Po wymaganym okresie
wywieszenia oraz po pozytywnym zaopiniowaniu oferty przez Komisję oceniającą
przyznano dotację w wysokości 1 900,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych
00/100) na realizację ww. zadania. Zadanie realizowano w okresie od 6 maja do 3 sierpnia
2019 r. na podstawie umowy nr 83/2019 z dnia 8 marca 2019 r. Dotacja została poprawnie
rozliczona na podstawie sprawozdania końcowego.

4.

Zadanie publiczne: 10 czerwca 2019 r. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Biesiadki
„Tradycja i Rozwój” złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn.
„Międzypokoleniowy kurs miłości do Małopolski” z zakresu działalności na rzecz osób
emerytalnych oraz turystyki i krajoznawstwa. Po wymaganym okresie wywieszenia oraz po
zaopiniowaniu oferty przez Komisję przyznano dotacje w wysokości 2 000,00 zł (słownie
dwa tysiące złotych 00/100) na realizację ww. zadania. Zadanie realizowano w okresie od
lipca do 4 października 2019 r. na podstawie umowy nr 125/2019 z dnia 11 lipca 2019 r.
Dotacja została poprawnie rozliczona na podstawie sprawozdania końcowego.
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Wykaz zadań realizowanych przez Centrum Kultury w Gnojniku.
W gminie Gnojnik w 2019 r. funkcjonowało Centrum Kultury w Gnojniku w skład, którego
wchodzi 6 świetlic wiejskich i 3 biblioteki. Świetlica Wiejska w Zawadzie Uszewskiej jest
dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
1. Redakcja dwumiesięcznika lokalnego „Wieści Gminne”, obejmująca skład, korektę
i archiwizację periodyku.
2. Prowadzenie świetlic wiejskich.
Świetlice i biblioteki organizują szereg innowacyjnych i interesujących przedsięwzięć i projektów:
warsztaty questingu, warsztaty teatralne, wycieczki, spotkania autorskie, warsztaty kreatywne:
szycia, plastyczne, rękodzielnicze, wyjazdy do kina i do teatru, maratony zumby, kursy nauki gry na
instrumentach muzycznych, zajęcia zumby, nauka gry na instrumentach dętych, kurs języka
angielskiego, kurs tańca dla dzieci. W 2019 roku we wskazanych wydarzeniach wzięło udział około
5 tys. mieszkańców. Wydarzenia te wiązały się z poniesieniem kosztów w wysokości około 80 tys.
zł.
3. Prowadzenie placówek upowszechniania czytelnictwa – biblioteki.
Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosił 38 047 woluminów, zaś na koniec roku – 38 078
woluminów. W przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2019 r. , łączna liczba woluminów wynosiła 4,74.
Stan bliźniaczy jak w 2018 roku.
Na koniec 2019 roku zarejestrowano 1108 czytelników. W ciągu 2019 roku wypożyczono 24 430
woluminów. Wzbogacono zbiory bibliotek o nowości wydawnicze i lektury szkolne.
Biblioteki w 2019 r. brały udział w akcjach:
• „z Książką na start” – Instytut Książki,
• Akcja Kinder Polska: „Przerwa na wspólne czytanie” – Kinder.
4. Prowadzenie w strukturach CK zespołów muzycznych, tanecznych i teatralnych.
Taneczne
• Formacja taneczna „Błysk” i „Mini Błysk”,
• Grupa mażoretek,
• Formacja taneczna „Lewki”.
Zespoły te w roku 2019 zdobyły znaczące I miejsca i wyróżnienia I stopnia na powiatowych
i wojewódzkich przeglądach.
Teatralne
•
•
•
•
•
•

Grupa kolędnicza „Gnojniczanie” z Gnojnik,
Grupa regionalna z Gnojnika,
Grupa teatralna „Dworzanie” z Gnojnika,
Grupa kolędnicza „Kolędnicy znad Uszwicy” z Uszwi,
Dziecięca Grupa Kolędnicza z Uszwi,
Kabaret „I to i owo” z Lewniowej.

14

Grupy mają w swoim dorobku różne scenariusze, sztuki, które uświetniają różnego rodzaju gminne
uroczystości. Rok rocznie reprezentują gminę Gnojnik na deskach ogólnopolskich scen, gdzie
zdobywają czołowe miejsca na podium.
Muzyczne
•
•
•
5.

Gminna Orkiestra Dęta,
Zespół „Pokolenie” z Gnojnika
Scholka i zespół „Ilios” z Biesiadek.
Organizacja przedsięwzięć oraz imprez plenerowych.

W roku 2019 Centrum Kultury w Gnojniku zrealizowało dwie duże plenerowe imprezy, które rok
rocznie przyciągają tłumy. Były to Dni Gminy Gnojnik i Dożynki Gminne.
- Dni Gminy Gnojnik to impreza masowa, na której mięliśmy okazją oglądać gminne i lokalne
talenty muzyczne, taneczne i wokalne. Impreza wzbogacona była o Jarmark Produktów Lokalnych,
zakończyła się występami gwiazd polskiej sceny muzycznej, która zgromadziła kilka tysięcy osób.
- Dożynki Gminne podczas, których dziękowaliśmy za plony. Kolorowe, oryginalne stroje, barwny
korowód z misternie uplecionymi wieńcami to znak rozpoznawczy tej imprezy, która jak co roku
zgromadziła kilka tysięcy miłośników szeroko rozumianej kultury ludowej.
Poza imprezami plenerowymi Centrum Kultury organizowało szereg przedsięwzięć, tj.:
• Koncerty kolęd i pastorałek,
• Spotkania z kolędą,
• Gminny Turniej Szachowy,
• XXIII Międzynarodowy Turniej Szachowy o Czarnego Konia,
• Koncert papieski,
• Majowe Dni Książki,
• Bale karnawałowe i andrzejkowe,
• Świąteczne Spotkania Plastyczne,
• Akcje Charytatywne.
6. Współpraca ze stowarzyszeniem „Szlakiem kultury” .
Centrum Kultury w Gnojniku ściśle współpracuje ze stowarzyszeniem „Szlakiem kultury”, które
zostało założone celem pozyskiwania dodatkowych środków finansowych. Stowarzyszenie ma za
zadanie pozyskiwanie funduszy z takich źródeł z których i o które CK nie ma możliwości
aplikować.
W roku 2019 Centrum Kultury i stowarzyszenie „Szlakiem kultury” pozyskało 100 000,00 zł
dofinansowania. Zostało zrealizowanych 5 wniosków z PROW, które w 100% były
dofinansowane, tj.:
•

•
•
•
•

„Otwarci na kulturę – zakup wyposażenia do podmiotów działających w sferze kultury,
celem budowy i rozwoju oferty kulturalnej skierowanej do mieszkańców Śliwkowego
Szlaku”,
„Wpadnij po szycie” – przeprowadzenie warsztatów szycia,
„Kultura jest kobietą. I targi zdrowi, urody i elegancji”,
„Gmina Gnojnik kolebką kreatywności”,
„Gmina Gnojnik krainą questów”.
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Ponadto został zrealizowany wniosek z budżetu gminy Gnojnik pn „Kultura na szlaku”.

4.5. Cel strategiczny 5: Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozwój
infrastruktury społecznej.
Realizatorami powyższego celu są Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojniku oraz
organizacje pozarządowe. Strategie i programy realizowane w 2019 roku, dotyczące działalności
GOPS, wpływające na poprawę warunków życia mieszkańców przedstawiają się następująco:
1. Realizacja Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gnojnik na
lata 2013-2020 w 2019 roku, przedstawiona jest w poniższej tabeli.
Realizacja zadań GOPS w Gnojniku w 2019 roku
Rodzaj zadania

Korzystanie z pomocy ośrodka

Liczba osób/rodzin objętych
wsparciem / liczba świadczeń

Wartość w złotych

- 472 osoby
- 69 rodzin wielodzietnych
- 28 rodzin niepełnych

Świadczenia rodzinne
w tym:
- zasiłki rodzinne
w tym wypłacone zasiłki rodzinne

- 409 rodzin ( 895 dzieci)
- 8 633 świadczeń

989 370,35 zł

- dodatki do zasiłków rodzinnych

- 4 422 świadczeń

481 766,30 zł

- jednorazowe zapomogi z tyt. ur. dziecka
- 75 świadczeń
„Becikowe”

75 000,00 zł

- świadczenia rodzicielskie

- 128 świadczeń

119 409,10 zł

- świadczenia opiekuńcze

- 2501 świadczeń

988 417,21 zł

- świadczenia z tytułu zasiłków dla
opiekuna

- 173 świadczeń

104 360,00 zł

- świadczenia z tyt. funduszu
alimentacyjnego
- opłacone składki na ubezp. społ. I rent.
(w tym KRUS)

131 850,00 zł
- 48 osób/ 532 świadczeń
- 8 osób

148 826,00 zł
5 638,00 zł

Opracowanie własne na podstawie danych GOPS

2. Realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodzin na lata 2019 – 2021 zobrazowana jest
następującą tabelą.
Realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodzin na lata 2019 – 2021 w 2019 roku
Rodzaj zadania
Świadczenia wychowawcze

Liczba rodzin
992

W tym środki własne
Dodatki mieszkaniowe
Stypendia socjalne dla uczniów i zasiłki
rodzinne
Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki w zł
9 086 054,56 zł
66 275,00 zł

1

1 173,00 zł

137

117 698,00 zł

29 986 – liczba wyd. posiłków

178 298, 00 zł
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Wspieranie Rodziny - Asystent rodziny

7

13 901, 00 zł

Pobyt dziecka w pieczy zastępczej

3

10 578,00 zł

Zasiłki okresowe, celowe i celowe
specjalne

183

199 646,00 zł

Profilaktyka
w
niej
m.
inn.
współfinansowanie organizacji rożnych
form spędzania wolnego czasu dla dzieci i
młodzieży-ferie
zimowe,
biwaki
harcerskie, zajęcia pozalekcyjne a także
działań edukacyjnych, integracyjnych
rodziny- pikniki, wyjazdy integracyjne
zajęcia plastyczne a także konkursy
tematyczne

50 521,00 zł

Opracowanie własne na podstawie danych GOPS

3. Realizacja Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
Na działania zgodne z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałaniu Narkomanii w 2019 r. wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości –
49 935,59 zł gdzie plan zakładał 66 700,00 zł. Ponadto w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia
2019 roku prowadzono postępowania w zakresie zastosowania obowiązku poddania się badaniu
przez lekarza biegłego lub leczeniu w placówce lecznictwa odwykowego wobec 15 osób. Wydano
3 postanowienia w zakresie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Dokonano 9 kontroli
punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
W ramach działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,
zrealizowano następujące działania, które przedstawiono w tabeli:
Realizacja Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii.
Lp.

RODZAJ

MIESIĄC

KWOTA

STYCZEŃ

2 000,00 zł

WYCIECZKI
1.

Wyjazd dzieci i młodzieży z parafii Uszew do Warszawy

2.

Wyjazd
uczniów
Publicznej
w Gosprzydowej do Wieliczki

3.

Organizacja wycieczki dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej
w Gosprzydowej do muzeum w Oświęcimiu

KWIECIEŃ

600,00 zł

4.

Wyjazd uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Uszwi na obóz
szkoleniowo- językowy w Bystrzycy Kłodzkiej

MAJ

2 000,00 zł

5.

Wyjazd uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Gnojniku na
Zieloną Szkołę nad morze

CZERWIEC

1 300,00 zł

6.

Wyjazd młodzieży z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gnojniku do
Iwkowej połączony z prelekcją

WRZESIEŃ

300,00 zł

7.

Wyjazd uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Gnojniku do
Częstochowy

LISTOPAD

1000,00 zł

8.

Wyjazd uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Gnojniku do
Zakładu Karnego w Wiśniczu

LISTOPAD

200,00 zł

Szkoły

Podstawowej

LUTY

400,00 zł
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Razem:

7 800,00 zł

KONKURSY I PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

1.

Program przeciwdziałania uzależnieniom przemocy i agresji
słownej, połączony z koncertem Wiesława Błażkiewicza dla
uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Biesiadkach

STYCZEŃ

1 200,00 zł

2.

