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1. WSTĘP
Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt Gminy
Biskupice przedstawia raport o stanie Gminy Biskupice za 2021 rok. Raport przedstawia informacje
o gminie Biskupice za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. Dane pochodzą
ze zbiorów Urzędu Gminy Biskupice, jednostek organizacyjnych gminy i instytucji kultury na terenie
gminy Biskupice.
2. INFORMACJE OGÓLNE
2.1. Ogólna charakterystyka gminy BISKUPICE (w tym demografia)

Powierzchnia - 41,0 km2
Niepołomice
Kłaj

WIELICZKA

Ludność - 10 379
Liczba podmiotów gospodarczych - 816
Dochody budżetowe ogółem - 72 120 825,91 zł

Biskupice
Gdów

Biskupice, to gmina wiejska położona w powiecie wielickim, w województwie małopolskim. Znajduje
się około 20 km na południowy wschód od stolicy województwa małopolskiego - Krakowa. W skład
gminy wchodzi 11 miejscowości: Biskupice, Bodzanów, Jawczyce, Łazany, Przebieczany, Sławkowice,
Sułów, Szczygłów, Tomaszkowice, Trąbki, Zabłocie. Głównym ciekiem wodnym przepływającym przez
teren gminy jest potok zwany "Królewskim". Swój początek bierze na wschodnich połaciach wzgórz
Biskupic, płynąc przez Szczygłów, Zabłocie, wpada do rzeki Raby w Pierzchowie, wsi należącej do gminy
Gdów.
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2.2. Demografia
Wykaz ludności
Nazwa miejscowości/liczba mieszkańców
(wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.)
Gmina Biskupice

10 379

Miejscowości
BISKUPICE
BODZANÓW
JAWCZYCE
ŁAZANY
SŁAWKOWICE
SUŁÓW
SZCZYGŁÓW
PRZEBIECZANY
TOMASZKOWICE
TRĄBKI
ZABŁOCIE

1 034
1 475
536
1 002
988
653
514
1 326
683
1 602
566

Przyrost naturalny
2018
138
94

Urodzenia
Zgony

2019
107
80

2020
127
85

2021
87
95

Seniorzy (stan na 31 grudnia 2021)
kobiety
1 170

60+

Przedział wiekowy
0-6 lat
7-18 lat
19 – 59 lat
60+

mężczyźni
910

Liczba osób
755
1 613
5 931
2 080

*źródło UG Biskupice
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JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY BISKUPICE
−

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Biskupice

−

Przedszkole Samorządowe w Biskupicach

−

Przedszkole Samorządowe w Trąbkach

−

Szkoła Podstawowa im. ks. Karola Wojtyły

−

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Biskupicach

−

Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Bodzanowie

−

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Łazanach

−

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Przebieczanach z.s. w Tomaszkowicach

−

Szkoła Podstawowa im. bł. O. Narcyza Jana Turchana w Trąbkach

−

Biblioteka Publiczna Gminy Biskupice im. Antoniego Pajdaka w Biskupicach

−

Centrum Kultury Gminy Biskupice

−

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupicach

−

Środowiskowy Dom Samopomocy w Tomaszkowicach

−

Ponadgminna Placówka Wsparcia Dziennego w Zabłociu

3. INFORMACJE FINANSOWE
3.1. Stan finansów gminy
Dochody
Wysokość osiągniętych w 2021 roku dochodów wyniosła 72.120.825,91 zł tj. 115,92 % planu
wynoszącego 62.216.293,22 zł.
Struktura wykonania dochodów w 2021 roku przedstawia się następująco:

Subwencje
ogólne; 33,40%
Udziały w
podatkach
dochodowych;
16,42%

Dotacje i środki
pozyskane z
innych źródeł;
34,95%
Dochody własne;
15,23%
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Z powyższego wykresu wynika, że udział dochodów własnych w kwocie 22.826.709,24 zł, w tym udziały
w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 11.796.489,00 zł, w dochodach ogółem wyniósł
31,65 %.
Wydatki
Wysokość wykonanych w 2021 roku wydatków wyniosła 63 975 089,33 zł tj. 94,55% planu rocznego
wynoszącego 67 660 024,05 zł w tym:
- wydatki bieżące wykonano w kwocie 55 417 188,73 tj. 97,07% planu rocznego wynoszącego
57 089 155,21 zł,
- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 8 557 900,60 zł tj. 80,96% planu rocznego wynoszącego
10 570 868,84 zł.
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniósł 13,38%.
Zadłużenie
Na dzień 31.12.2021 r. zadłużenie ogółem Gminy Biskupice wyniosło 20 410 000,00 zł.
Strukturę zadłużenia przedstawia poniższa tabela:
Lp.

Cel
kredytu/pożyczki/obligacji

Nr umowy/
z dnia, bank

Wyprzedzające
finansowanie zadania
"Poprawa oferty
kulturowej Gminy
Biskupice poprzez budowę
świetlicy w Przebieczanach
i Domu Kultury w Sułowie"

PROW-07.4.1-1101337-12

1 000 000,00

500 000,00

500 000,00

z dnia 10.11.2017

3 838 000,00

0,00

1 838 000,00

2

Pokrycie planowanego
deficytu oraz spłata
rozchodów

z dnia 24.07.2018

7 523 000,00

0,00

7 523 000,00

3

Pokrycie planowanego
deficytu oraz spłata
rozchodów

z dnia 12.06.2019

6 495 000,00

0,00

6 495 000,00

z dnia 16.12.2020

1 174 000,00

0,00

1 174 000,00

z dnia 16.11.2021

2 880 000,00

2 880 000,00

2 880 000,00

Razem

3 380 000,00

20 410 000,00

1

4
5
6

Pokrycie planowanego
deficytu oraz spłata
rozchodów
Pokrycie planowanego
deficytu
Pokrycie planowanego
deficytu

Kwota
kredytu
/pożyczki
ogółem

Kwota, która
wpłynęła na
konto Gminy
w 2021r.

Stan
zadłużenia na
dzień
31.12.2021r.
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Przychody
Po stronie przychodów budżetu Gminy Biskupice pojawiły się wartości z tytułu:
−

pożyczki

na

wyprzedzające

finansowanie

działań

finansowanych

ze

środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację
PROW na lata 2014-2020 na zadanie „Poprawa oferty kulturowej Gminy Biskupice poprzez
budowę świetlicy w Przebieczanach i Domu Kultury w Sułowie” w kwocie 500 000,00 zł,
−

emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 2 880 000,00 zł,

−

wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów
wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 055 720,81 zł,

−

niewykorzystanych

środków

pieniężnych

na

rachunku

bieżącym

budżetu,

wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze
szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
w kwocie łącznej 1 508 010,02 zł w tym:
•

dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na
finansowanie zadań Gminy Biskupice w zakresie ochrony środowiska w kwocie
5 307,34 zł,

•

dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu
na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
w kwocie 259 840,66 zł,

•

wydatki ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków
gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw
pozyskane z innych źródeł (środki z Programu Funduszu Inwestycji Lokalnych) w kwocie
1 242 862,02 zł.

Wolne środki przeznaczono na dofinansowanie zadań majątkowych m.in.:
−

rozbudowę sieci wodociągowych,

−

inwestycje drogowe,

−

budowę świetlicy w Przebieczanach i Domu Kultury w Sułowie,

−

przebudowę boiska w Tomaszkowicach.

3.2 Wykonanie budżetu gminy
Szczegółowy opis poziomu zrealizowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów Gminy
Biskupice zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biskupice za 2021 rok przedłożone
Radzie Gminy Biskupice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie w dniu 31.03.2022r.
Na ogólną kwotę dochodów w wysokości 72.120.825,91 zł składają się dochody własne oraz dochody
z subwencji i dotacji.