Spektakl profilaktyczno-edukacyjny pn. „Zagubione sumienie” dla
uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Gnojniku

MARZEC

390,00 zł

3.

Konkurs „Żyję zdrowo, bo nie ulegam nałogom”

WRZESIEŃ

214,50 zł

Razem:

1 804,50 zł

WARSZTATY I SZKOLENIA
1.

Szkolenie pn. „Oblicza uzależnień” skierowane do rodziców
uczniów Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Lewniowej

LUTY

700,00 zł

2.

Warsztaty dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Uszwi
z zakresu agresji i przemocy rówieśniczej

MAJ

460,00 zł

3.

Warsztaty dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Gnojniku
z zakresu agresji i przemocy rówieśniczej

MAJ

460,00 zł

4.

Warsztaty dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Biesiadkach z zakresu agresji i przemocy rówieśniczej

MAJ

460,00 zł

5.

Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych, działających na
terenie gminy Gnojnik

SIERPIEŃ

900,00 zł

6.

Szkolenie dla rodziców uczniów PSP w Gnojniku w zakresie
podnoszenia kompetencji rodzicielskich i rozwijania umiejętności
skutecznej komunikacji między rodzicem a dzieckiem

WRZESIEŃ

500,00 zł

7.

Szkolenie dla rodziców uczniów PSP w Uszwi w zakresie
podnoszenia kompetencji rodzicielskich i rozwijania umiejętności
skutecznej komunikacji między rodzicem a dzieckiem

WRZESIEŃ

500,00 zł

8.

Szkolenie dla rodziców uczniów PSP w Gosprzydowej w zakresie
podnoszenia kompetencji rodzicielskich i rozwijania umiejętności
skutecznej komunikacji między rodzicem a dzieckiem

WRZESIEŃ

500,00 zł

9.

Szkolenie dla rodziców uczniów ZSP w Biesiadkach w zakresie
podnoszenia kompetencji rodzicielskich i rozwijania umiejętności
skutecznej komunikacji między rodzicem a dzieckiem

WRZESIEŃ

500,00 zł

10.

Warsztaty dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej
w Gosprzydowej z zakresu agresji i przemocy rówieśniczej

WRZESIEŃ

440,00 zł

11.

Warsztaty dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Lewniowej z zakresu agresji i przemocy rówieśniczej

PAŹDZIERNIK

940,00 zł

Razem:

6 360,00 zł

STYCZEŃ-KWIECIEŃ

3 400,00 zł

POZOSTAŁE
1.

Dofinansowanie do organizowanych w Centrum Kultury
w Gnojniku zajęć taneczno-ruchowych dla dzieci i młodzieży
z Gminy Gnojnik w dwóch kategoriach wiekowych „Błysk” oraz
„ Mini Błysk”
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2.

Dofinansowanie do organizowanego przez świetlice wiejskie
w Gnojniku, Lewniowej oraz Gosprzydowej wypoczynku zimowego
dla dzieci i młodzieży

STYCZEŃ

1499,42 zł

3.

Dofinansowanie do organizowanego przez świetlicę wiejską
w Uszwi wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży

STYCZEŃ

500,01 zł

4.

Dofinansowanie do organizowanego przez stowarzyszenie „Wieś
Naszych Marzeń” balu karnawałowego dla dzieci w Zawadzie
Uszewskiej

LUTY

500,00 zł

5.

Dofinansowanie do organizowanego przez Publiczne Przedszkole
w Gnojniku Pikniku Rodzinnego

MAJ

500,00 zł

6.

Dofinansowanie do organizowanego przez świetlicę wiejską
w Biesiadkach wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.

LIPIEC

350,82 zł

7.

Zakup materiałów o tematyce profilaktyki uzależnień
i przeciwdziałania przemocy w rodzinie do rozdysponowania wśród
mieszkańców gminy Gnojnik

LISTOPAD

492,30 zł

8.

Dofinansowanie do organizowanych przez świetlicę wiejską oraz
bibliotekę publiczną w Biesiadkach zajęć pozalekcyjnych dla dzieci
i młodzieży

GRUDZIEŃ

150,00 zł

9.

Spotkanie integracyjne dla osób starszych i samotnych,
mieszkających na terenie gminy Gnojnik, połączone z prelekcją z
zakresu bezpieczeństwa i nawyków prozdrowotnych, mające na celu
eliminację zjawiska wykluczenia społecznego

GRUDZIEŃ

4500,00 zł

Opracowanie własne GOPS

Wykaz zadań współfinansowanych z budżetu Gminy Gnojnik, a realizowanych w 2019 roku przez
organizacje pozarządowe, tj.
1. Zadanie publiczne: 7 lutego 2019 r. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Biesiadki
„Tradycja i Rozwój” złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Z kulturą na Ty –
około operowe spotkania w roku Moniuszki” z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego. Po wymaganym okresie wywieszenia oraz po
pozytywnym zaopiniowaniu oferty przez Komisję oceniającą przyznano dotację
w wysokości 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) na realizację ww. zadania.
Zadanie realizowano w okresie od 8 marca do 3 czerwca 2019 r. na podstawie umowy nr
48/2019. Dotacja została poprawnie rozliczona na podstawie sprawozdania końcowego.
2. Zadanie publiczne: 26 marca 2019 r. Fundacja Wspierania Aktywności i Zachowania
Dziedzictwa Lokalnego „Pro Memory” złożyła ofertę realizacji zadania publicznego pn.
„Palmy wijemy….jajka malujemy i …tak się integrujemy” z zakresu kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Po wymaganym okresie wywieszenia oraz
po zaopiniowaniu oferty przez Komisję oceniającą przyznano dotację w wysokości 800,00
zł (słownie: osiemset złotych 00/100) na realizację ww. zadania. Zadanie realizowano
w okresie od 1 kwietnia do 13 kwietnia 2019 r. na podstawie umowy nr 65/2019 z dnia
8 marca 2019 r. Dotacja została poprawnie rozliczona na podstawie sprawozdania
końcowego.
3.

Zadanie publiczne: 31 maja 2019 r. Fundacja Wspierania Aktywności i Zachowania
Dziedzictwa Lokalnego „Pro Memory” złożyła ofertę realizacji zadania publicznego pn.
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„Pleć się wianku pleć i … do nieba leć” z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego. Po wymaganym okresie wywieszenia oraz po zaopiniowaniu
oferty przez Komisję przyznano dotacje w wysokości 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc
dwieście złotych 00/100) na realizację ww. zadania. Zadanie realizowano w okresie od 22
czerwca do 24 czerwca 2019 r. na podstawie umowy nr 117/2019 z dnia 14 czerwca 2019r.
Dotacja została poprawnie rozliczona na podstawie sprawozdania końcowego.
4.

Zadanie publiczne: 6 sierpnia 2019 r. Fundacja Wspierania Aktywności i Zachowania
Dziedzictwa Lokalnego „Pro Memory” złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn.
„Tradycja wyplatana zbożem rozmaitem” z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego. Po wymaganym okresie wywieszenia oraz po zaopiniowaniu
oferty przez Komisję przyznano dotacje w wysokości 700, 00 zł (słownie siedemset złotych
00/100) na realizację ww. zadania. Zadanie realizowano w okresie od 12 sierpnia do 15
sierpnia 2019 r. na podstawie umowy nr 142/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. Dotacja
została poprawnie rozliczona na podstawie sprawozdania końcowego.

5.

Zadanie publiczne: 17 września 2019 r. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi
Biesiadki „Tradycja i Rozwój” złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn.
„Niepodległość – niech łączy pokolenia” z zakresu działalności kulturalnej. Po
wymaganym okresie wywieszenia oraz po zaopiniowaniu oferty przez Komisję przyznano
dotacje w wysokości 600, 00 zł (słownie sześćset złotych 00/100) na realizację ww.
zadania. Zadanie realizowano w okresie od 30 września do 20 listopada 2019 r. na
podstawie umowy nr 174/2019 z dnia 10 października 2019 r. Dotacja została poprawnie
rozliczona na podstawie sprawozdania końcowego.

4.6. Cel strategiczny 6: Ochrona Środowiska naturalnego Gminy Gnojnik.
Wykaz zadań realizowanych w 2019 roku w zakresie ochrony środowiska, przez gminę
Gnojnik w partnerstwie z innymi gminami, tj:
1. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Gnojnik (Uchwała Nr XVII/166/16 Rady Gminy
w Gnojniku z dnia 22 czerwca 2016 r.).
W ramach tego programu zostały zrealizowane przedstawione zadania inwestycyjne:
a) „ 4.4.3 - Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe
w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego”.
W roku 2019 wypłacono dotacje 198 mieszkańcom z wszystkich gmin partnerskich. Kwota
wypłaconych dotacji to 1 621 265,69 zł. W Gminie Gnojnik środki otrzymało 33 mieszkańców na
łączną kwotę 278 074,00 zł.
b) „4.4.2 - Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem
i biomasą w wybranych gminach powiatów: brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego”.
W roku 2019 wypłacono dotacje 415 mieszkańcom z wszystkich gmin partnerskich. Kwota
wypłaconych dotacji to 5 264 243,04 zł. W Gminie Gnojnik środki otrzymało 37 mieszkańców na
łączną kwotę 480 849,67 zł.
c) OZE Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin
Województwa Małopolskiego – w roku 2019 Lider projektu dwukrotnie przeprowadzał
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procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy
energii.

instalacji odnawialnych źródeł

d) Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Gnojnik na
lata 2013 – 2032, przyjęty został Uchwałą nr XXX/287/13 Rady Gminy w Gnojniku z dnia
18 grudnia 2013 r.
Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy realizowane jest we współpracy ze Starostwem
Powiatowym w Brzesku. W 2019 r odebrano i zutylizowano 18 Mg wyrobów azbestowych z 15
nieruchomości. Całość zadania zamknęła się w kwocie 7 776,00 zł (50% poziom dofinansowania
całości zadania). Odbiorem i utylizacją azbestu zajęła się firma PHUP „Euro-Gaz” Sp. J. Zagórsko.
Wykaz zadań realizowanych w 2019 roku w zakresie ochrony środowiska, przez gminę
Gnojnik, tj.:
a) Zadanie pn. Przebudowa kotłowni gazowej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej
w Uszwi na dz. Nr 943 w msc. Uszew – Poniesiony koszt 93 814,98 zł w całości poniesiony
ze środków własnych.
b) Zadanie pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Gnojnik.
Uchwała nr IV/39/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie: ustalenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez
właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Gnojnik oraz warunków
i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie gminy Gnojnik funkcjonuje w oparciu o art. 6c.
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, tj. gmina zorganizowała odbieranie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Umową nr 163/2016 z dnia 21 listopada 2016 roku zawarta pomiędzy Gminą Gnojnik a Firmą
Usługowo Handlową „Dimarco” Marek Strzelec Iwkowa 482, 32-861 Iwkowa, wybraną w drodze
przetargu nieograniczonego zlecono do realizacji świadczenie usług. „Odbieranie
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie
gminy Gnojnik”. Umowa została zawarta na okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2019 r. na łączną kwotę
933 120,00 zł brutto. W 2019 roku koszt ten wyniósł 276 254,40 zł, natomiast w kwocie 34 785,00
zł zamknął się odbiór i zagospodarowanie odpadów z miejsc publicznych.
Obsługę PSZOK-u w 2019 powierzono FHU DIMARCO z Iwkowej, koszt roczny wyniósł ponad
180 tys zł, w tym Spółka Eco Gnojnik wspierała dodatkowo prace na PSZOK.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku na terenie gminy Gnojnik zameldowanych było 8030 osób.
Systemem gospodarowania odpadami w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. objętych
było 6 644 osób.
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Liczba mieszkańców zameldowanych a liczba mieszkańców zamieszkałych wg deklaracji - na
terenie Gminy Gnojnik wg stanu na dzień 31.12.2019 r.
Liczba mieszkańców
zameldowanych

Miejscowość
Biesiadki
Gnojnik
Gosprzydowa
Lewniowa
Uszew
Zawada Uszewska
Żerków
Razem