7

Na wysokość dochodów własnych istotny wpływ ma podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT).
Podatek ten stanowi największe źródło wpływów w ramach dochodów własnych. W 2021 roku kwota
dochodów z tego tytułu wyniosła 11 796 489,00 zł tj. 108,24% planu wynoszącego 10 898 130,00 zł
i była większa niż w roku poprzednim o 1 284 502,00 zł tj. o 12,22%.
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) stanowi niewielką kwotę dochodów Gminy Biskupice
i w 2021 roku wyniósł 44 312,24 zł tj. 103,53% planu wynoszącego 42 800,00 zł. W stosunku do roku
2020 wykonanie z tego tytułu było większe o 27 343,74 zł tj. o 161,14%.
Na dochody z majątku Gminy w 2021 roku składają się czynsz z tytułu najmu lokali mieszkalnych
i użytkowych, opłaty z tytułu dzierżawy nieruchomości, opłaty ponoszone przez wieczystych
użytkowników nieruchomości położonych we wsiach Biskupice, Tomaszkowice i Trąbki, a także wpływy
ze sprzedaży nieruchomości.
Analizując realizację w/w dochodów zauważa się, że wpływy z majątku gminy są większe
w stosunku do wpływów osiągniętych w roku 2020 o kwotę 318 016,58 zł.
Niewątpliwie na wysokość dochodów osiągniętych przez Gminę Biskupice bezpośredni wpływ miała
sytuacja epidemiologiczna, która zaistniała w marcu 2020 roku i występowała do końca 2021 roku.
W ramach otrzymanych dotacji celowych gmina realizowała zadania własne, zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami oraz

zadania

realizowane na podstawie porozumień/umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
Na szczególną uwagę zasługują otrzymane kwoty dotacji i środków na realizację następujących zadań:
−

kwota 5 186 000,00 zł otrzymana jako uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na
wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji,

−

kwota 1 355 987,00 zł otrzymana jako uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na
wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę,

−

kwota 945 155,00 zł otrzymana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

na

dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Łazany – Zabłocie nr 560005K od km
0+0011,61 do km 1+732,87 w miejscowości Łazany i Trąbki”,
−

kwota 720 919,00 zł otrzymana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na
dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 560003K w km od 1+300.00 do km
3+159.10 w miejscowości Szczygłów i Zabłocie, powiat wielicki, gmina Biskupice”,

−

kwota 480 110,26 zł otrzymana jako dotacja i refundacja wydatków poniesionych na
realizację projektu pn. „Wymiana pieców i kotłów w indywidualnych gospodarstwach
domowych w Gminie Biskupice”,

−

kwota 407 100,00 zł otrzymana ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację
programu pn. „Laboratoria przyszłości”,

−

kwota 300 000,00 zł otrzymana ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych na
dofinansowanie

zadania

inwestycyjnego

pn.

„Rozbudowa

Szkoły

Podstawowej

w Biskupicach”,
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−

kwota 250 000,00 zł otrzymana ze środków PROW na lata 2014-2020 jako refundacja
wydatków poniesionych w 2020 roku na zadanie: „Poprawa oferty kulturowej Gminy
Biskupice poprzez budowę świetlicy w Przebieczanach i Domu Kultury w Sułowie - część I”,

−

kwota 250 000,00 zł ze środków PROW na lata 2014-2020 jako refundacja wydatków
poniesionych w 2020 roku na zadanie: „Poprawa oferty kulturowej Gminy Biskupice
poprzez budowę świetlicy w Przebieczanach i Domu Kultury w Sułowie - część II”,

−

kwota 124 660,00 zł otrzymana z Województwa Małopolskiego z tytułu pomocy finansowej
z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa boiska w miejscowości Tomaszkowice”,

−

kwota 124 270,47 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „EKO – TEAM”,

−

kwota 95 000,00 zł otrzymana jako refundacja wydatków poniesionych na doświetlenie przejść
dla pieszych w miejscowości Bodzanów,

−

kwota 71 025,47 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Modernizacja/remont dróg
dojazdowych do pól „Kamieniec” działka nr 128/1 w miejscowości Łazany w km 0+000-0+315
o długości 315mb,”, zadanie to realizowane było na podstawie umowy zawartej
z Województwem Małopolskim ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów
rolnych,

−

kwota 22 965,00 zł otrzymana ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na realizację
programu pn. „Wspieraj Seniora na rok 2021”,

−

kwota 14 000,00 zł otrzymana z przeznaczeniem na realizację projektu „Inicjatywa 600”,

−

kwota 9 538,82 zł otrzymana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie
zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 560006K w km. 0+006,50-1+570,77 w miejscowości
Łazany i Jawczyce, gmina Biskupice”,

Na ogólną kwotę wydatków w wysokości 63 975 089,33 zł składają się wydatki bieżące i wydatki
majątkowe.
W ramach wydatków bieżących Gmina Biskupice zrealizowała wydatki na:
−

zadania własne w wysokości 44 615 453,57 zł,

−

zadania zlecone i powierzone z mocy ustaw i zlecone porozumieniem w wysokości
19 359 635,76 zł w tym:
−

zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone Gminie ustawami
w wysokości 19 159 010,29 zł,

−

zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego w wysokości 200 625,47 zł.

Na koniec 2021 roku budżet Gminy Biskupice zamknął się nadwyżką w kwocie 8 145 736,58 zł.
Wykonanie wydatków bieżących w stosunku do dochodów bieżących było mniejsze o 6 176 769,22 zł
(nadwyżka operacyjna).
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3.3 Wykonanie wydatków majątkowych
Planowane wydatki na realizację zadań majątkowych w wysokości 10 570 868,84 zł zostały
zrealizowane w kwocie 8 557 900,60 zł. tj. 80,96%.
Główne zadania inwestycyjne w 2021 roku:
−

przebudowa drogi gminnej nr 560006K klasy L, w km 0+008,71-1+570,77 w miejscowości Łazany
i Jawczyce Gmina Biskupice polegającej na budowie ciągu pieszo – rowerowego, w kwocie
885 432,34 zł,

−

przebudowa drogi gminnej Łazany – Zabłocie nr 560005K od km 0+0011,61 do km 1+732,87
w miejscowości Łazany i Trąbki w kwocie 929 342,77 zł,

−

przebudowa drogi gminnej nr 560003K w km od 1+300,00 do km 3+159,10
w miejscowości Szczygłów i Zabłocie, powiat wielicki, Gmina Biskupice w kwocie 1 015 207,02 zł,

−

budowa remizy OSP na dz. nr ew. 237 w Bodzanowie, gmina Biskupice w kwocie 478 452,84 zł,

−

budowa świetlicy środowiskowej dla osób niepełnosprawnych i uzależnionych w Przebieczanach
w kwocie 1 028 115,06 zł,

−

budowa Domu Kultury w Sułowie w kwocie 985 403,68 zł,

−

przebudowa boiska w Tomaszkowicach w kwocie 600 045,35 zł.

3.4 Wieloletnia Prognoza Finansowa
Obowiązująca w 2021 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmowała okres od 2021 roku do 2035
roku. W tym okresie harmonogram spłat i obsługi zadłużenia przedstawiał się następująco:
1) Pożyczka planowana do zaciągnięcia w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację inwestycji
"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Biskupice" w 2018 na kwotę 31 101,12
zł i w 2019 roku na kwotę 1 633 959,88 zł z przyjętym oprocentowaniem 1,00%
Rok
2017
2018
2019
2020

Kapitał

Odsetki

31 101,12
1 633 959,88

16 651,00
16 340,00

1 665 061,00

32 991,00

2) Emisja papierów wartościowych w roku 2017 na kwotę 3 838 000,00 zł z przyjętym
oprocentowaniem 3,21%
Rok
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Kapitał

1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
838 000,00
3 838 000,00

Odsetki

124 000,00
50 000,00
59 000,00
27 000,00
27 000,00
287 000,00

10

3) Emisja papierów wartościowych w roku 2018 na kwotę 7 523 000,00 zł z przyjętym
oprocentowaniem 3,18% (harmonogram po uwzględnieniu zmian do umowy)
Rok
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

Kapitał

1 500 000,00
0,00
0,00
1 500 000,00

1 500 000,00
3 023 000,00
7 523 000,00

Odsetki

240 000,00
100 000,00
240 000,00
240 000,00
192 000,00
192 000,00
192 000,00
143 000,00
144 000,00
144 000,00
97 000,00
1 924 000,00

4) Emisja papierów wartościowych w roku 2019 na kwotę 6 495 000,00 zł z przyjętym
oprocentowaniem 3,24%
Rok
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029

Kapitał

1 000 000,00
500.000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
995 000,00
6 495 000,00

Odsetki

211 000,00
130 000,00
211 000,00
211 000,00
211 000,00
211 000,00
179 000,00
161 000,00
98 000,00
33 000,00
1 656 000,00

5) Pożyczka planowana do zaciągnięcia w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację inwestycji
„Poprawa oferty kulturowej Gminy Biskupice poprzez budowę świetlicy w Przebieczanach i Domu
Kultury w Sułowie – część I i II" w 2020 na kwotę 500 000,00 zł i w 2021 roku na kwotę 500 000,00 zł
z przyjętym oprocentowaniem 1,00%
Rok
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Kapitał

500 000,00
500 000,00
1 000 000,00

Odsetki

5 000,00
1 000,00
5 000,00
11 000,00
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6) Pożyczka planowana do zaciągnięcia w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację inwestycji
"Zagospodarowanie centrum wsi Łazany – budowa boiska” w 2019 na kwotę 500 000,00 zł z przyjętym
oprocentowaniem 1,00%
Rok
2017
2018
2019
2020
2021

Kapitał

Odsetki

500.000,00

5 000,00
5 000,00

500 000,00

10 000,00

7) Emisja papierów wartościowych w roku 2020 na kwotę 1 174 000,00 zł z przyjętym
oprocentowaniem 1,6%
Rok
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035

Kapitał

500 000,00
500 000,00
174 000,00

Odsetki
32 200,00
18 784,00
66 000,00
66 000,00
66.000,00
66 000,00
66 000,00
66 000,00
66 000,00
66 000,00
66 000,00
66 000,00
36 000,00
6 000,00

1 174 000,00

752 984,00

8) Emisja papierów wartościowych w roku 2021 na kwotę 2 880 000,00 zł z przyjętym
oprocentowaniem 1,18%
Rok
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035

Kapitał

880 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
2 880 000,00

Odsetki
43 100,00
86 400,00
86 400,00
86 400,00
86 400,00
86 400,00
86 400,00
86 400,00
86 400,00
86 400,00
86 400,00
86 400,00
86 400,00
60 000,00
60 000,00
1 169 900
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9) Emisja papierów wartościowych w roku 2022 na kwotę 4 300 000,00 zł z przyjętym
oprocentowaniem 1,5%
Rok
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036

Kapitał

1 000 000,00
1 000 000,00
500 000,00
500 000,00
1 000 000,00
300 000,00
4 300 000,00

Odsetki
5 400,00
64 500,00
64 500,00
64 500,00
64 500,00
64 500,00
64 500,00
64 500,00
64 500,00
64 500,00
49 500,00
34 500,00
27 000,00
19 500,00
4 500,00
720 900,00

10) Emisja papierów wartościowych w roku 2023 na kwotę 1 918 000,00 zł z przyjętym
oprocentowaniem 1,5%
Rok
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036

Kapitał

1 918 000,00
1 918 000,00

Odsetki
2 400,00
28 770,00
28 770,00
28 770,00
28 770,00
28 770,00
28 770,00
28 770,00
28 770,00
28 770,00
28 770,00
28 770,00
28 770,00
28 770,00
376 410,00
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Poniżej przedstawiona zostanie zrealizowana nadwyżka operacyjna oraz jej prognoza na najbliższe lata:
Lp.

Rok

Dochody bieżące

Wydatki bieżące

Nadwyżka

1

2010

20 426 372,45

20 315 598,49

110 773,96

2

2011

22 324 538,39

20 752 180,45

1 572 357,94

3

2012

23 975 555,79

21 010 857,98

2 964 697,81

4

2013

23 892 910,85

20 652 492,17

3 240 418,68

5

2014

25 595 090,52

22 766 311,88

2 828 778,64

6

2015

27 134 776,12

24 297 387,62

2 837 388,50

7

2016

34 049 067,61

31 295 840,33

2 753 227,28

8

2017

38 510 220,84

35 828 700,89

2 681 519,95

9

2018

42 599 363,25

40 661 165,38

1 938 197,87

10

2019

49 496 749,38

46 059 734,71

3 437 014,67

11

2020

56 637 671,74

53 254 464,71

3 383 207,03

12

2021

58 142 629,49

57 117 105,71

1 025 523,78

13

2022

48 967 572,47

48389 483,15

578 089,32

14

2023

50 779 373,00

49 000 000,00

1 779 373,00

15

2024

52 556 651,00

50 000 000,00

2 556 651,00

16

2025

54 396 133,00

52 000 000,00

2 396 133,00
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4. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Wartość brutto majątku Gminy Biskupice na dzień 31.12.2021

r. wyniosła 134 063 480,17 zł

i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2021r. wzrosła o 18 254 357,92 zł, co stanowi wzrost
o 15,76%.
Gmina Biskupice - zbiorczo

WARTOŚĆ BRUTTO MAJĄTKU
Lp.
1
1
2
3
4
5
6
7

Wyszczególnienie
2
Rzeczowy majątek trwały –
011
Pozostały majątek trwały –
013
Finansowy majątek trwały –
030
Należności długoterminowe
Wartości niematerialne
i prawne - 020
Inwestycje - 080
Majątek obrotowy
RAZEM

Stan na dzień

Zmiana
wartości (4-3)

Dynamika %
(4:3)

5

6

01.01.2021
3

31.12.2021
4

76 657 138,12

77 322 304,28

665 166,16

100,87%

6 958 849,94

7 657 000,09

698 150,15

110,03%

0,00

0,00

0,00

0,00%

58 263,03

136 946,34

78 683,31

235,05%

260 485,13

276 192,72

15 707,59

106,03%

6 045 857,22
10 750 793,49
18 254 357,92

129,72%
193,25%
115,76%

20 345 344,13 26 391 201,35
11 529 041,90 22 279 835,39
115 809 122,25 134 063 480,17
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Struktura majątku obrotowego Gminy Biskupice przedstawia się następująco:
Gmina Biskupice - zbiorczo
STRUKTURA MAJĄTKU OBROTOWEGO
Lp.
1
1
2

3

4

5

Wyszczególnienie
2
Zapasy, w tym:
- materiały
Należności i roszczenia
wymagalne
Papiery wartościowe
przeznaczone do obrotu,
w tym:
- udziały lub akcje
- inne
Środki pieniężne, w tym:
- w banku
- lokaty bankowe
Rozliczenia międzyokresowe
kosztów
RAZEM

Stan na dzień

Zmiana
wartości (4-3)

Dynamika %
(4:3)

5

6

01.01.2021
3

31.12.2021
4

5 455,92

15 652,21

10 196,29

286,88%

6 733 389,39

7 275 687,75

542 298,36

108,05%

0,00

0,00

0,00

0,00%

4 790 196,59 14 988 495,43 10 198 298,84

0,00

0,00

0,00

11 529 041,90 22 279 835,39 10 750 793,49

312,90%

0,00%
193,25%
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5. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII
5.1 Strategia Rozwoju Gminy Biskupice - Uchwałą nr LXI/453/14 Rady Gminy Biskupice z dnia 25
września 2014 r. przyjęta została strategia Rozwoju Gminy Biskupice na lata 2014-2024. Określono
w niej 7 celów strategicznych dla gminy, z których wynikają cele operacyjne przekładające się
bezpośrednio na zadania realizacyjne. Poniżej zadania realizowane od 2019 roku.

Cel strategiczny nr 1: Poprawa standardu i jakości życia mieszkańców
Cel operacyjny 1.9 Zmniejszanie
Zadanie 1.9.2 Realizacja
projektów z zakresu
zjawiska wykluczenia cyfrowego
społeczeństwa informacyjnego – W roku 2021 został
złożony wniosek o pozyskanie środków na modernizacje
systemu informatycznego Urzędu Gminy Biskupice, zakup
specjalistycznego oprogramowania, wykonanie analizy
cyberbezpieczeństwa, uruchomienie portalu interesanta,
aby usprawnić i ułatwić mieszkańcom załatwianie spraw
urzędowych. Projekt będzie realizowany w 2022 roku.
Cel strategiczny nr 2 Rozwinięta, nowoczesna infrastruktura techniczna Gminy
Cel operacyjny 2.2 Nowoczesna
W roku 2021 przeprowadzona została w pełni
baza szkolna oraz sportowo –
modernizacja boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego
rekreacyjna
przy szkole podstawowej im. Tadeusza Kościuszki
w Przebieczanach. Środki na ten cel zostały pozyskane
z dotacji celowej w ramach programu Województwa
Małopolskiego: Małopolska infrastruktura rekreacyjno –
sportowa.
Cel operacyjny 2.3 Dostępne
Zadanie realizacyjne 2.3.3 Budowa nowych obiektów
nowoczesne obiekty użyteczności
w miejscowościach, w których ich brakuje - opis analiza
publicznej
GPR-u Przedsięwzięcie nr 1 i 10 Twarde przedsięwzięcia
rewitalizacyjne podstawowe.
W roku 2021 zakończono
budowę budynku OSP
w Bodzanowie. Budynek ma pełnić funkcję siedziby OSP
Bodzanów oraz świetlicy dla mieszkańców.
W roku 2021 została zrealizowana inwestycja pn.:
„Poprawa oferty rekreacyjno - kulturalnej na obszarze
Gminy Biskupice”. Inwestycja polegała na budowie dwóch
Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Zabłocie
i Szczygłów oraz zakupie sprzętu multimedialnego na
potrzeby
organizowania
wydarzeń
kulturalnorekreacyjnych na terenie gminy.
Cel operacyjny 2.4 Dobrze
Uruchomienie komunikacji – linia na trasie Zabłocie skomunikowana Gmina
Trąbki
Cel operacyjny 2.5 Skuteczna
Przejęte zostały trzy odcinki wodociągu oraz wykonano
i efektywna gospodarka wodno –
128 przyłączy do sieci wodociągowej.
ściekowa oraz gospodarka
odpadami komunalnymi
Cel operacyjny 2.8
Nie realizowano
Zagospodarowane wszystkie
obiekty komunalne
Cel strategiczny 4 Zachowanie i wyeksponowane dziedzictwo kulturowe
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Cel operacyjny nr 4.1 Poprawa
Nie realizowano
stanu technicznego zabytków
Cel strategiczny nr 5 Gmina przyjazna środowisku naturalnego
Cel operacyjny nr 5.1 Zwiększenie
Zadanie nr 5.1.2 Działania w kierunku wprowadzenia OZE
wykorzystania Odnawialnych Źródeł do gospodarstw domowych – opis w GPR Twarde
Energii na terenie Gminy
Przedsięwzięcia realizacyjne uzupełniające nr 10.
Cel strategiczny nr 5.2
Zadanie nr 5.2.2.Organizowanie akcji popularyzujących
Podwyższenie poziomu
ochronę środowiska – działanie realizowane w ramach
świadomości ekologicznej
współpracy z Metropolią Krakowską, kampania
mieszkańców
informacyjno – edukacyjna, dotycząca wspólnych działań
na rzecz poprawy jakości powietrza w gminach będących
członkami Stowarzyszenia.