Liczba mieszkańców wg deklaracji
867
2603
1080
987
1643
551
299
8030

699
2192
902
860
1308
442
241
6 644

Opracowanie własne RGPiOŚ

Różnica pomiędzy ilością osób zameldowanych a zamieszkałych może wynikać stąd, iż
wiele osób pracuje poza granicami kraju, w delegacjach, ich powroty do miejsca zamieszkania na
terenie gminy Gnojnik odbywają się kilka razy w roku, tylko na kilka dni. Dużą część mieszkańców
zameldowanych stanowią również studenci mieszkający i ponoszący opłaty za gospodarowanie
odpadami w mieście, w którym podejmują naukę. Te wszystkie osoby nie zostały wykazane jako
zamieszkałe w deklaracjach składanych przez mieszkańców, stanowią one średnio 17%
mieszkańców. W 2019 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca na terenie Gminy odebrano 134,67 kg
odpadów.
Ilości zebranych odpadów w poszczególnych latach w kg w przeliczeniu na 1 mieszkańca
obrazuje poniższy rysunek.
Ilości zebranych odpadów w poszczególnych latach w kg w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach
2014 – 2019.
160
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ilość wytworzonych odpadów w przeliczeniu na 1 mieszkańca

W oparciu o deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożone do
31.12.2019 r., ustalono iż 1992 gospodarstw prowadzi selektywną zbiórkę odpadów, a 33 nie
selekcjonuje odpadów wytworzonych w gospodarstwach domowych.
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c) Zadanie bieżące w zakresie ochrony powietrza.
W związku z obowiązkami nałożonymi Programem Ochrony Powietrza dla woj. małopolskiego
oraz Uchwałą Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 styczna 2017 r.
w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw tzw. uchwałą antysmogową
Zarządzeniem Wójta Gminy Gnojnik nr 79/2019 z dnia 1.07.2019 r. powołano Zespół ds.
przeprowadzania kontroli (pracownicy RGPiOŚ) i określono jego zadania. Zarządzeniem nr
104/2019 z dnia 13.09.2019 r. uchylono ww. zarządzenie – poszerzono skład Zespołu ds. kontroli
o pracowników RIiD.
Dnia 1.07.2019 r. wprowadzono zarządzenie nr 75/2019 w którym określono procedurę
przeprowadzania kontroli, plan kontroli, wzór protokołu oraz instrukcję pobierania próbek do
badań.
W Programie Ochrony Powietrza dla woj. małopolskiego określono iż do końca 2019 r. powinno
zostać skontrolowane 3% zabudowy mieszkaniowej – tj. około 80 gospodarstw.
W okresie od lipca do końca grudnia 2019 r. przeprowadzono łącznie 77 kontroli.
Kontrole prowadzone były przez pracowników RGPiOŚ oraz RIiD:
 23 kontrole przeprowadzono w związku z rozliczeniem dotacji na wymianę pieca,
 1 kontrolę przeprowadzono w ramach zgłoszenia za pomocą formularza Ekointerwencji,
 4 kontrole w związku ze zgłoszeniami telefonicznymi,
 49 kontroli rutynowych.
Stwierdzone naruszenia przepisów:



1 spalanie odpadów na posesji,
5 przypadków spalania odpadów w piecu (na podstawie obserwacji – pozostałości odpadów
w piecu),
 3 przypadki zamontowania pieca pozaklasowego po 1.07.2017 r.,
 2 przypadki spalania drewna o przekroczonej wilgotności,
 1 przypadek używania jako opał zakazanego miału,
 1 przypadek braku certyfikatu jakości węgla – sprzedawca opału nie wydał tego dokumentu.
Wszyscy kontrolowani zostali pouczeni o obowiązujących przepisach, otrzymali stosowne ulotki
a także naklejki przypominające o konieczności wymiany kotła. Stwierdzone nieprawidłowości
zostały szczegółowo omówione. Kontrolowani zostali poinformowani o możliwej kontroli
sprawdzającej - w przypadku powtórzenia się uchybień mogą być wzywani funkcjonariusze Policji
celem wystawienia mandatu karnego.
Budynki poddane kontrolom planowym wybierane były wyrywkowo (w dniu kontroli
zaobserwowano niepokojący dym lub spalanie na posesji) w centrach miejscowości czy też
w sąsiedztwie szkół.
d) Zadania w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych.
W ramach działań związanych z ochroną środowiska Gmina Gnojnik została objęta Krajowym
Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Program ten stanowi wykaz aglomeracji, które
muszą zostać zaopatrzone w systemy kanalizacji zbiorczej oraz oczyszczalnie ścieków. Jego celem
jest ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczonych ścieków, a co za tym idzie ochrona
środowiska. Gmina Gnojnik zobowiązana jest do corocznego wypełniania ankiety
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z realizacji KPOŚK. Długość czynnej sieci kanalizacyjnej na początek 2019 r wynosiła w gminie
Gnojnik 21,4 km, a na koniec 26,43 km. Do sieci kanalizacyjnej na koniec 2019 r. dostęp ma
16,5% gospodarstw domowych.
Na dzień 1 stycznia 2019 r. istniało 356 przyłączy do sieci kanalizacyjnej natomiast na dzień
31.12.2019 - 395 przyłączy. Ponadto w prowadzonym rejestrze zaewidencjonowanych jest 1500
zbiorników bezodpływowych. W 2019 r. doszło do awarii na sieci kanalizacyjnej, których
powodem było zatykanie się kanalizacji na sieci, zatkanie przepompowni ścieków, awarie sprzętu
na oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym podjęto działania mające na celu udrożnienie
sieci kanalizacyjnej wykonując remont sito piaskownika. Wykonano czyszczenie przepompowni
ścieków, wymieniono dyfuzory do napowietrzania ścieków, szereg innych komponentów oraz
wymieniono i naprawiono pompy.
e) Zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
Gmina Gnojnik nie posiada swojego ujęcia zaopatrzenia w wodę. Na potrzeby zaopatrzenia
wodociągu woda kupowana jest od Gminy Czchów. Wodociąg gminny posiada pompownie ze
zbiornikiem hydroforowym w Biesiadkach, pompownie ze zbiornikiem hydroforowym
w Lewniowej oraz zbiornik wyrównawczy w Lewniowej. Na początku 2019 roku sieć
wodociągowa liczyła 41,86 km, a na koniec 56,51 km. Na koniec roku 2019 do sieci wodociągowej
podłączonych jest 800 gospodarstw.

4.7. Cel strategiczny 7: Rozwój kapitału ludzkiego.
Wykaz zadań realizowanych w 2019 roku przez gminę Gnojnik.
a) Zadanie pn. Budowa budynku wielofunkcyjnego w Uszwi.
W ramach zadania zostały dokończone prace budowlane dotyczące I etapu budowy budynku
wielofunkcyjnego w Uszwi - prace budowlane I etapu zostały odebrane 12.04.2018 r. Został
wyłoniony wykonawca 2 etapu – stan wykończeniowy za kwotę 6 687 253,26 zł. Ze środków
PFRON z przeznaczeniem na realizację w 2019 r. otrzymaliśmy 71 231,77 zł. Wydatki poniesione
1 333 562,52 zł. Umowa o dofinansowanie w ramach RPO – 1 733 791,45 zł.
b) Zadanie pn. Działania dotyczące ciągów pieszych i rowerowych:
 Budowa chodnika w parku na działce 138 w Gnojniku – zrealizowano I etap budowy
tj. odcinek ok 100 mb.
 Modernizacja chodnika w centrum wsi Gnojnik – modernizacja chodnika z kostki
brukowej przy dr. gm. 250331K Chronów oraz przy drodze gminnej 250332 Nowa
Wieś - Zadanie wykonane w całości. Poprawiono i uzupełniono kostkę, obrzeża.
c) Realizacja programów:
 JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ
Celem projektu było: opanowanie przez 84 uczniów podstawowych zasad bezpiecznego
zachowania się na stokach i trasach narciarskich oraz opanowanie podstawowych umiejętności
jazdy na nartach/snowboardzie.
Realizacja: Nauka jazdy na nartach obejmowała 16 godzinny kurs zrealizowany na stacji
narciarskiej „Jastrzębia” podczas 4 sesji. Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację lub
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koordynujące wykonanie przedsięwzięcia - PSP GNOJNIK, PSP USZEW, ZSP LEWNIOWA, PSP
GOSPRZYDOWA, ZSP BIESIADKI. Okres realizacji od 21.01.2019 r do 28.02.2019 r. Łączne
nakłady finansowe zrealizowane w I półroczu 2019 r.- 34 064 zł (kwota 14100,00 zł stanowiła
dotację Województwa Małopolskiego, 8400,00 zł wpłacili rodzice, gmina wsparła projekt kwotą
11564.00 zł.). Umowa nr I/73/TS/97/19 z Województwem Małopolskim.
 UMIEM PŁYWAĆ
Celem projektu było: Opanowanie przez uczestników projektu (179 uczniów z klas I-III)
podstawowych umiejętności pływackich, zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpiecznego
zachowania się w wodzie i w jej pobliżu, poprawa swojej sprawności fizycznej, poszerzenie
możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu. Projekt przyczynił się do poprawy
bezpieczeństwa na różnego rodzaju kąpieliskach.
Nauka pływania obejmowała 20 godzinny kurs zrealizowany podczas 10 wyjazdów.
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację lub koordynujące wykonanie przedsięwzięcia:
PSP GNOJNIK, PSP USZEW, ZSP LEWNIOWA, PSP GOSPRZYDOWA, ZSP BIESIADKI. Okres
realizacji: 10 maja do 18 czerwca 2019 r. Łączne nakłady finansowe zrealizowane w I półroczu
2019 r. - 64.865,00 zł Z budżetu Gminy wydatkowano 23665 zł. Pozostała część została
sfinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki (23300 zł) i wpłat rodziców (17900,00
zł). Umowa nr 99/2019 z dn. 9 maja 2019 r. ze Stowarzyszeniem Miłośników Aktywności z Lipnicy
Murowanej - bezpośrednim beneficjentem dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki.
 MAŁOPOLSKIE TALENTY – I i II etap edukacyjny – Gmina Gnojnik – projekt
w realizacji do 2022 r.
Celem przedsięwzięcia jest utworzenie czterech Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych na
terenie gminy Gnojnik wraz z organizacją zajęć pozalekcyjnych w obszarze kompetencji
kluczowych dla 235 uczniów. Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację lub
koordynujące wykonanie przedsięwzięcia: PSP GOSPRZYDOWA, PSP USZEW, ZSP
LEWNIOWA oraz ZSP BIESIADKI. Okres realizacji przedsięwzięcia od 01.03.2019 r. do
30.06.2022 r. Łączne nakłady finansowe 320 106,25 zł – zrealizowane w 2019 roku na kwotę
65 412,11 zł (9 748,83 zł koszty pośrednie gmina Gnojnik). Umowa nr RPMP.10.01.05-12-0230/18
z dn. 27.03.2019 r. z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości.
 MOJE PRZEDSZKOLE – MÓJ DOM
Celem przedsięwzięcia było zwiększenie możliwości dostępu do edukacji przedszkolnej
dzieciom w wieku przedszkolnym z gminy Gnojnik, w tym ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi i z niepełnosprawnościami poprzez stworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych
oraz podniesienie kompetencji edukacyjnych 130 dzieci. Jednostki organizacyjne odpowiedzialne
za realizację lub koordynujące wykonanie przedsięwzięcia: PP w GNOJNIKU, PP w USZWI. Okres
realizacji przedsięwzięcia: od 2017 r. – 30.06.2019 r. Wydatki zrealizowane do 2019 r.
706 092,92 zł
 E-XTRA KOMPETENTNI – w trakcie realizacji
Projekt realizowany był w ramach konkursu grantowego FRDL Małopolskiego Instytutu
Samorządu Terytorialnego i Administracji pn. „e-Xtra kompetentni – Rozwój kompetencji
cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego” pt. „Mieszkańcy Gminy
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Gnojnik w sieci” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014 - 2020, Oś priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1: „Działania
szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Kwota dofinansowania projektu
120 180,00 zł co stanowiło 100 % poniesionych kosztów. Termin realizacji projektu od 01.09.2018
do 31.01.2020 r.
Projekt zakładał realizację 22 szkoleń w obszarze kompetencji cyfrowych obejmujących takie
tematy jak:
 „Rodzic w Internecie”,
 „Mój biznes w sieci”,
 „Moje finanse i transakcje w sieci”,
 „Działam w sieciach społecznościowych”,
 „Tworzę własną stronę internetową (blog)”,
 „Rolnik w sieci”,
 „Kultura w sieci”.
Celem projektu był wzrost kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Gnojnik, jak również
podniesienie potencjału dydaktycznego.
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5. Stan realizacji obowiązujących w 2019 roku programów,
polityk i planów.
1) Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Gnojnik na lata 2016-2020
Niniejszy dokument stanowi kompleksową strategię niwelowania deficytów społecznych,
a także deficytów gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno- funkcjonalnych i technicznych
w obszarze rewitalizacji gminy Gnojnik. Proces opracowywania dokumentu prowadzony był
w zgodzie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji
(Ustawa) oraz Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 2020, przyjętymi w lipcu 2015 roku przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, a zmienionymi dn.
2 sierpnia 2016 roku decyzją Ministra Rozwoju (Wytyczne).
Zadanie inwestycyjne programu: Rewitalizacja „Budowa Centrum Kultury w Gnojniku” w styczniu 2019 r. został złożony wniosek aplikacyjny do dofinansowania w ramach rewitalizacji –
odnowa obszarów wiejskich. Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 21 listopada 2019 roku
podjął Uchwałę Nr 2125/191, na mocy której projekt nr RPMP.11.02.00-12-0041/19 został
umieszczony na liście rezerwowej. Koszty zostały poniesione w związku z przygotowaniem
wniosku, PFU oraz analizy finansowo-ekonomicznej; razem 12 000,00 zł.
Zadanie inwestycyjne programu: Rewitalizacja – Stworzenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej
w podobszarze rewitalizacji w Biesiadkach – w styczniu 2019 r. został złożony wniosek aplikacyjny
do dofinansowania w ramach rewitalizacji – odnowa obszarów wiejskich. Zarząd Województwa
Małopolskiego w dniu 21 listopada 2019 roku podjął Uchwałę nr 2125/191, na mocy której projekt
nr RPMP.11.02.00-12-0040/19 został wybrany do dofinansowania w maksymalnej kwocie
813 581,23 zł. Koszty zostały poniesione w związku z przygotowaniem wniosku, analizy
finansowo-ekonomicznej oraz wykonanie uzupełnień i wyjaśnień do dokumentacji aplikacyjnej,
razem 24 000,00 zł.
2) Plan Wykorzystania Zasobu Nieruchomości Gminy Gnojnik.
Zasób nieruchomości Gminy Gnojnik tworzą nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 170
7413 m² (846 działki ewidencyjne w roku 2018 - 822) w tym działki zabudowane – 28 617 m², oraz
działki oddane w trwały zarząd ustalony na rzecz jednostek oświatowych – 34 524 m².
Zasobem nieruchomości Gminy Gnojnik gospodaruje Wójt Gminy Gnojnik. Plan wykorzystania
zasobu nakreśla główne kierunki działań Wójta Gminy Gnojnik w zakresie gospodarowania
nieruchomościami gminnymi. Rozstrzygnięcia o sposobie i formie zagospodarowania
poszczególnych nieruchomości są podejmowane indywidualnie.
Sprzedaż nieruchomości Gminy Gnojnik jest prowadzona na bieżąco. W roku 2019 sprzedano
6 działek, w formie zamiany zbyto 4 działki. Nabywanie nieruchomości następuje poprzez zakup
gruntu, poprzez komunalizację mienia Skarbu Państwa, poprzez przejmowane z mocy prawa grunty
przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego pod drogi publiczne, w wyniku
zatwierdzenia podziałów nieruchomości dokonywanych na wniosek właścicieli, poprzez zamianę
oraz przez darowanie gruntu na rzecz Gminy Gnojnik. Łącznie w 2019 r. nabyto 35 działek w tym
tylko 4 działki zostały zakupione.
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3) Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Gnojnik.
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gnojnik na lata 2014 - 2020
przyjęty został Uchwałą NR XXXIV/347/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 28 maja 2014 roku.
Mieszkaniowy zasób Gminy stanowi 5 mieszkań komunalnych, Gmina Gnojnik nie dysponuje
lokalami socjalnymi.
W 2019 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące mieszkania:
Zasób mieszkaniowy gminy Gnojnik w 2019 roku
Wyposażenie techniczne mieszkań
Pow. w m2