STAN REALIZACJI STRATEGII
Cel strategiczny nr 1 : Poprawa standardu i jakości życia mieszkańców
Cel operacyjny 1.1. Poprawa sytuacji materialnej mieszkańców
Zadania realizacyjne nr 1.1.6. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych
Zawarto porozumienie pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Wieliczce a Gminą Biskupice
w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych w Gminie Biskupice w ramach aktywizacji osób
bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
Cel operacyjny 1.2. Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy
Zadania realizacyjne nr 1.2.2. Poprawa stanu infrastruktury i wyposażenia w specjalistyczny sprzęt
ratowniczy (OSP i PSP) - opis w części opisowej 8.4.
Cel operacyjny 1.3. Poprawa stanu zdrowia mieszkańców
Zadania realizacyjne nr 1.3.1 Dostępność opieki medycznej
Na terenie gminy podstawowa bezpłatna opieka medyczna świadczona jest dla mieszkańców przez:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarzy Rodzinnych Trąbki 159, Przychodnię Lekarską
Diamed

Trąbki

430

i

Przychodnię

Podstawowej

Opieki

Zdrowotnej

Bodzanów

412.

W ramach programu profilaktyka wczesnego wykrywania raka piersi na terenie Gminy świadczone były
usługi wykonania badań (mammobus) przez placówki zdrowia spoza terenu Gminy.
Zadania realizacyjne 1.3.2 Profilaktyka i edukacja w zakresie skutków korzystania z używek
Zadania realizacyjne 1.3.3 Diagnozowanie zagrożeń związanych z narkomanią i alkoholizmem
Zadania realizacyjne opisane w części analitycznej w rozdziale 8
Zadania realizacyjne nr 1.3.4. Organizowanie dożywiania dzieci i młodzieży szkolnej
W ramach programu wspierania finansowego gmin w zakresie „Posiłek w szkole i w domu” – zadanie
realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych
Cel operacyjny 1.4. Poprawa dostępu do opieki nad osobami potrzebującymi (osoby
niepełnosprawne, osoby starsze, wykluczone społecznie i inne)
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Zadania

realizacyjne

nr

1.4.1.

Organizowanie

dziennej

opieki

nad

osobami

starszymi

i niepełnosprawnymi
Zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizacji Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Zadania realizacyjne nr 1.4.2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizowania
dziennej opieki nad osobami starszymi oraz niepełnosprawnymi
Realizacja zadania jak powyżej.
Zadania realizacyjne nr 1.4.4. Propagowanie i dostosowywanie oferty zajęć świetlicowych
Zadanie realizowane przez Centrum Kultury Gminy Biskupice (opis w części analitycznej raportu).
Zadania realizacyjne nr 1.4.5. Podejmowanie działań integrujących społecznie osoby niepełnosprawne
Zadanie realizowane w ramach realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Cel operacyjny 1.5. Poprawa dostępności opieki przedszkolnej, z uwzględnieniem opieki nad dziećmi
poniżej 3 roku życia
Zadania realizacyjne nr 1.5.1. Zwiększanie liczby miejsc w przedszkolach
Gmina Biskupice była organem prowadzącym dla 2 przedszkoli publicznych (Przedszkole
w Biskupicach oraz Przedszkole w Trąbkach). Liczba miejsc w przedszkolach się nie zwiększyła. Liczba
miejsc w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych jest regulowana w zależności od
tego ile dzieci bierze udział w rekrutacji.
Zadania realizacyjne nr 1.5.2. Organizacja alternatywnych form opieki nad dziećmi realizowanie
specjalistycznych form wsparcia w świetlicach środowiskowych (w przypadkach problemów
logopedycznych, wad postawy, skutków przemocy w rodzinie, alkoholizmu)
Realizacja zadania szczegółowo przedstawiona w części dotyczącej realizacji Strategii Problemów
Społecznych
Zadania realizacyjne nr 1.5.3.Wspieranie działalności niepublicznych placówek przedszkolnych
Niepubliczne placówki przedszkolne zgodnie z ustawą na każde dziecko otrzymują dotacje.
W ewidencji prowadzonej przez gminę Biskupice w roku szkolnym 2020/2021 znajdowały się trzy
przedszkola: Niepubliczne Przedszkole „Bajkolandia” w Sławkowicach, Niepubliczne Przedszkole
„2 języki” w Tomaszkowicach, Niepubliczne Przedszkole Nibylandia w Trąbkach. W dniu 15.03.2021 r.
do ewidencji dopisało się Niepubliczne Przedszkole „Bajkolandia” w Tomaszkowicacha w dniu
31.08.2021 r. kolejne Przedszkole Niepubliczne „Chatka Poli” prowadzone przez Fundację PROELIO.
Cel operacyjny 1.6. Rozszerzona oferta edukacyjna
Zadania realizacyjne nr 1.6.1 Rozszerzanie oferty atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych w szkołach
i przedszkolach
Szczegółowy opis w części analitycznej rozdział 8.
Zadania realizacyjne nr 1.6.2. Pełniejsza realizacja funkcji wychowawczo-opiekuńczej szkół i przedszkoli
–

zatrudnianie specjalistów:

pedagog, logopeda, specjalista od gimnastyki korekcyjnej,

oligofrenopedagog
Szczegółowy opis w części analitycznej rozdział 8.
Zadania realizacyjne nr 1.6.3. Stałe wsparcie psychologiczne w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz
rodziców
Szczegółowy opis w części analitycznej rozdział 8.
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Zadania realizacyjne nr 1.6.4. Systematyczne unowocześnianie i doposażenie bazy szkolnej.
W okresie sprawozdawczym czyniono stałe działania dla poprawy bazy lokalowej oświaty, w tym
wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne.
Bardzo ważnym zadaniem jest właściwe bezpieczeństwo uczniów w szkole. W celu eliminowania
zagrożeń okresowo dokonywano kontroli i przeglądów sprawności wszystkich urządzeń i wyposażenia
szkoły. Występujące niesprawności i awarie były niezwłocznie usuwane w ramach bieżących lub
okresowych remontów (szczegółowy opis w części analitycznej rozdział 8)
Zadania realizacyjne nr 1.6.5. Rozbudowa szkół i przedszkoli lub adaptacja pomieszczeń na cele
oświatowe
(szczegółowy opis w części analitycznej 8)
Zadania realizacyjne nr 1.6.6. Wspieranie nauczycieli w procesie podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
(szczegółowy opis w części analitycznej 8).
Cel operacyjny 1.7. Rozwinięte życie kulturalne w Gminie
Zadania realizacyjne nr 1.7.2. Systematyczne unowocześnianie i doposażenie bazy
Doposażono bazę lokalową oraz zaplecze edukacyjne.
Zadania realizacyjne nr 1.7.4. Dostosowywanie oferty do potrzeb rożnych grup wiekowych
Oferta zajęć skierowana do dzieci, młodzieży, dorosłych w tym seniorów. Sekcje: muzyczna, teatralna,
tańca nowoczesnego, tańca ludowego, zajęcia z rekreacji ruchowej, robotyki, lekcje gry na
instrumentach, zajęcia z rzeźby, ceramiki, fotografii, szereg zajęć tematycznych; Akademia Seniora,
Kluby Seniora, Kluby Malucha/Mam, Strefa Kreatywnych Kobiet.
Zadania realizacyjne nr 1.7.5. Współpraca GOK z innymi instytucjami i organizacjami (szkoły, świetlice,
KGW, NGO) w zakresie tworzenia skoordynowanej oferty kulturalnej.
Realizacja zadań z zakresu kultury i edukacji poprzez organizację przedsięwzięć w partnerstwie –
organizowanie wspólnych wydarzeń kulturalnych, wykładów, spotkań, przeglądów i warsztatów
tematycznych.
Zadania realizacyjne nr 1.7.6. Propagowanie i dostosowywanie oferty zajęć świetlicowych
Narzędzia komunikacji marketingowej - strona www.ckbiskupice, portal społecznościowy. Projekt
i wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych. Zajęcia tematyczne stacjonarne i on-line:
indywidualne, grupowe w zależności od potrzeb odbiorców - nieodpłatna i odpłatna forma korzystania
z oferty.
Cel operacyjny 1.8 Poprawa aktywności społecznej i integracji mieszkańców
Zadania realizacyjne nr 1.8.2. Angażowanie mieszkańców do różnych przedsięwzięć społecznych
Opis realizacji zadania przedstawiony został w części dotyczącej realizacji Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych.
Zadania realizacyjne nr 1.8.3. Organizowanie imprez integrujących mieszkańców
Opis realizacji zadania przedstawiony został w części analitycznej „Kultura”.
Cel operacyjny 1.9. Zmniejszenie zjawiska wykluczenia cyfrowego
W roku 2021 został złożony wniosek o pozyskanie środków na modernizacje systemu informatycznego
Urzędu

Gminy

Biskupice,

zakup

specjalistycznego

oprogramowania,

wykonanie

analizy

cyberbezpieczeństwa, uruchomienie portalu interesanta, aby usprawnić i ułatwić mieszkańcom
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załatwianie spraw urzędowych. Dofinansowanie w kwocie 318 000,00 zł pozyskano z Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa. Projekt pn. „Cyfrowa gmina ”będzie realizowany w 2022 roku.
Cel operacyjny 2.2. Nowoczesna baza szkolna oraz sportowo- rekreacyjna
W roku 2021 pozyskano dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu
„Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS” oraz z RFIL (Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych). Z przyznanych środków zrealizowano zadanie pn.: „Przebudowa nawierzchni boiska
wielofunkcyjnego zlokalizowanego w Tomaszkowicach, Gmina Biskupice”. Prace polegały na całkowitej
wymianie poszczególnych warstw podbudowy boiska wielofunkcyjnego oraz wykonaniu nowej
poliuretanowej nawierzchni. Projekt zakończył się w 2021 r.

Fot. Boisko wielofunkcyjne w Tomaszkowicach

Cel operacyjny 2.3 Dostępne nowoczesne obiekty użyteczności publicznej
W roku 2021 zakończono budowę budynku OSP w Bodzanowie. Budynek ma pełnić funkcję siedziby
OSP Bodzanów oraz świetlicy dla mieszkańców.

Fot. Nowy budynek OSP Bodzanów
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W roku 2021 zakończono realizację projektu pn.: „Poprawa oferty kulturowej Gminy Biskupice
poprzez budowę świetlicy w Przebieczanach i Domu Kultury w Sułowie”. Zadanie było
współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dwie miejscowości Gminy
Biskupice zyskały miejsce w którym można organizować spotkania, warsztaty i różnego rodzaju zajęcia
edukacyjne, co bezpośrednio przełożyło się na wzbogacenie oferty kulturowej kierowanej do lokalnej
społeczności

Fot. Budynek Świetlicy w Przebieczanach

Fot. Budynek Domu Kultury w Sułowie
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W roku 2021 została zrealizowana inwestycja pn.: „Poprawa oferty rekreacyjno - kulturalnej
na obszarze Gminy Biskupice”. Inwestycja polegała na budowie dwóch Otwartych Stref Aktywności
w miejscowości Zabłocie i Szczygłów oraz zakupie sprzętu multimedialnego na potrzeby organizowania
wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych na terenie gminy. Projekt zrealizowany z udziałem środków
pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach osi LEADER.

Fot. OSA Szczygłów

Fot. OSA Zabłocie
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W roku 2021 zrealizowano zadanie pn.: „Budowa placu zabaw w miejscowości Sławkowice”
przy Szkole Podstawowej. Prace polegały na montażu m.in. huśtawki wahadłowej oraz dużego zestawu
zabawowego, całość placu pokryto nawierzchnią poliuretanową oraz wykonano odwodnienie terenu.
Na ten cel pozyskano dofinansowanie ze środków RFIL - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Fot. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Sławkowicach

Cel operacyjny 2.4 Dobrze skomunikowana Gmina
Zadania realizacyjne nr 2.4.1 Zwiększenie liczby miejsc parkingowych przy obiektach użyteczności
publicznej
W ramach projektu pn. „Budowa parkingów w systemie P&R” (parkuj i jedź) w roku 2018 wybudowano
na terenie Gminy Biskupice 2 P&R w miejscowości Trąbki i Biskupice. Aktualnie liczba stanowisk
postojowych jest wystarczająca.
Zadania realizacyjne nr 2.4.4. Remont i modernizacja dróg gminnych
Zadanie realizowane poprzez prowadzenie szeregu prac modernizacyjnych i remontowych oraz
w ramach bieżącego utrzymania infrastruktury drogowej. Poniżej przedstawiono ważniejsze prace
w ramach realizacji tego zadania:
Zadanie realizowane poprzez prowadzenie szeregu prac modernizacyjnych i remontowych oraz
w ramach bieżącego utrzymania infrastruktury drogowej.
Poniżej przedstawiono ważniejsze prace w ramach realizacji tego zadania:
1. Remont drogi gminnej nr 560066K Wielopole w Przebieczanach na kwotę 99 518,33 zł
2. Remont odwodnienia przy drodze gminnej Wola Podłazańska – Osiecka – Sławkowice nr 560037K
na kwotę 42 468,11zł
3. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na kwotę 80 665,86 zł
4. Czyszczenie rowów (odmulanie) i karczowanie krzaków przy drodze gm. Słoneczna, dr. gm. Długa
w Tomaszkowicach, dr. gm. Łaziska w Bodzanowie i dr. gm. Kąty w Bodzanowie na kwotę 27
539,99 zł
5. Odmulanie przepustu, umocnienie poboczy, formowanie nasypów i wbudowanie ścieków
drogowych przy drodze gminnej Przebieczany – Zabiele – Biskupice i przy drodze E-4 - Płoszczyny
– E-4 na kwotę 49 979,55 zł,
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6. Czyszczenie rowu z namułu, ścinanie poboczy, wykonanie nawierzchni na pow. 612,5m2,
wyprofilowanie zjazdów i wzmocnienie poboczy kruszywem na drodze gm. Ukraina-Sojka
w Jawczycach na kwotę 79 809,50zł.
7. Zimowe utrzymanie dróg gminnych (styczeń, luty, marzec, listopad, grudzień 2021r.) na kwotę
479 971,64 zł,
8. Wycinka drzew, przycinka zieleni, karczowanie zarośli przy drogach gminnych na kwotę
15 984,00 zł,
9. Umocnienie korpusu drogi gminnej nr 560051K Dołki – Sułów Wieś na kwotę 35 954,75zł,
10. Koszenie poboczy przy drogach gminnych na kwotę 14 904,00 zł,
11. Ścinanie poboczy i odmulanie rowów na drodze gminnej Trąbki - Darczyce nr 560004K oraz
odmulanie rowów na drodze gminnej Tarnówka w Trąbkach nr 560023K na kwotę 7 211,86 zł
12. Przebudowa drogi gminnej nr 560006K w miejscowości Jawczyce i Łazany, okres realizacji: 2020r.
– 2021r. Całkowita wartość zadania zrealizowanego w latach 2020r. - 2021r.: 2 418 508,60 zł.
Całkowita wartość dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych: 1 313 768,82 zł.
13. Przebudowa drogi gminnej Łazany- Zabłocie nr 560005K od km 0+011,61 do 1+732,87
w miejscowości Łazany i Trąbki plan 1 382 109,83 zł – w trakcie realizacji, okres realizacji: 2021r.
– 2022r. Wykonanie ogółem 929 342,77zł w tym dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych w roku
2021: 502 425,41 zł.,
14. Przebudowa drogi gminnej nr 560003K w km od 1+300,00 – 3+159,10 w miejscowości Szczygłów
i Zabłocie plan 1 244 463,42 w trakcie realizacji, okres realizacji: 2021r, 2022r., 2023r. Wykonanie
ogółem 1 015 207,02 zł w tym dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2021:
549 869,39 zł,
15. Budowa ciągu pieszo rowerowego w miejscowości Trąbki i Biskupice - w trakcie realizacji, okres
realizacji: 2021r – 2022r.
16. Dokumentacja projektowa na remont drogi gminnej Słoneczna w Tomaszkowicach i drogi gminnej
Długa w Tomaszkowicach na kwotę 39 360,00 zł.
17. Dokumentacja projektowa na modernizację drogi gminnej Dukla w Sławkowicach na kwotę
15 990,00 zł,
18. Remont drogi wewnętrznej na dz. nr 412/11, 371/29, 371/27 i 412/12 w Zabłociu na kwotę
99 415,93 zł,
19. Remont odwodnienia drogi wewnętrznej „Bania” o dz. nr 192 w Sławkowicach na kwotę
14 000,00 zł,
20. Dostawa kruszywa drogowego wraz z wbudowaniem (kruszywa drogowego 1066,34 ton,
destruktu asfaltowego, 53,72 ton) na kwotę 95 847,89 zł,
21. Zakup transport kruszywa drogowego w ilości 30 ton na wyrównanie nawierzchni na parkingu przy
kaplicy w Zabłociu na kwotę 2 700,00 zł
22. Zakup i transport kruszywa drogowego na drogę wewnętrzną o nr dz. 176 w Tomaszkowicach na
kwotę 6 139,57 zł.
23. Remont drogi wewnętrznej o nr dz. 395: ”Pod Krawca” w Biskupicach na kwotę 88 277,46 zł,
24. Przebudowa drogi o nr dz. 527 w Bodzanowie na kwotę 325 041,07 zł,
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25. Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi wewnętrznej o nr dz. 319
„Wietrok” w Biskupicach na kwotę 18 388,50 zł
26. Przebudowa podjazdu na parkingu w Trąbkach na kwotę 9 500,00 zł
27. Remont drogi wewnętrznej rolniczej „Kamieniec” o nr dz. 128/1 w Łazanach km 0+000 – 0+315,0
na kwotę 146 500,55 zł, w tym dotacja z Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Gruntów Rolnych
Województwa Małopolskiego – 71 025,48 zł.
28. Przebudowa odcinka drogi powiatowej Biskupice-Kunice o nr K2023 polegająca na budowie
chodnika w centrum miejscowości Biskupice – zadanie realizowane przez ZDP Wieliczka – wkład
Gminy Biskupice 90 000,00 zł
W roku 2021 opracowano dokumentację projektową infrastruktury drogowej wraz z realizacją
zadania pod nazwą: „Doświetlenie przejść dla pieszych przy drodze krajowej 94 g w kilometrażu 10.204
w miejscowości Bodzanów”. Inwestycja finansowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych
i Autostrad na podstawie zawartego porozumienia.