Wyszczególnienie
bieżąca woda

gaz

co

kanalizacja

Lokal nr 1 (budynek byłej szkoły w
Żerkowie)

tak

tak

nie

tak

92

Lokal mieszkalny nr 1 (agronomówka w
Gnojniku)

tak

tak

tak

tak

48

Lokal mieszkalny nr 2 (agronomówka w
Gnojniku)

tak

tak

tak

tak

30

Lokal mieszkalny nr 1 (Dom
Nauczyciela w Uszwi)

tak

tak

nie

tak

40.10

Lokal mieszkalny nr 3 (w budynku
wielolokalowym w Gnojniku)

tak

tak

tak

tak

65,20

Opracowanie własne

W 2019 r. dokonano remontu mieszkania w Uszwi. Przedmiotem remontu była wymiana
instalacji elektrycznej.
Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu
dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu
mieszkalnego. W roku 2019 wpłynął jeden wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
w ramach tego wniosku wypłacono łączą kwotę 1 173 zł.
4) Realizacja Program Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania
Bezdomności Zwierząt.
Na realizację zadań wynikających z Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz
Zapobiegania Bezdomności Zwierząt zabezpieczono środki finansowe w wysokości 32 000 zł w tym 12 000 zł (budżet Gminy) i 20 000 zł (środki tzw. wiejskie).
Łącznie wydatki na realizację Programu wyniosły 20 283,20 zł.
W 2019 r. odłowiono 20 zwierząt, z czego 6 zostało odebranych przez właścicieli. 15 zwierząt
zostało ogłoszonych do adopcji. Do końca 2019 r. adoptowano 9 psów. Dodatkowo weterynarz
wyjeżdżał w 2019 r. do 9 zwierząt poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Ogłoszenia
zwierząt do adopcji są umieszczane na stronie internetowej w aktualizowanej na bieżąco zakładce
„Przygarnij psa”.
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5) Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Gnojnik i Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar całej gminy
- określa politykę przestrzenną gminy (art. 9 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym). Jest dokumentem o charakterze strategicznym, w którym samorząd przyjmuje
określoną wizję i cele rozwoju przestrzennego miasta, kontynuowane w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego. Obecnie w Gminie Gnojnik obowiązuje Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gnojnik przyjęte Uchwałą Rady Gminy
Gnojnik Nr IV/24/99z dnia 6 lutego 1999 r. W związku z podjęciem przez Radę Gminy Gnojnik
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik (uchwała Nr VIII/77/15 z dnia 25 czerwca 2015
roku) w roku 2019 trwały prace nad jej realizacją tak jak w roku poprzednim.
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego to akt prawa miejscowego przyjmowany
w formie uchwały Rady Gminy, określający przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy
terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Gmina Gnojnik jest pokryta w 100%
obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik przyjętym
Uchwałą nr XXXI/300/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 29 stycznia 2014 r. W roku 2018 Rada
Gminy Gnojnik podjęła uchwałę III/24/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik oraz
uchwałę III/23/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
punktowej Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik.
W 2019 roku w ramach realizacji zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Gnojnik prowadzono 16 postępowań w sprawie naliczenia renty planistycznej. Prowadzone
działania w ramach MPZP przedstawia poniższa tabela.
Wydane postanowienia i decyzje w ramach MPZP w 2019 r .
Liczba spraw

Wydane postanowienia i decyzje w sprawie:

2019

postanowienia o wstępnym podziale nieruchomości
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zaświadczenia z MPZP

168

wypisy i wyrysy z MPZP

95

wnioski o zmianę MPZP

77

decyzje w sprawie podziałów nieruchomości

41

decyzje w sprawie rozgraniczenia - w 2019 roku nie wydano żadnej decyzji - sprawy w toku
Razem

3 – w toku
409

Opracowanie własne

6) Program Rządowy Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania.
W ramach realizacji Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wydano
w 2019 roku 29 986 gorących posiłków.
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W roku 2019 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojniku we współpracy z Bankiem
Żywności w Krakowie realizował pomoc w postaci żywności w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2018. W okresie od 01.01.2019r. Do 31.12.2019 r wydano
3.117 paczek dla 1053 osób. Łącznie w tym okresie rozdysponowano ponad 25 ton żywności.
Również w ramach tego działania odbyły się 3 warsztaty kulinarne i 3 warsztaty żywieniowe.
7) Karta Dużej Rodziny
GOPS Gnojnik realizował Rządowy program dla rodzin wielodzietnych KDR. Liczba
złożonych wniosków od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wyniosła 205 (w roku 2018 –
154) w tym:
 liczba wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny złożonych po raz pierwszy przez
rodzinę wielodzietną- 40
 liczba wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny złożonych po raz pierwszy przez
rodzinę wielodzietną składającą się wyłącznie z rodziców- 145
 liczba przyznanych nowych Kart Dużej Rodziny dla członka rodziny wielodzietnej, który
był już jej posiadaczem- 11
 liczba przyznanych Kart Dużej Rodziny dla nowego członka rodziny wielodzietnej- 5
 liczba domówionych kart Dużej Rodziny jako dodatkowej formy karty – 5
 liczba wniosków o duplikat Karty Dużej Rodziny – 1
8) Rządowy Program Rodzina 500 +
Rządowy Program „Rodzina 500 +” w 2019 r. wypłacono świadczenia wychowawcze na łączną
kwotę 9 086 054,56 zł, ( środki własne 66 272,00 zł), co stanowi 18 317 świadczeń (w roku 2018 13 145 świadczeń). W tym na podstawie decyzji wydanych przez Wojewodę wypłacono świadczeń
na kwotę 1 945 804 zł, co stanowi 3 956 świadczeń.
Na początku 2019 r. 591 rodzin pobierało świadczenia wychowawcze (500+), w rodzinach tych
było 2 453 osób w tym dzieci 1 310, a na koniec 2019 r. 869 rodzin w których było 2 507 osób w
tym 1 635 dzieci.
Na podstawie złożonych wniosków wydano 787 informacji o przyznaniu świadczenia, 120 decyzji
w tym 3 decyzje stwierdzające nienależnie pobrane świadczenia.
9) Program Dobry Strat 300+
Program „Dobry start” 300+ w 2019 roku wydatkowano łącznie 384 404,98 zł, w tym - dotacja
384 400 zł oraz środki własne 4,98 zł
Liczba wniosków złożonych o świadczenie „Dobry Start 300 +” wyniosła w 2019 roku 761 (w roku
2018 753) w tym złożonych drogą elektroniczną: 285 (w 2018 r. 204) . Wypłacono świadczenia na
kwotę: 372 000,00 zł, co daje liczbę świadczeń 1240.
10) Program Wieloletni „Senior +” na lata 2015-2020
W ramach tego programu na terenie Gminy Gnojnik funkcjonowały w 2019 roku dwa ośrodki
wsparcia dziennego – Klub SENIOR+ w Lewniowej, w zajęciach którego uczestniczyło 20
seniorów oraz Klub SENIOR+ w Gnojniku, w którego zajęciach brało udział 15 seniorów.
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11) Roczny program współpracy Gminy Gnojnik z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019.
Roczny program współpracy Gminy Gnojnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2019
został uchwalony Uchwałą nr II/16/2018 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie: przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Gnojnik z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku
2019”
Jedną z ważniejszych form współpracy gminy Gnojnik z organizacjami pozarządowymi było
powierzanie i/lub wspieranie realizacji zadań publicznych w wyniku otwartego konkursu ofert lub
z pominięciem otwartego konkursu ofert (w trybie art. 19a).
W Uchwale Rady Gminy w Gnojniku nr IV/46/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Gnojnik na 2019 r. na realizację zadań publicznych, zlecanych
organizacjom pozarządowym w 2019 roku przeznaczono kwotę 171 000,00 zł (słownie: sto
siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100).
W 2019 roku organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku
publicznego złożyły dwanaście wniosków w trybie pozakonkursowym zgodnie z art. 19a ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Urząd Gminy Gnojnik podejmował w 2019 roku również poza finansowe formy współpracy
z organizacjami pozarządowymi. Wśród tych działań znalazły się: promowanie działań
podejmowanych przez organizacje na oficjalnej stronie Gminy www.gnojnik.pl oraz na łamach
lokalnej prasy, informowanie o konkursach, szkoleniach i konferencjach realizowanych przez inne
jednostki samorządu terytorialnego, instytucje, organizacje pozarządowe i inne podmioty.
W drugiej połowie 2019 roku podjęto prace nad Rocznym programem współpracy
z organizacjami pozarządowymi na rok 2020. Program został przekazany do konsultacji
społecznych projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Gnojnik z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w 2020 roku”. Informację o konsultacjach społecznych dotyczących ww. projektu
wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, zamieszczono na stronie internetowej Urzędu
Gminy Gnojnik i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz rozesłano listownie do lokalnych
organizacji pozarządowych.
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6. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy Gnojnik
w 2019 roku.
Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej Wójt Gminy przy pomocy
Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy realizował uchwały podjęte przez Radę
Gminy w 2019 roku w sposób określony uchwałami.
Rada Gminy kadencji 2018 – 2023 w 2019 roku obradowała na sesjach zwoływanych zgodnie
z planem pracy rady jak i w miarę potrzeb. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku odbyło
się 9 sesji na których podjęto 90 uchwał. Rejestr uchwał znajduje się w biurze Rady Gminy Gnojnik
jak również na stronie Urzędu:
https://www.gnojnik.pl/wladze-gminy/uchwaly-rady-gminy/uchwaly-podjete-w-2019-roku oraz na
BIP: https://bip.malopolska.pl/uggnojnik,m,317205,2019.html
Realizacja uchwał Rady Gminy Gnojnik w 2019 roku
Rodzaj uchwały

Rok 2019

Status

Uchwały w sprawach finansowych (budżetowych i WPF) tj
IV/46/19,
IV/47/19,V/48/19,V/49/19,
VI/57/19,VI/58/19,
VII/71/19, VII/72/19,VIII/87/19,VIII/88, IX/91/19, IX/92/19,
X/95/19, X/96/19, XI/108/19, XI/109/19, XII/123/19, XII/124/19.

18

Realizacja uchwały budżetowej ze
zmianami, szczegółowo jest
przedstawiona w sprawozdania
z wykonania budżetu

Uchwała nr IV/34/2019 ws. powołania Skarbnika Gminy

1

zrealizowana

Uchwała Nr IV/35/2019 ws. przekazania do zaopiniowania
organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy
Gnojnik

1

zrealizowana

Uchwała Nr IV/36/2019 ws. przyjęcia Regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Gnojnik

1

w realizacji

Uchwała Nr IV/37/2019 ws. przyznawania nagród i wyróżnień za
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania
i ochrony kultury

1

w realizacji

Uchwała Nr IV/38/2019 ws. wyróżnień i nagród za osiągnięte
wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej

1

w realizacji

Uchwała Nr IV/39/2019 ws. ustalenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
położonych na terenie Gminy Gnojnik oraz warunku i trybu
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej

1

zrealizowana

Uchwała Nr IV/40/2019 ws. sprzedaż nieruchomości mienia
komunalnego Gminy Gnojnik oznaczonej jako działka Nr 747/1

1

zrealizowana

Uchwała Nr IV/41/2019 ws. sprzedaż nieruchomości mienia
komunalnego Gminy Gnojnik oznaczonej jako działka Nr 747/2

1

zrealizowana

Uchwała Nr IV/42/2019 ws. przekazania Gminnemu Ośrodkowi
Pomocy Społecznej w Gnojniku prowadzenia spraw z zakresu
dodatków mieszkaniowych

1

w realizacji GOPS

Uchwała Nr IV/43/2019 ws. przekazania Gminnemu Ośrodkowi
Pomocy Społecznej w Gnojniku prowadzenia spraw z zakresu
dodatków energetycznych

1

w realizacji GOPS
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Uchwała Nr IV/442019 zmieniająca uchwałę nr XXXIX/354/18
Rady Gminy Gnojnik z dnia 12 lipca 2018 r. dot. rewitalizacji

1

w realizacji

1

odstąpiono od realizacji

1

zrealizowana

2

zrealizowana

1

w realizacji

1

zrealizowana/w realizacji

1

zrealizowana/w realizacji

Uchwała Nr V/55/2019, VII/83/2019, X/107/2019 ws. rozpatrzenia
skargi na Wójta Gminy Gnojnik

3

zrealizowana

Uchwała Nr V/56/2019 ws ustalenia szczegółowych zasad
wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów
inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich
inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim
muszą odpowiadać składane projekty na terenie Gminy Gnojnik

1

w realizacji

Uchwała Nr VI/59/2019 ws. przyjęcia „Gminnego Programu
Wspierania Rodziny na lata 2019-2021”

1

w realizacji GOPS

Uchwała Nr VI/60/2019 ws. przyjęcia „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobieganiu bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Gnojnik w 2019 r.”

1

zrealizowana

Uchwała Nr VI/61/2019 ws. uchylenia uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako
działka ewidencyjna Nr 351/3 położona w Zawadzie Uszewskiej.

1

zrealizowana

Uchwała Nr VI/63/2019 ws. wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa – Generalną Dyrekcją
Dróg Krajowych i Autostrad – a Gminą Gnojnik

1

odstąpiono od realizacji

Uchwała Nr VI/64/2019 ws. przystąpienia do sporządzania zmiany
punktowej Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Gnojnik

1

Uchwała Nr IV/45/2019 ws. sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie do realizacji Projektu i złożenie wniosku o jego
dofinansowanie w ramach programu priorytetowego GEPARD II transport
niskoemisyjny
Część
2)
Strategia
rozwoju
ekomobilności, w postaci "Upoważnienia dla organu
wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego do złożenia
wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu
z wyszczególnieniem wnioskowanych form/formy dofinansowania
Uchwała Nr V/50/2019 ws. sprzedaży nieruchomości mienia
komunalnego Gminy Gnojnik oznaczonej jako działka
ewidencyjna o numerze 1109/2 w Gnojniku
Uchwała Nr V/51/2019,VI/62/2019 ws. wyrażenia zgody na
zamianę nieruchomości
Uchwała Nr V/52/2019 z dnia 8 marca 2019 r. przyjęcia
regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków
obowiązującego na terenie Gminy Gnojnik
Uchwała Nr V/53/2019 ws. zarządzenia poboru opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa,
wyznaczenia
inkasentów
oraz
określenia
wysokości
wynagrodzenia za inkaso
Uchwała Nr V/54/2019 ws. poboru podatków od nieruchomości,
rolnego, leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów,
terminów płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr VI/65/2019 ws. zmiany Uchwały Nr III/24/2018
z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Gnojnik

w realizacji

1

w realizacji
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Uchwała Nr VI/66/2019 ws. nabycia działek nr 51/4, 51/5 oraz
51/6 położonych w Gnojniku w zasób mienia komunalnego
Gminy Gnojnik

1

zrealizowana

Uchwała Nr VII/67/2019 ws. nieudzielenia Wójtowi Gminy
Gnojnik wotum zaufania

1

zrealizowana

Uchwała Nr VII/69/2019 ws. udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy Gnojnik za 2018 r.

1

zrealizowana

Uchwała Nr VII/70/2019 ws. zatwierdzenia rocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 rok.

1

zrealizowana

Uchwała Nr VII/73/2019 ws. udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Brzeskiemu.

1

uchylono uchwałę

1

zrealizowana w części/w realizacji

1

w realizacji GOPS

Uchwała Nr VII/76/2019 ws. nieodpłatnego przyjęcia w zasób
mienia komunalnego Gminy Gnojnik nieruchomości położonych
w Gnojniku oznaczonej jako działka nr 1021/10

1

zrealizowana

Uchwała Nr VII/77/2019 ws. nieodpłatnego przyjęcia w zasób
mienia komunalnego Gminy Gnojnik nieruchomości położonych
w Gnojniku oznaczonej jako działka nr 1021/12

1

zrealizowana

Uchwała Nr VII/78/2019 ws. nieodpłatnego przyjęcia w zasób
mienia komunalnego Gminy Gnojnik nieruchomości położonych
w Gnojniku oznaczonej jako działka nr 1021/7 oraz działka
nr1021/14

1

zrealizowana

Uchwała Nr VII/79/2019 ws. nieodpłatnego przyjęcia w zasób
mienia komunalnego Gminy Gnojnik nieruchomości położonych
w Gnojniku oznaczonej jako działka nr 1034/3 oraz działka nr
1034/5

1

w realizacji

Uchwała Nr VII/80/2019 ws. nieodpłatnego przyjęcia w zasób
mienia komunalnego Gminy Gnojnik nieruchomości położonych
w Gnojniku oznaczonej jako działka nr 1037/1

1

zrealizowana

Uchwała Nr VII/81/2019 ws. nabycia działki ewidencyjnej nr
1099/2 położonej w Uszwi w zasób mienia komunalnego Gminy
Gnojnik

1

zrealizowana

Uchwała Nr VII/82/2019 ws. sprzedaży nieruchomości mienia
komunalnego Gminy Gnojnik oznaczonej jako działka
ewidencyjna o numerze1005 w Gnojniku.

1

w trakcie realizacji

Uchwała Nr VII/84/2019, VIII/90/2019 ws. planu sieci
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Gnojnik

2

zrealizowana

Uchwała Nr VII/85/2019 ws. powołania zespołu ds. zaopiniowania
kandydatów na ławników

1

zrealizowana

Uchwała Nr VII/86/2019 ws. przystąpienia Gminy Gnojnik do
Stowarzyszenia pod nazwą Unia Miasteczek Polskich.

1

zrealizowana

1

zrealizowana

Uchwała Nr VII/74/2019 ws. powierzenia realizacji wspólnego
zadania pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych
źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego”.
Uchwała Nr VII/75/2019 ws. określenia wzoru wniosku o wypłatę
dodatku energetycznego

Uchwała Nr VIII/89/2019 ws. Uchylenia uchwały nr VII/73/2019
Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla powiatu brzeskiego
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Uchwała Nr IX/93/2019 ws. emisji obligacji oraz zasad ich
zbywania, nabywania i wykupu.

1

zrealizowana w części

Uchwała Nr IX/94/2019 ws. udzielenia dotacji dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Żerkowie

1

zrealizowana

Uchwała Nr X/97/2019 ws. Uchwalenia Statutu Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojniku

1

w realizacji GOPS

Uchwała Nr X/98/2019 ws. zmiany Uchwały Nr VII/66/11 Rady
Gminy w Gnojniku z dnia 18 października 2011r w sprawie
określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków
jego funkcjonowania

1

w realizacji GOPS

Uchwała Nr X/99/2019 ws. trybu udzielania i rozliczania dotacji
udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym
formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom
podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i
placówkom prowadzonym na terenie Gminy Gnojnik, trybu
kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz
terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania

1

w realizacji

Uchwała Nr X/100/2019 ws. przyjęcia Regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Gnojnik

1

w realizacji

Uchwała Nr X/101/2019 ws. nieodpłatnego przyjęcia w zasób
mienia komunalnego Gminy Gnojnik nieruchomości położonej
w Gnojniku oznaczonej jako działka nr 1014/5

1

zrealizowana

Uchwała Nr X/102/2019 ws. nieodpłatnego przyjęcia w zasób
mienia komunalnego Gminy Gnojnik nieruchomości położonej
w Gnojniku oznaczonej jako działka nr 1015/5

1

zrealizowana

1

zrealizowana

1

zrealizowana

Uchwała Nr X/105/2019 ws. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie
bezprzetargowym nieruchomości mienia komunalnego Gminy
Gnojnik oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 1109/1
w Gnojniku z przeznaczeniem na poprawienie warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległej

1

w realizacji

Uchwała Nr X/106/2019 ws. Udzielenia dotacji dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Zawadzie Uszewskiej

1

zrealizowana

1

zrealizowana

1

zrealizowana

1

w realizacji

Uchwała Nr X/103/2019 ws. nieodpłatnego przyjęcia w zasób
mienia komunalnego Gminy Gnojnik nieruchomości położonej
w Gnojniku oznaczonej jako działka nr 1014/2 oraz działka nr
1007/4
Uchwała Nr X/104/2019 ws. nieodpłatnego przyjęcia w zasób
mienia komunalnego Gminy Gnojnik nieruchomości położonej w
Gnojniku oznaczonej jako działka nr 1013/2

Uchwała Nr XI/110/2019 ws. określenia wysokości rocznych
stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na
terenie Gminy Gnojnik
Uchwała Nr XI/111/2019 ws. zmiany uchwały Nr XXI/193/16
Rady Gminy w Gnojniku z dnia 5 grudnia 2016 w sprawie
ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Gnojnik
Uchwała Nr XI/112/2019 ws. przyjęcia „Rocznego programu
współpracy Gminy Gnojnik z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

35

publicznego w roku 2020”
Uchwała Nr XI/113/2019 ws. zmiany Uchwały nr IX/93/2019
Rady Gminy Gnojnik z dnia 24 września 2019 roku w sprawie
emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

1

Zrealizowana w części

Uchwała Nr XI/114/2019 ws. wystąpienia Gminy Gnojnik ze
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski z siedzibą
w Krakowie

1

Zrealizowana

Uchwała Nr XI/115/2019 ws. wykonania analizy prawnoekonomicznej przekazania do spółki gminnej ECO Gnojnik
majątku wodno- kanalizacyjnego

1

Niezrealizowana

Uchwała Nr XI/116/2019 ws. szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach
chronionych

1

w realizacji GOPS

Uchwała Nr XII/117/2019 ws. Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy Gnojnik na 2020r.