Fot. Doświetlenia przejścia dla pieszych – droga krajowa 94

Fot. Doświetlenia przejścia dla pieszych – droga krajowa 94 skrzyżowanie z drogą powiatową 2014K
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W roku 2021 zmodernizowano wiatę przystankową na styku drogi powiatowej nr 2014K oraz
drogi gminnej nr 560012K Bodzanów Słoneczna w miejscowości Bodzanów.

Fot. Wiata przystankowa w m. Bodzanów

Rozbudowa oświetlenia ulicznego ma terenie Gminy Biskupice.
Projekt w trakcie realizacji, budowa sieci oświetlenia ulicznego 12 odcinków w miejscowościach
Przebieczany, Trąbki, Zabłocie, Bodzanów, Biskupice, Sułów. Zakończenie inwestycji planowane
na czerwiec 2022r. Projekt finansowany jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
(RFIL).

Fot. Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drogach
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Fot. Przebudowa drogi Szczygłów - Zabłocie

Fot. Remont odwodnienia - droga Wola
Podłazańska – Osiecka – Sławkowice nr 560037K

Fot. Przebudowa drogi Jawczyce przez wieś

Fot. Remont drogi Zabłocie „Kawki”
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Fot. Remont drogi Bodzanów - SAG

Fot. Remont drogi Bodzanów - SAG

Fot. Remont drogi Ukraina Sojka w Jawczycach

Fot. Remont drogi Łazany „Kamieniec”
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Cel operacyjny 2.5. Skuteczna i efektywna gospodarka wodno-ściekowa oraz gospodarka odpadami
komunalnymi.
Zadanie realizacyjne nr 2.5.1. Modernizacja i rozbudowywanie sieci wodociągowej
Przejęte zostały trzy odcinki wodociągu oraz wykonano 128 przyłączy do sieci wodociągowej.
Zadanie realizacyjne nr 2.7.1. Współpraca z administratorami cieków wodnych na rzecz poprawy
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego
Współpraca z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie - Zgłaszanie konieczności
wykonania prac konserwacyjno-utrzymaniowych na potokach mających na celu poprawę stanu cieków
oraz bezpieczeństwa na terenach przyległych do wód.
Zadanie realizacyjne nr 2.7.2. Systematyczne doposażenie w sprzęt pożarniczy i ratowniczy jednostek
OSP
Opis realizacji przedstawiono w Celu operacyjnym 1.2. Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy,
zadanie realizacyjne 1.2.2. Poprawa stanu infrastruktury i wyposażenia w specjalistyczny sprzęt
ratowniczy (OSP i PSP)
Zadanie realizacyjne nr 2.7.3. Upowszechnianie „systemu wczesnego powiadamiania mieszkańców”
o zagrożeniach i ewentualnych groźnych zdarzeniach
System został uruchomiony przed rokiem 2018 jego głównym założeniem jest poprawa
bezpieczeństwa mieszkańców poprzez szybki proces informowania o groźnych sytuacjach
pogodowych, awariach energetycznych, gazowych i wodociągowych.
Cel operacyjny 2.8 Zagospodarowane wszystkie obiekty komunalne
Zadanie realizacyjne nr 2.8.1 Zagospodarowanie obiektów niewykorzystanych
Opis GPR-u Twarde przedsięwzięcia rewitalizacyjne podstawowe nr 9
Cel strategiczny 3 Uporządkowana gospodarka przestrzenna
Cel operacyjny nr 3.1 Poprawa funkcjonalności obszarów Gminy
Zadania realizacyjne nr 3.1.1. Opracowanie dokumentów planistycznych z zakresu gospodarki
przestrzennej
W 2021 r. została podpisana umowa z Wykonawcą i przystąpiono do zmiany MPZP
Cel strategiczny 4 Zachowane i wyeksponowane dziedzictwo kulturowe
Cel operacyjny nr 4.1. Poprawa stanu technicznego zabytków
Zadania realizacyjne nr 4.1.1. Współpraca ze służbami konserwatorskimi
Współpraca prowadzona jest na bieżąco szczególnie w obrębie obiektów zabytkowych,
Zadania realizacyjne nr 4.1.3. Wspieranie remontów, renowacji i zabezpieczenia obiektów
zabytkowych (...)
W 2021 roku Gmina Biskupice wyremontowała kapliczkę z wizerunkiem Św. Jana Nepomucena,
zlokalizowaną na działce ewidencyjnej nr 399/5 w Łazanach, gm. Biskupice.
Zadania realizacyjne nr 4.1.4. Wykorzystywanie zabytków na cele społeczno – kulturowe
Zabytki wykorzystywane są do sprawowania kultu religijnego
Zadania realizacyjne nr 4.1.5. Aktualizowanie gminnej ewidencji obiektów zabytkowych
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Aktualizacja prowadzona jest na bieżąco ostatnia odbyła się 19 lutego 2018 roku na wniosek właściciela
nieruchomości gruntowej na której zlokalizowany jest obiekt zabytkowy. Aktualizacja odbyła się
stosownym Zarządzeniem Wójta Gminy. Aktualizacja poprzedzona była pozytywną opinią służb
konserwatorskich.
Cel operacyjny nr 4.2 Podtrzymane tradycje i zwyczaje ludowe
Zadania realizacyjne nr 4.2.1. Wspieranie działalności instytucji i organizacji kultywujących tradycje
lokalne
Opis realizacji zadania

przedstawiono w części dot.

Programu Współpracy Gminy Biskupice

z Organizacjami Pozarządowymi .
Zadania realizacyjne nr 4.2.2. Wspieranie działalności GOK i organizacji pozarządowych w kierunku
rozwoju kultury na terenie Gmin
Przekazano dotację dla Centrum Kultury Gminy Biskupice w wysokości 450 000,00 zł .
Zadania realizacyjne nr 4.2.3. Promowanie lokalnych tradycji, zwyczajów i produktów (imprezy,
konkursy, warsztaty itp.)
Realizację przedstawiono w części analitycznej nin. raportu
Cel operacyjny 4.3. Mieszkańcy zintegrowani poprzez kulturę i wspólne działanie
Zadania realizacyjne nr 4.3.2. Wspieranie działalności wydawniczej promującej gminę
Gmina Biskupice od 2006 roku wydaje periodyk gminny pn. „Kurier Gminny”. Od przeszło dekady,
informacje o gminie Biskupicach pojawiają się także w lokalnej prasie o zasięgu powiatowym –
„Panorama Powiatu Wielickiego” oraz w „Kurierze Wielickim”.
Cel strategiczny nr 5 Gmina przyjazna środowisku naturalnemu
Zadania realizacyjne nr 5.1.2 Działania w kierunku wprowadzenia OZE do gospodarstw domowych
Opis w GPR Twarde Przedsięwzięcia realizacyjne uzupełniające nr 10.