1

w realizacji GOPS

Uchwała Nr XII/118/2019 ws. Zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej

1

Zrealizowana – przyjęcie planu pracy

Uchwała Nr XII/119/2019 ws. Zatwierdzenia planu pracy Komisji
Budżetu i Gospodarki Komunalnej

1

Zrealizowana przyjęcie planu pracy

Uchwała Nr XII/120/2019 ws. Zatwierdzenia planu pracy Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Opieki Społecznej

1

Zrealizowana – przyjęcie planu pracy

Uchwała Nr XII/121/2019 ws. Zatwierdzenia planu pracy Komisji
Drogownictwa i Ochrony Środowiska

1

Zrealizowana – przyjęcie planu pracy

Uchwała Nr XII/122/2019 ws. określenia średniej ceny jednostki
paliwa w Gminie Gnojnik w roku szkolnym 2019/2020

1

Zrealizowana

Ogółem

90

Opracowanie własne

Stypendia i nagrody przyznane
na podstawie uchwał podjętych przez Radę Gminy
Gnojnik:
- Uchwały Nr XXVII/253 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 10 września 2013 r. w sprawie:
utworzenia lokalnego programu wspierania uzdolnionych uczniów z gminy Gnojnik;
- Uchwały nr XX/182/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie
przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury;
- Uchwały nr XX/181/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie wyróżnień
i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.
Celem inicjatywy podjętej przez Wójta Gminy Sławomira Paterka oraz Radnych jest uhonorowanie
osób najzdolniejszych, pracowitych, niebojących się nowych wyzwań oraz zaangażowanych
w rozwój naszej Gminy.
Wykaz nagrodzonych podczas uroczystej Sesji Rady Gminy Gnojnik w dniu 20 czerwca 2019 roku:
1. Ilość przyznanych stypendiów dla uzdolnionych uczniów:
• 3 stypendia tytułem Najlepszy Uczeń/Uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej
w Lewniowej,
• 3 stypendia tytułem Najlepszy Uczeń/Uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej
w Gnojniku
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•

2 stypendium tytułem Najlepszej Uczennicy Publicznej Szkoły Podstawowej
w Gosprzydowej
• 2 stypendia tytułem Najlepszy Uczeń/Uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej
w Biesiadach
• 2 stypendia tytułem Najlepszy Uczeń/Uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej
w Uszwi
2. Nagroda w dziedzinie kultury:
• otrzymało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Biesiadki „TRADYCJA I ROZWÓJ”
3. Nagroda w dziedzinie kultury fizycznej i sportu:
• Nagrodzono UKS „PIRATKI”.
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7. Informacja finansowa w zakresie wykonania budżetu z
uwzględnieniem funduszu sołeckiego oraz środków wiejskich.
Wykonanie wszystkich uchwał budżetowych w zakresie planowania budżetu na 2019 rok,
których wykonanie powierzono Wójtowi Gminy Gnojnik, zostało szczegółowo omówione w
„Sprawozdaniu rocznym Wójta Gminy Gnojnik z wykonania budżetu za 2019 r., które
zamieszczone jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gnojnik:
https://bip.malopolska.pl/uggnojnik,a,1747911,sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-gminy-gnojnikza-2019-rok.html
Poniżej przedstawiono informacje w zakresie wykonania budżetu za ro 2019.
Informacje w zakresie wykonania budżetu za 2019r.
Wyszczególnienie
DOCHODY

Plan (po zmianach)

Wykonanie

Udział

67 553 619,89 zł

49 800 592,27 zł

73,72%

Dochody bieżące

43 597 304,16 zł

39 543 887,84 zł

90,70%

Dochody majątkowe

23 956 315,73 zł

10 256 704,43 zł

42,81%

82 358 500,24 zł

58 819 370,54 zł

71,42%

Wydatki bieżące

40 806 937,93 zł

37 999 262,34 zł

93,12%

Wydatki majątkowe

41 551 562,31 zł

20 820 108,20 zł

50,11%

-14 804 880,35 zł

-9 018 778,27 zł

60,92%

FINANSOWANIE (E-F)

14 804 880,35 zł

11 424 807,41 zł

77,17%

PRZYCHODY OGÓŁEM
z tego:

17 969 756,35 zł

14 589 555,41 zł

81,19%

kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych

11 435 388,00 zł

8 100 000,00 zł

70,83%

6 141 858,35 zł

6 141 858,35 zł

100,00%

392 510,00 zł

347 697,06 zł

88,58%

3 164 876,00 zł

3 164 748,00 zł

100,00%

spłaty otrzymanych krajowych kredytów

2 700 000,00 zł

2 700 000,00 zł

100,00%

spłaty otrzymanych krajowych pożyczek

171 476,00 zł

171 476,00 zł

100,00%

udzielone pożyczki i kredyty

293 400,00 zł

293 272,00 zł

99,96%

WYDATKI

NADWYŻKA/DEFICYT (ze znakiem minus)

wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o
finansach publicznych
przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków
publicznych
ROZCHODY OGÓŁEM
z tego:

Opracowanie własne RFK

Jak wynika z powyższego zestawienia budżet gminy Gnojnik na koniec 2019 roku zamknął
się deficytem w wysokości 9 018 778,27 złotych, przy planowanym deficycie na poziomie
14 804 880,35 złotych. Finansowanie wykonanego wyniku budżetu nastąpiło z:
 kredytu uruchomionego w roku 2018 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego
oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, w wysokości równej 6 600 000,00
zł.;
 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
w wysokości równej 2 418 778,27 zł.
Poniżej przedstawiono podstawowe wskaźniki wykonania budżetu gminy Gnojnik
w oparciu o dane wynikające z ksiąg rachunkowych na dzień 31.12.2019 r.
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Wykonanie budżetu gminy Gnojnik na dzień 31.12.2019 w oparciu o dane z ksiąg
rachunkowych
Wyszczególnienie

Wartość

Udział wykonanych dochodów własnych w dochodach ogółem:

20,40%

Udział wykonanych dochodów PIT i CIT w dochodach ogółem:

8,79%

Udział wykonanych dochodów PIT i CIT w dochodach własnych:

43,12%

Nadwyżka operacyjna na koniec 2019r.:

1 544 625,50 zł

Sprzedaż majątku:

74 791,47 zł

Zadłużenie ogółem na dzień 31.12.2019 z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych oraz emisji obligacji
komunalnych:
RODZAJ DOCHODU

PLAN

DOCHODY WŁASNE GMINY

26 023 761,00 zł

WYKONANIE

%

13 851 845,83

10 157 667,36

73,33%

4 333 285,00

4 379 488,15

101,07%

Udziały w PIT

4 230 865,00

4 270 890,00

100,95%

Udziały w CIT

102 420,00

108 598,15

106,03%

67 553 619,89

49 800 592,27

73,72%

w tym:
UDZIAŁY W PODATKACH PAŃSTWOWYCH
w tym:

DOCHODY OGÓŁEM
Opracowanie własne RFK

Dochody własne gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły w 2019 r. 1 264,96 zł, w tym
wpływy z podatków i opłat wyniosły 438,95 zł. Natomiast wydatki w przeliczeniu na
1 mieszkańca wyniosły 7 324,95 zł. Deficyt w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniósł 1123, 14 zł.
Poniżej przedstawiono wysokość środków przysługujących i otrzymanych w 2019 roku w Gminie
Gnojnik:
Wysokość środków przysługujących i otrzymanych w 2019 r.
RODZAJ DOCHODU

PLAN

WYKONANIE

%

Subwencje

14 685 430,00

14 685 430,00

100,00%

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań
zleconych

13 143 006,18

13 052 756,94

99,31%

Opracowanie własne RFK

Wysokość środków pozyskanych w 2019 roku przez gminę Gnojnik przedstawia poniższa
tabela.
Wysokość środków pozyskanych w 2019 roku przez gminę Gnojnik:
Rodzaj dochodu i jego przeznaczenie
Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych
(przekazywane przez Małopolski Urząd Wojewódzki)
na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu"
na wychowanie przedszkolne
środki na współfinansowanie asystenta rodziny
na zadania z zakresu opieki społecznej i wspierania rodziny (w tym

Plan w zł

Wykonanie w zł

Udział %

1 130 802,00

1 124 904,18

99,48

160 00,00

159 999,63

100

364 780,00

362 914,00

99,49

3 440,00

3 440,00

100

490 407,40

486 375,92

99,18
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funkcjonowanie klubu SENIOR+)
dotacja zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu
sołeckiego

7 174,61

100

105 000,00

100

497 861,36

65,96

168 006,00

69 367,70

41,29

21 395,28

21 395,28

100

85 575,00

301 845,46

352,73

479 782,86

105 252,92

21.94

25 380,00

25 286,00

99,56

14 100,00

100

3 888,00

97,2

7 280,00

100

9 873 012,56

43,16

22 622 334,48

9 621 752,58

42,53

45 612,00

45 612,00

100

150 00,00

149 568,20

99,72

56 061,78

56 061,78

100

10 526 579,00

2 624 032,87

24,93

7 174,61

na wypłatę świadczenia stanowiącego pomoc materialną dla uczniów
zamieszkałych w na terenie gminy Gnojnik

105 000,00

Dotacje na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich

754 759,14

dotacja w całości ze środków unijnych otrzymana w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na realizację programu "Moje przedszkole mój dom", zgodnie z
umową o dofinansowanie nr 51521/2018/U2 RPMP.10.01.02-120160/17-01
dotacja na realizację programu pn: "Modernizacja kształcenia
zawodowego w Małopolsce", finansowanie zarówno z budżetu
państwa jaki i ze środków unijnych
dotacja na realizację programu pn: "Modernizacja kształcenia
zawodowego w Małopolsce", finansowanie zarówno z budżetu
państwa jaki i ze środków unijnych
dotacja na realizację programów 4.4.2 i 4.4.3 wymiany kotłów
Dotacje z budżetów JST na wydatki bieżące
dotacja ze środków Województwa Małopolskiego na realizację
programu "Jeżdżę z głową"
dotacja ze Starostwa Powiatowego w Brzesku na usuwanie azbestu
dotacja ze środków UMWM na realizację projektu pn."BEZPIECZNA
MAŁOPOLSKA"

Dotacje / środki na wydatki i zakupy inwestycyjne

14 100,00
4000,00
7 280,00

22 874 008,26

w tym:

Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich
dotacja ze środków UMWM w ramach konkursu "MAŁOPOLSKIE
REMIZY 2019"
dotacja ze środków Województwa Małopolskiego na wyłączenie
gruntów z produkcji rolnej, w związku z realizacją zadań modernizacji
dróg dojazdowych do pól
dotacja zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu
sołeckiego
dotacja ze środków unijnych na realizację inwestycji wodnokanalizacyjnych
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dotacja na realizację programów 4.4.2 i 4.4.3 wymiany kotłów
dotacja na realizację budowy wielofunkcyjnego budynku w Uszwi
(środki UE, BP i PFRON)

Ogółem wartość pozyskanych środków

11 366 740,00

6 885 508,73

60,58

729 015,00

112 210,98

15,39

24 784 949,41

11 521 046,10

46,48

Opracowanie własne RFK

Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego i Środków Wiejskich.
Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano do poniesienia w 2019 r. na
łączną kwotę 245 919,00 zł. Realizacja tych zadań została w 2019 r. wykonana
w 95,49% co stanowi kwotę równą 234 824,23 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 r. wartość środków
niewykorzystanych łącznie stanowiło kwotę 11 094,77 zł.
Poniżej zestawienie dla każdego sołectwa.
Wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w poszczególnych sołectwach
w 2019 roku
Sołectwo

Plan

Wykonanie

%

Lewniowa

39 328,00 zł

35 085,00 zł

89,21

Uszew

39 328,00 zł

39 327,00 zł

100,00

Biesiadki

39 328,00 zł

39 327,90 zł

100,00

Gosprzydowa

39 328,00 zł

39 327,90 zł

100,00

Gnojnik

39 328,00 zł

39 32790 zł

100,00

Żerków

19 468,00 zł

19 468,00 zł

100,00

Zawada Uszewska

29 811,00 zł

22 960,00 zł

77,02

Fundusz Sołecki ogółem

245 919,00zł

234 823,01 zł

95,49

Opracowanie własne

Wydatki realizowane w ramach środków wiejskich zaplanowano do poniesienia w 2019 r. na
łączną kwotę 901 468,00 zł. Realizacja tych zadań została w 2019 r. wykonana w 92,00% co
stanowi kwotę równą 829 375,83 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 r. wartość środków
niewykorzystanych łącznie stanowi kwotę 72 092,17 zł.
Poniżej zestawienie dla każdego sołectwa.
Wykonanie wydatków realizowanych w ramach środków wiejskich w roku 2019
Sołectwo

Plan

Wykonanie

%

Lewniowa

101 627,00 zł

98 112,00 zł

96,54

Uszew

196 931,00zł

174 979,11 zł

88,85

Biesiadki

85 457,00 zł

84 024,00 zł

98,32

Gosprzydowa

116 795,00 zł

103 683,00 zł

88,77

Gnojnik

318 297,00 zł

303 448,00 zł

93,43

Żerków

22 892,00 zł

21 955,71 zł

95,92

Zawada Uszewska

49 469,00zł

43 172,00 zł

87,27

901 468,00 zł

829 375,83zł

92

Środki wiejskie ogółem
Opracowanie własne
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Zadłużenie Gminy Gnojnik na dzień 31. 12. 2019 r.
Na rok 2019 zaplanowano emisję obligacji komunalnych na kwotę 11 400 000,00 złotych,
która miała być przeprowadzona w pięciu seriach. W zakresie realizacji tego planu Gmina Gnojnik,
wyemitowała obligacje trzech serii, tak jak w poniższej tabeli, łącznie na kwotę 8 100 000,00
złotych:
Emisja obligacji
Seria:

Ilość
obligacji:

Wartość
nominalna jednej
obligacji (równa
cenie emisyjnej):

Wartość obligacji:

seria A19

900

1 000,00 zł

900 000,00 zł

seria C19

1800

1 000,00 zł

1 800 000,00 zł

seria E19

5400

1 000,00 zł

5 400 000,00 zł

SUMA:

8100

Data i kwota
częściowego
wykupu

Data i kwota
wykupu

17.12.2025
450 000,00 zł
17.12.2029
900 000,00 zł
17.12.2033
2 700 000,00 zł

17.12.2026
450 000,00 zł
17.12.2030
900 000,00 zł
17.12.2034
2 700 000,00 zł

8 100 000,00 zł

Opracowanie własne RFK

Zaciągnięte w latach ubiegłych kredyty i pożyczki spłacono do dnia 31.12.2019 r. zgodnie
z zawartymi umowami i planem na nadpłatę rat kapitałowych niektórych umów kredytowych
w kwocie 1 500 000,00 złotych. Spłacono kwotę 2 871 476,00 złotych co stanowi 100,00%
zaplanowanych rozchodów z tego tytułu.
Kwota długu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosła 26 023 761,00 złotych, w tym:
a) 16 994 308,00 zł - stan zadłużenia w bankach komercyjnych z tytułu zaciągniętych
kredytów
b) 929 453,00 zł - stan zadłużenia w NFOŚiGW z tytułu zaciągniętych pożyczek,
c) 8 100 000,00 zł – obligacje serii: A19, C19, E19 wyemitowane w 2019r.
Z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego Gmina
Gnojnik nie posiadała zobowiązań wymagalnych (czyli takich, których termin zapłaty dawno
minął). Gmina terminowo dokonuje spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz
z odsetkami. Wskaźniki zadłużenia mieszczą się w granicach dopuszczalnego indywidualnego
wskaźnika zadłużenia Gminy Gnojnik.
Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019-2034
Plany według wg Uchwały Nr IV/ 47/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2019 r. ze
zmianami obrazuje poniższa tabela.
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Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019-2034
Wyszczególnienie

Dochody
ogółem

Rok

Wydatki
ogółem

Rozchody
budżetu

Kwota długu

Różnica
między
dochodami
bieżącymi
a wydatkami
bieżącymi

Wynik budżetu

Przychody
z budżetu

2019

67 577 101,29 82 381 981,64

3 164 876,00

29 359 149,00

2 750 446,55

-14 804 880,35

17 969 756,35

2020

42 840 447,18 41 721 097,18

1 119 350,00

28 239 799,00

3 759 061,53

1 119 350,00

0,00

2021

43 828 006,55 42 816 530,55

1 011 476,00

27 228 323,00

2 165 500,00

1 011 476,00

0,00

2022

44 202 659,76 43 068 282,76

1 134 377,00

26 093 946,00

2 269 900,00

1 134 377,00

0,00

2023

44 358 000,00 43 212 900,00

1 145 100,00

24 948 846,00

2 377 000,00

1 145 100,00

0,00

2024

45 469 000,00 43 884 594,00

1 584 406,00

23 364 440,00

2 491 000,00

1 584 406,00

0,00

2025

46 608 000,00 44 850 528,00

1 757 472,00

21 606 968,00

2 615 000,00

1 757 472,00

0,00

2026

47 775 000,00 46 017 528,00

1 757 472,00

19 849 496,00

2 750 700,00

1 757 472,00

0,00

2027

48 971 000,00 46 963 528,00

2 007 472,00

17 842 024,00

2 889 600,00

2 007 472,00

0,00

2028

50 198 000,00 48 049 337,00

2 148 663,00

15 693 361,00

3 038 300,00

2 148 663,00

0,00

2029

51 456 000,00 49 074 528,00

2 381 472,00

13 311 889,00

3 191 800,00

2 381 472,00

0,00

2030

52 744 000,00 50 225 528,00

2 518 472,00

10 793 417,00

3 357 000,00

2 518 472,00

0,00

2031

54 065 000,00 51 222 606,00

2 842 394,00

7 951 023,00

3 528 800,00

2 842 394,00

0,00

2032

55 420 000,00 52 868 977,00

2 551 023,00

5 400 000,00

3 707 300,00

2 551 023,00

0,00

2033

56 808 000,00 54 108 000,00

2 700 000,00

2 700 000,00

3 866 800,00

2 700 000,00

0,00

2034

58 380 000,00 55 680 000,00

2 700 000,00

0,00

4 066 900,00

2 700 000,00

0,00

Opracowanie własne
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8. Informacja o stanie mienia komunalnego.
Wykaz działek stanowiących zasób nieruchomości Gminy Gnojnik na dzień 31.12.2018 r.
stanowi załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gnojnik za 2019 r.
zamieszczonego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gnojnik
(https://bip.malopolska.pl/uggnojnik,a,1747911,sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-gminygnojnik-za-2019-rok.html)
Dochody z mienia komunalnego
Dochody z mienia komunalnego w 2019 roku wyniosły 322 088, 45 zł w tym:
- z tyt. czynszu, dzierżawy i najmu mienia komunalnego –
- z tyt. odsetek za nieterminowe uregulowanie należności –
- z tyt. odszkodowanie za zniszczone mienie i rozliczenia VAT –
- z tyt. usług za zużyte media
- z tyt. sprzedaży drewna z gminnych działek –
- z tyt. sprzedaży działek gminnych –
- z tyt. podatku VAT wpłaconego przez kontrahentów
po terminie sporządzania deklaracji –

234 234,73 zł,
1 302,74 zł,
1 136,35 zł,
30 037,98 zł,
610,00 zł,
51 135,42 zł,
3 631,23 zł.

Dane dotyczące praw majątkowych.
Gmina Gnojnik nie posiada ograniczonych praw rzeczowych i użytkowania wieczystego.
Posiadane udziały i akcje.
Gmina Gnojnik posiada długoterminowe papiery wartościowe tj.:
•

Akcje „Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego” o wartości 5.000 złotych,

•

Akcje Rolno-Tarnowskiego Rynku Hurtowego „Giełda Tarnowska S.A” o wartości 5.000
złotych.