Cel operacyjny nr 5.3. Ograniczenie zanieczyszczenia środowiska ściekami bytowymi i odpadami
komunalnymi
W 2021 roku odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych z terenu Gminy Biskupice realizowany był przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„MIKI”, Mieczysław Jakubowski, ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków.
Elementem uzupełniającym systemu zbierania selektywnego odpadów komunalnych jest Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK).
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bodzanowie został uruchomiony w 2018r.,
świadczy usługi w każdą sobotę (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy).
Punkt przeznaczony głównie jest na odpady nietypowe, których selektywne zbieranie jest zgodnie
z art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. a) i b) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz.
888 z późn. zm. ) a w szczególności: odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady
niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji
we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużyte opony z samochodów osobowych, zużyte baterie
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe,
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odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne z prowadzonych drobnych robót nie
wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót oraz odpady
tekstyliów i odzieży.
Ponadto, w 2021r. został zgłoszone pięć dzikich wysypisk znajdujących się na terenach należących do
Gminy Biskupice, wszystkie odpady z tych miejsc zostały uprzątnięte.
Cel strategiczny nr 6 Zdrowi i aktywni mieszkańcy Gminy
Cel operacyjny nr 6.1. Lepsze możliwości dbania o zdrowie
Zadania realizacyjne 6.1.5.Organizowanie i propagowanie badań profilaktycznych
Wykonywano bezpłatne badania finansowane przez NFZ ramach populacyjnego programu wczesnego
wykrywania raka.
Zadanie realizacyjne 6.1.6. Diagnozowanie zagrożeń związanych z narkomanią i alkoholizmem
Opis realizacji zadania przedstawiony został w części dotyczącej realizacji Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zadanie realizacyjne 6.1.7 Edukowanie w zakresie skutków związanych z korzystaniem z używek
Prowadzane są programy profilaktyczne szczegółowy opis przy realizacji Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Zadanie realizacyjne 6.1.8. Zwiększenie dostępności pomocy prawnej, psychologicznej, poradni
rodzinnej, terapii przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii
W ramach realizacji gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
prowadzone są punkty konsultacyjne udzielające wsparcia psychologicznego.
Cel operacyjny nr 6.2. Ograniczenie niekorzystnych zjawisk demograficznych
Zadania realizacyjne 6.2.1. Zwiększenie dostępności opieki przedszkolnej i żłobkowej
Na terenie Gminy działają dwa niepubliczne żłobki „2 języki” w Tomaszkowicach i „Nibylandia”
w Trąbkach oraz dzienna opieka nad dzieckiem przy niepublicznym przedszkolu „Bajkolandia”
w Sławkowicach.
Cel operacyjny nr 7.1. Zagospodarowane tereny inwestycyjne na terenie Gminy
Zadania realizacyjne 7.1.1. Pozyskiwanie, wyznaczenie i przygotowywanie terenów inwestycyjnych
W 2021 r. Gmina nie nabyła terenów z przeznaczeniem na utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej.
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5.2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biskupice
Podstawowym dokumentem planistycznym określającym politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne
zasady zagospodarowania przestrzennego jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Biskupice, które zostało przyjęte przez Radę Gminy w Biskupicach w dniu
18 grudnia 2017 r. – uchwała nr XLIX/338/17.
Obszar opracowania Studium obejmuje teren całej gminy Biskupice w jej granicach administracyjnych.
5.3. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Biskupice
Gmina Biskupice w całości pokryta jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
Gmina Biskupice w 2021 r. na wniosek zainteresowanych wydała:
545 wypisów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
102 wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
377 zaświadczeń z zakresu obszaru rewitalizacji,
114 postanowień zatwierdzających wstępne projekty podziału nieruchomości.
W 2021 roku ustalono 121 numerów porządkowych dla budynków.
5.4. Gminny Program Rewitalizacji
Uchwałą nr XXXIX/275/17 Rady Gminy Biskupice z dnia 10 maja 2017 r. został przyjęty Gminny
Program Rewitalizacji dla Gminy Biskupice na lata 2016-2022, uchwałą nr Uchwała
Nr XXX/201/20 Rady Gminy Biskupice z dnia 21 grudnia 2020 r. został wydłużony jego okres
realizacji, do grudnia 2022 roku.
W celu wyznaczenia obszaru rewitalizacji w Gminie Biskupice przeprowadzono procedurę delimitacji.
Wskazano cztery obszary stanowiące obszar rewitalizacji: miejscowość Bodzanów, Zabłocie, Sułów,
Jawczyce. Pogłębiona analiza obszaru rewitalizacji pozwoliła na wyodrębnienie podobszarów
Rewitalizacji

oraz

wskazanie

przedsięwzięć

rewitalizacyjnych

twardych

oraz

miękkich,

uwzględniających podział na przedsięwzięcia podstawowe oraz uzupełniające.
Twarde przedsięwzięcia rewitalizacyjne podstawowe
Numer i nazwa przedsięwzięcia
Stan realizacji
Przedsięwzięcie 1 „Projekt
Zakończono realizację inwestycji w grudniu 2021r. Inwestycja
rozbudowy gminnej infrastruktury jest współfinansowana ze środków unii europejskiej w ramach
społecznej – zadanie inwestycyjne PROW na lata 2014-2020.
- budowa domu kultury w
Sułowie”.
Przedsięwzięcie 2 „Projekt
rozbudowy infrastruktury
sportowo – rekreacyjnej – zadanie
inwestycyjne – budowa sali
gimnastycznej w Bodzanowie”.
Przedsięwzięcie 3 „Projekt
rozbudowy gminne infrastruktury
społecznej - zadanie inwestycyjne

Zrealizowano w 2020 roku. Całość inwestycji była finansowana
ze środków Ministerstwa Sportu i częściowo ze środków
własnych Gminy Biskupice.

Wniosek na realizację przedmiotowej inwestycji otrzymał
dofinansowanie
w
ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –
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- rozbudowa świetlicy /budowa
domu kultury w Jawczycach”.
Przedsięwzięcie 4 Projekt
rozbudowy infrastruktury
sportowo – rekreacyjnej - zadanie
inwestycyjne - budowa boiska
sportowego w miejscowości
Zabłocie”.
Przedsięwzięcie 5 „Rozbudowa i
przebudowa budynku szkoły
podstawowej w Przebieczanach”
Przedsięwzięcie 6 „Projekt
poprawy bezpieczeństwa na
drogach lokalnych - zadanie
inwestycyjne - budowa drogi w
miejscowości Jawczyce”.
Przedsięwzięcie 7 „Strefa
Aktywności Gospodarczej”

2020”. W roku 2022r. podpisana została umowa z UMWM,
ogłoszono postepowanie przetargowe oraz wyłoniono
Wykonawcę zadania.
Nie realizowano

Przedmiotowa inwestycja została zrealizowana i zakończona
w roku 2020.
W roku 2021r. zakończono przebudowę drogi gminnej
nr 560006K w miejscowości Łazany i Jawczyce. Projekt
dofinansowany był w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg.
W 2021 roku wykonano „Przebudowę drogi wewnętrznej
położonej na działce nr 527 w Bodzanowie”, polegającą na
wyminie podbudowy oraz modernizacji systemu odwodnienia
drogi.
Procedowane jest skrzyżowanie (zjazd) do Strefy Aktywności
Gospodarczej z DK 94. Dokumentacja projektowo –
kosztorysowa w trakcie opracowania.
W roku 2020 zrealizowano zadanie inwestycyjne pod nazwą
Przebudowa drogi gminnej nr 560049k Sułów -Ryje (Krzyż).
Inwestycja z dofinansowania Funduszu Dróg Samorządowych na
rok 2020.

Przedsięwzięcie 8 „Projekt
poprawy bezpieczeństwa na
drogach lokalnych - zadanie
inwestycyjne - modernizacja drogi
w miejscowości Sułów”
Przedsięwzięcie 9 „Dzienny Dom
Nie realizowano
Seniora w Bodzanowie”
Przedsięwzięcie 10 „Projekt
Przedmiotowa inwestycja została zrealizowana i zakończona
rozbudowy gminnej infrastruktury w roku 2021r. Inwestycja jest współfinansowana ze środków unii
społecznej - zadnia inwestycyjne
europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020.
Budowa świetlicy w
Przebieczanach”
Przedsięwzięcie 11 „Podniesienie
Podmiotem Realizującym oraz zgłaszającym jest Parafia
jakości infrastruktury poprzez
Rzymsko – Katolicka - Projekt nie zrealizowany.
zagospodarowanie przestrzeni
publicznej w miejscowości
Biskupice”
Twarde Przedsięwzięcia realizacyjne uzupełniające
Przedsięwzięcie 1 „Projekt
Nie realizowano
rozbudowy gminnej infrastruktury
społecznej - zadania inwestycyjne
n – rozbudowa Świetlicy
środowiskowej w miejscowości
Trąbki sołectwo Zborówek.
Przedsięwzięcie 2 „Projekt
rozbudowy gminnej infrastruktury Nie realizowano
społecznej - zadanie inwestycyjne
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– Budowa świetlicy
środowiskowej w przysiółku
Surówki”
Przedsięwzięcie 3 „Projekt
rozbudowy infrastruktury
sportowo rekreacyjnej -zadnia
inwestycyjne – Budowa Sali
gimnastycznej w Trąbkach przy
szkole podstawowej”
Przedsięwzięcie 4 „Projekt
rozbudowy infrastruktury
sportowo – rekreacyjnej zadanie
inwestycyjne - budowa
pełnowymiarowego boiska
sportowego wraz z zapleczem
infrastrukturalnym
w Przebieczanach”
Przedsięwzięcie 5 „Projekt
rozbudowy infrastruktury
sportowo – rekreacyjnej zadanie
inwestycyjne - budowa
pełnowymiarowego boiska
sportowego wraz z zapleczem
infrastrukturalnym (w tym
skatepark) w Sułowie”
Przedsięwzięcie 6 „Projekt
rozbudowy infrastruktury
sportowo – rekreacyjnej zadanie
inwestycyjne - budowa
pełnowymiarowego boiska
sportowego wraz z zapleczem
infrastrukturalnym w
miejscowości Jawczyce”
Przedsięwzięcie 7 „Projekt
poprawy bezpieczeństwa na
drogach lokalnych - zadanie
inwestycyjne - zwiększenie
finansowanie na budowę
chodników wzdłuż dróg lokalnych”

Przedsięwzięcie 8 „Projekt
poprawy bezpieczeństwa na
drogach lokalnych - zadanie
inwestycyjne – budowa wiat
przystankowych z oświetleniem
na terenie Gminy”
Przedsięwzięcie 9 „Projekt
poprawy bezpieczeństwa na
drogach lokalnych - zadanie

Nie realizowano, jednakże w roku 2022 planowane jest zlecenie
opracowania dokumentacji projektowej budowy sali
gimnastycznej.