Z tytułu posiadanych akcji gmina nie posiada żadnych dochodów.
Nabycie mienia komunalnego.
W roku 2019 z mocy prawa nabyto działki:
1) Działka nr 32/1 o pow. 0,0454 ha położona w Uszwi zapisana w KW TR1B/00076176/6
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzesku, nabyta na podstawie decyzji Wojewody
Małopolskiego znak WS-IV.7533.1.2241.2014.KG z dnia 18 maja 2018 r.
2) Działka nr 30/4 o pow. 0,0145 ha położona w Uszwi zapisana w KW TR1B/00076176/6
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzesku, nabyta na podstawie decyzji Wojewody
Małopolskiego znak WS-IV.7533.1.2154.2014.KG z dnia 18 maja 2018 r.
3) Działka nr 388/1 o pow. 0,0225 ha położona w Biesiadkach zapisana w KW TR1B/
00095660/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzesku, darowizna na rzecz Gminy
Gnojnik AN 150/2019 z dnia 4 stycznia 2019 r.
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4) Działka nr 379/1 o pow. 0,0097 ha położona w Biesiadkach zapisana w KW TR1B/
00095659/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzesku, darowizna na rzecz Gminy
Gnojnik AN 135/2019 z dnia 4 stycznia 2019 r.
5) Działka nr 997/4 o pow. 0,0279 ha położona w Gnojniku zapisana w KW TR1B/00095658/8
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzesku, darowizna na rzecz Gminy Gnojnik AN
128/2019 z dnia 4 stycznia 2019 r.
6) Działka nr 378/1 o pow. 0,0335 ha położona w Biesiadkach zapisana w KW TR1B/
00095883/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzesku, darowizna na rzecz Gminy
Gnojnik AN 1395/2019 z dnia 22 marca 2019 r.
7) Działka nr 389/1 o pow. 0,0110 ha położona w Biesiadkach zapisana w KW TR1B/
00095890/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzesku, darowizna na rzecz Gminy
Gnojnik AN 1440/2019 z dnia 25 marca 2019 r.
8) Działka nr 387/1 o pow. 0,0048 ha położona w Biesiadkach zapisana w KW TR1B/
00095888/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzesku, darowizna na rzecz Gminy
Gnojnik AN 1426/2019 z dnia 25 marca 2019 r.
9) Działka nr 390/1 o pow. 0,0149 ha położona w Biesiadkach zapisana w KW TR1B/
00095889/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzesku, darowizna na rzecz Gminy
Gnojnik AN 1433/2019 z dnia 25 marca 2019 r.
10) Działka 380/1 o pow. 0,0103 ha położona w Biesiadkach zapisana w KW TR1B/
00095910/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzesku, darowizna na rzecz Gminy
Gnojnik AN 1598/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r.
11) Działka nr 1021/7 o pow. 0,0179 ha położona w Gnojniku zapisana w KW TR1B/
00096448/0, darowizna na rzecz Gminy Gnojnik, AN 5094/2019 z dnia 27 września 2019
r.
12) Działka nr 1021/14 o pow. 0,0304 ha położona w Gnojniku zapisana w KW TR1B/
00096448/0, darowizna na rzecz Gminy Gnojnik, AN 5094/2019 z dnia 27 września 2019
r.
13) Działka nr 174/8 o pow. 0,05 ha położona w Gosprzydowej, nabyta na podstawie decyzji
Wojewody Małopolskiego znak WS-IV.7533.1.2490.2017.DZ z dnia 2 kwietnia
2019 r.
14) Działka nr 169/2 o pow. 0,01 ha położona w Gosprzydowej, nabyta na podstawie decyzji
Wojewody Małopolskiego znak WS-IV.7533.1.1445.2017.DZ z dnia 1 kwietnia 2019 r.
15) Działka nr 130/2 o pow. 0,01 ha położona w Gosprzydowej, nabyta na podstawie decyzji
Wojewody Małopolskiego znak WS-IV.7533.1.1447.2017.DZ z dnia 1 kwietnia 2019 r.
16) Działka nr 131/2 o pow. 0,0022 ha położona w Gosprzydowej, nabyta na podstawie decyzji
Wojewody Małopolskiego znak WS-IV.7533.1.1128.2017.DZ z dnia 2 kwietnia 2019 r.
17) Działka nr 137/4 o pow. 0,01 ha położona w Gosprzydowej, nabyta na podstawie decyzji
Wojewody Małopolskiego znak WS-IV.7533.1.1161.2017.DZ z dnia 2 kwietnia 2019 r.
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18) Działka nr 154/2 o pow. 0,0030 ha położona w Gosprzydowej, nabyta na podstawie decyzji
Wojewody Małopolskiego znak WS-IV.7533.1.1120.2017.DZ z dnia 1 kwietnia 2019 r.
19) Działka nr 135/4 o pow. 0,0009 ha położona w Gosprzydowej, nabyta na podstawie decyzji
Wojewody Małopolskiego znak WS-IV.7533.1.1119.2017.DZ z dnia 2 kwietnia 2019 r.
20) Działka nr 1021/12 o pow. 0,0261 ha położona w Gnojniku zapisana w KW TR1B/
00096571/1, darowizna na rzecz Gminy Gnojnik, AN 5983/2019 z dnia 4 listopada 2019 r.
21) Działka nr 1021/10 o pow. 0,0032 ha położona w Gnojniku zapisana w KW TR1B/
00096572/8 darowizna na rzecz Gminy Gnojnik, AN 5992/2019 z dnia 4 listopada 2019 r.
22) Działka nr 1037/1 o pow. 0,0198 ha położona w Gnojniku zapisana w KW TR1B/
00096569/4, darowizna na rzecz Gminy Gnojnik, AN 5975/2019 z dnia 4 listopada 2019 r.
23) Działka nr 1013/2 o pow. 0,0064 ha położona w Gnojniku zapisana w KW TR1B/
00096611/4, darowizna na rzecz Gminy Gnojnik, AN 6191/2019 z dnia 20 listopada
2019 r.
24) Działka nr 1015/5 o pow. 0,0132 ha położona w Gnojniku zapisana w KW TR1B/
00096609/7, darowizna na rzecz Gminy Gnojnik, AN 6177/2019 z dnia 20 listopada
2019 r.
25) Działka nr 1014/5 o pow. 0,0071 ha położona w Gnojniku zapisana w KW TR1B/
00096610/7, darowizna na rzecz Gminy Gnojnik, AN 6184/2019 z dnia 20 listopada 2019
r.
26) Działka nr 1015/2 o pow. 0,04 ha położona w Gnojniku zapisana w KW TR1B/
00096612/1, darowizna na rzecz Gminy Gnojnik, AN 6199/2019 z dnia 20 listopada
2019 r.
27) Działka nr 1007/4 o pow. 0,04 ha położona w Gnojniku zapisana w KW TR1B/
00096612/1, darowizna na rzecz Gminy Gnojnik, AN 6199/2019 z dnia 20 listopada
2019 r.
Zakup nieruchomości.
1) Działka nr 51/4 o pow. 0,0259 ha, działka nr 51/5 o pow. 0,0141 ha oraz działka nr 51/6
o pow. 0,0020 ha, położone w Gnojniku - zakup działek AN 6471/2019 z dnia 3 czerwca
2019 r. za kwotę 1 000,00 zł brutto.
2) Działka nr 1099/2 o pow. 0,03 ha położona w Uszwi - zakup działki AN 4518/2019 z dnia
2 września 2019 r. za kwotę 10 000,00 zł brutto.
Sprzedaż nieruchomości.
1) Działka nr 524 o pow. 0,31 ha., położona w Gnojniku na kwotę 8 080,00 zł brutto.
2) Działka nr 1092 o pow. 0,66 ha., położona w Gnojniku na kwotę 57 070,00 zł brutto.
3) Działka nr 1109/2 o pow. 0,0126 ha., położona w Gnojniku na kwotę 1 820,00 zł brutto.
4) Działka nr 881/5 o pow. 0,03 ha., położona w Gosprzydowej na kwotę 1 520,00 zł brutto.
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5) Działka nr 747/1 o pow. 0,17 ha., położona w Uszwi na kwotę 6 000,00 zł brutto.
6) Działka nr 747/2 o pow. 0,17 ha., położona w Uszwi na kwotę 5 700,00 zł brutto.
Zamiana nieruchomości.
1)
Działka nr 1109/4 o pow. 0,0813 ha położona w Gnojniku stanowiąca własność Gminy
Gnojnik została zbyta poprzez zamianę za dz. 1112/4 w Gnojniku z dopłatą na rzecz Gminy
Gnojnik w kwocie 247 zł - AN 142/2019 z dnia 4 stycznia 2019 r.
2)
Działka nr 149/1 o pow. 0,13 ha oraz działka nr 149/2 o pow. 0,15 ha położone w Uszwi
stanowiące własność Gminy Gnojnik, zostały zbyte poprzez zamianę za działki nr 269 i 265 za
dopłatą na rzecz Gminy Gnojnik w kwocie 14 442,61 zł - AN 3082/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.
3)
Działka nr 1109/5 o pow. 0,0015 ha położona w Gnojniku stanowiąca własność Gminy
Gnojnik, została zbyta poprzez zamianę za dz. działkę nr 1111 o pow. 0,02 ha położoną w Gnojniku
z dopłatą na rzecz osoby fizycznej w kwocie 379,00 zł - AN 4510/2019 z dnia 2 września 2019 r.
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9. ECO Gnojnik.
Uchwałą Nr XV/138/12 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 03 lipca 2012 r. utworzono spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie: „ ECO-GNOJNIK ”.
Gmina Gnojnik posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym tej spółki. Na dzień 31.12.2019r.
udziały wyniosły 750.000,- zł tj. 750 udziałów o wartości. 1.000,- zł każdy.
Skład osobowy Rady Nadzorczej:
1. Marek Białka – Przewodniczący
2. Stanisław Gorczowski – Wiceprzewodniczący
3. Wiesław Wojnowski – Sekretarz – wygaśniecie mandatu członka Rady Nadzorczej
4. Małgorzata Jakubczyk od dnia 27.06.2019
Skład osobowy Zarządu Spółki - 1.02.2019 do dnia 31.12.2019r.
1. Mateusz Płodzień -Prezes Zarządu ( powołany 16.04.2019 - 12.07.2019 odwołany)
2. Krzysztof Zgrzywa - Prezes Zarządu (powołany 12.07.2019- 29.11.2019 rezygnacja)
3. Janusz Filip - Prezes Zarządu ( powołany 27.12.2019)
Kapitał zakładowy: 450 000.000 zł – całość udziałów objęta przez Gminę Gnojnik
Podwyższenie kapitału zakładowego w dniu 13.12.2019 rok do kwoty 750 000,00 zł- całość objęta
przez Gminne Gnojnik
Na dzień 31 grudnia 2019 roku Spółka zatrudniała dziewięciu pracowników. Trzech pracowników
biurowych i sześciu pracowników gospodarczych. W zakresie wykonywania usług związanych
z RODO zostały podpisane na rok dwie umowy zlecenia. Dodatkowo Spółka zatrudniała
pracowników na krótkotrwałe umowy zlecenia.
Zakres prac wykonywanych w 2019 roku przez Eco Gnojnik obejmował:


Eksploatację oczyszczalni.



PSZOK – wsparcie gospodarki odpadami.



Utrzymanie terenów zielonych, dróg i innych miejsc publicznych typu „Park”, chodniki,
centra miejscowości np. Gnojnik.



Wsparcie Gminy w usuwaniu awarii na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych.



Prace remontowe na mieniu gminnym typu: szkoły, hale.



Roboty drogowe typu: łatanie dziur, układanie koryt, chodniki.



Działania proekologiczne – wsparcie realizacji wymiany pieców w ramach działania 4.4.2
i 4.4.3, inwentaryzacja systemów grzewczych w gospodarstwach domowych, działania
promocyjno-edukacyjne.
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10. Ochrona przeciwpożarowa w gminie Gnojnik.
Na terenie Gminy Gnojnik działa 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: Biesiadki, Gnojnik,
Gosprzydowa, Lewniowa, Uszew, Zawada Uszewska i Żerków.
Zestawienie liczbowe wyjazdów OSP z terenu gminy Gnojnik w 2019 r.
Jednostka
Biesiadki
Gnojnik
Gosprzydowa
Lewniowa
Uszew
Zawada Uszewska
Żerków
Razem

2019
Fałszywe
alarmy
0
1
1
0
0

Razem

2
5
1
2
5

Miejscowe
zagrożenia
50
40
12
2
39

1

14

0

3

15

8

0
16

11
168

0
2

0
16

11
186

1
87

Pożary

Wyjazdy
gospodarcze
4
5
0
4
0

2019

2018

52
46
14
4
44

31
18
7
5
17

Opracowanie własne

Ogółem wydatki bieżące za 2019 rok wyniosły – 334 048,72 zł.
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11. Inne działania Wójta .
W 2019 roku Wójt Gminy Gnojnik kontynuował działania dotyczące poprawy bezpieczeństwa,
mające na celu powstanie alternatywnej drogi dla DK75. Budowa chodników przy drodze krajowej,
oraz kontynuacja projektów kolejnych odcinków ciągów pieszo-jezdnych. Przebudowa drogi
powiatowej wraz z rekordowo długim ciągiem pieszo jezdnym Gnojnik-Lewniowa.
Przekazanie w dzierżawę Spółce ECO GNOJNIK istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej.
Kontynuacja starań o kolejne środki zewnętrzne z różnych źródeł typu RPO, PROW, PFRON,
Budżet Centralny, NFOŚiGW, WFOŚiGW, Urząd Marszałkowski, Urząd wojewódzki.
Podjęcie starań o pozyskanie nowego „Średniego Samochodu Strażackiego” dla OSP Gnojnik.
Współpraca z nowo powstałą instytucją Wody Polskie w celu poprawy bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego.
Podjęcie skutecznych działań mających na celu umorzenie blisko 250 tys zł które groziły gminie do
zwrotu do wojewody w ramach Funduszu Dróg Lokalnych.
Pozyskanie wsparcia z PFRON na dalsze prace związane z budową przedszkola w Uszwi.
Zakończony sukcesem proces sądowy z firmą BB Grupa i uzyskanie blisko 250 tys zł w ramach kar
umownych wraz z odsetkami.
Kontynuacja działań zmierzających o uzyskania rekompensaty za wykonywane „Zadania zlecone”
w latach 2005-2008 w kwocie około 300 tys zł.
Udział Wójta w różnych ciałach lokalnych (powiatowych) i regionalnych.
Wójt Gnojnika jest członkiem następujących ciał konsultacyjnych:


Członek Rady Społecznej SP ZOL Brzesko,



Członek Zarządu Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów,



Przedstawiciel Zarządu Forum Wójtów w Komitecie Sterującym KSOW.,



Członek Rady LGD Na Śliwkowym Szlaku’
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