Nie realizowano

Nie realizowano

Nie realizowano

W 2021 roku Gmina Biskupice wyłoniła Wykonawcę robót dla
zadania „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w miejscowości
Trąbki i Biskupice”. Projekt w trakcie realizacji.
Ponadto wyłoniono i przystąpiono do realizacji zadania pn.:
„Przebudowa drogi gminnej 560003K w miejscowości Szczygłów
i Zabłocie” . Projekt jest w trakcie realizacji.
Przystąpiono także do realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi
gminnej Łazany – Zabłocie nr 560005K w miejscowości Łazany
Trąbki. Projekt w trakcie realizacji

Nie realizowano

Zrealizowano w 2019r. przez Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi
Tomaszkowice.

35

inwestycyjne - oznakowanie
przysiółków na terenie Gminy”
Przedsięwzięcie 10 Projekt
wsparcie wykorzystania przez
mieszkańców OZE – zadanie
inwestycyjne - dofinansowanie
zakupów urządzeń
ograniczających zużycie energii
elektrycznej – tj. pompy ciepła,
solary, fotowoltaika
Przedsięwzięcie 11 „Projekt
wsparcia wykorzystania przez
mieszkańców OZE - zadanie
inwestycyjne - dofinansowanie
wymiany pieców węglowych”

Po pozytywnej ocenie wniosku o dofinansowanie Stowarzyszenie
Zielony Pierścień Tarnowa w imieniu Gmin podpisało w dniu 19
października 2018r. umowę z UMWM na realizację projektu
„EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Projekt ma na
celu dofinansowanie zakupu i montażu urządzeń
wykorzystujących OZE dla indywidualnych gospodarstw
domowych. Projekt w trakcie realizacji.
Gmina realizuje projekt pn.: „Wymiana pieców i kotłów
w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy
Biskupice -II edycja” dofinansowany ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014 – 2020. W roku 2021 roku wymieniono 106 piecy
węglowych zastępując je ekologicznymi piecami gazowymi.
Projekt w trakcie realizacji. Termin zakończenia październik
2022r.

Przedsięwzięcie 12 „Projekt
wsparcia wykorzystania przez
Nie realizowano
mieszkańców OZE - zadanie
inwestycyjne termomodernizacja budynków
mieszkalnych”
Przedsięwzięcie 13 – Budowa
kanalizacji / oczyszczalnie
Nie realizowany w 2021
przydomowe
Miękkie przedsięwzięcia rewitalizacyjne podstawowe
Przedsięwzięcie 1 Rozszerzenie
Przedsięwzięcie realizowane poprzez działania opisane w pkt.
działań w zakresie pracy socjalnej
5.13, których realizatorem jest Gminny Ośrodek Pomocy
poprzez edukację i profilaktykę
Społecznej
środowiska lokalnego w aspekcie
niewydolności opiekuńczo –
wychowawczej rodziców/
opiekunów oraz problemów wieku
senioralnego - projekt socjalny
Przedsięwzięcie 2 Projekt
Przedsięwzięcie realizowane przez Centrum Kultury Gminy
aktywizacji młodzieży i dorosłych
Biskupice poprzez działania opisane w pkt. 8.2
oraz współpracy
międzypokoleniowej z
wykorzystaniem istniejących
świetlic środowiskowych
Przedsięwzięcie 3 Podniesienie
kompetencji szkolnych dzieci i
Nie realizowano w 2021r.
młodzieży.
Przedsięwzięcie 4 „Aktywnie w
przyszłość” / „Praca – Rozwój –
Nie realizowano w 2021r.
Możliwości”/ „klucz do
aktywności”
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Przedsięwzięcie 5 „Wiek bez
Przedsięwzięcie realizowane przez Centrum Kultury Gminy
barier”/ „Wiek nowych
Biskupice poprzez działania opisane w pkt. 8.2
możliwości”/ „wiek efektywności
Miękkie przedsięwzięcie rewitalizacyjne uzupełniające
Przedsięwzięcie 1 „Twoja Firma –
Nie realizowano
Twój sukces”/ „start do biznesu” /
„Moja firma - moja przyszłość”
5.5. Inne działania
Gmina Biskupice przynależy do następujących stowarzyszeń, związków, itp.:
− Stowarzyszenie Metropolia Krakowska
− Związek Gmin Dolnego Dorzecza Rzeki Raby
− Związek Gmin Wiejskich
− Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa
− Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”.

5.6 Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Biskupice
W 2021r. w Gminie Biskupice Uchwałą Nr XXXVIII/276/21 Rady Gminy Biskupice z dnia
13 września 2021r. przyjęty został Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym zasobem
Gminy Biskupice oraz Uchwałą NR XXXVIII/277/21 Rady Gminy Biskupice ustalono zasady
wynajmowania lokali wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu Gminy Biskupice.
Zasób mieszkaniowy jest potrzebny gminie do wykonania ustawowych zadań własnych.
Jednym z nich jest właśnie tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych
mieszkańców Gminy, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Mieszkaniowy zasób Gminy
Biskupice stanowią trzy lokale mieszkalne w budynkach stanowiących własność Gminy Biskupice,
którymi zarządza i administruje Wójt Gminy Biskupice. Stan techniczny istniejących lokali jest dobry.
Zadaniem gminy jest utrzymanie istniejącego zasobu lokali w dobrym stanie technicznym . Gmina nie
posiada lokali socjalnych zamiennych.
5.7 Program gospodarowania nieruchomościami i zasobem komunalnym gminy Biskupice
Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych.
Gmina

Biskupice

jest

właścicielem

gruntów

o

łącznej

powierzchni

64,4624ha

o wartości 11 163 241,29 zł.
Dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego, wpływy z tytułu użytkowania wieczystego oraz
wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie

Okres od 01.01.2021r.
do 31.12.2021r.

Dochody z najmu i dzierżawy:
- obwodów łowieckich
- lokali mieszkalnych dla
nauczycieli

78.184,62 zł
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- sal gimnastycznych
- budynków komunalnych
- gruntów komunalnych
Wpływy z tytułu użytkowania
wieczystego nieruchomości

1.410,00 zł

Wpływy z opłat za trwały
zarząd, użytkowanie i
służebności

27 316,93zł

Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:
Wyszczególnienie

Okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności:

0,00zł

Dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych:
Wyszczególnienie

Okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Odsetki do środków na rachunkach
bankowych:

13.345,85zł

Gmina Biskupice oddała w użytkowanie wieczyste 0,0605 ha gruntów o wartości 1 500,00 zł.
W okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, powierzchnia gruntów w Gminie
Biskupice uległa zmianie, łącznie zwiększyła się o 0,2626 ha, natomiast wartość gruntów zmniejszyła
się o 267,66 zł w związku z:

1.

Nabyciem działki nr 748/1 o powierzchni 0,0090 ha o wartości 900,00 zł, położonej
w miejscowości Przebieczany, gmina Biskupice, zgodnie z Decyzją Wójta Gminy Biskupice
nr RPGN.6831.44.2018 z dnia 31.07.2018r.

2.

Nabyciem działki nr 396/1 o powierzchni 0,01 ha o wartości 1000,00 zł, położonej w miejscowości
Łazany, gmina Biskupice, zgodnie z Decyzją Wójta Gminy Biskupice nr G/6011/40/99 z dnia
26.08.1999r.

3.

Nabyciem działki nr 397/3 o powierzchni 0,01 ha o wartości 1000,00 zł, położonej w miejscowości
Łazany, gmina Biskupice, zgodnie z Decyzją Wójta Gminy Biskupice nr G/6011/40/99 z dnia
26.08.1999r.

4.

Nabyciem działki nr 398/4 o powierzchni 0,01 ha o wartości 1000,00 zł, położonej w miejscowości
Łazany, gmina Biskupice, zgodnie z Decyzją Wójta Gminy Biskupice nr G/6011/40/99 z dnia
26.08.1999r.
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5.

Nabyciem działki nr 398/5 o powierzchni 0,01 ha o wartości 1000,00 zł, położonej w miejscowości
Łazany, gmina Biskupice, zgodnie z Decyzją Wójta Gminy Biskupice nr G/6011/40/99 z dnia
26.08.1999r.

6.

Nabyciem działki nr 395/5 o powierzchni 0,01 ha o wartości 1000,00 zł, położonej w miejscowości
Łazany, gmina Biskupice, zgodnie z Decyzją Wójta Gminy Biskupice nr G/6011/40/99 z dnia
26.08.1999r.

7.

Nabyciem działki nr 1018/1 o powierzchni 0,0025ha o wartości 750,00 zł, położonej
w miejscowości Bodzanów, gmina Biskupice, zgodnie z Decyzją Wójta Gminy Biskupice
nr RPGN.6831.12.2021 z dnia 17.02.2021r.

8.

Nabyciem działki nr 1020/4 o powierzchni 0,0052 ha o wartości 1560,00 zł, położonej
w miejscowości Bodzanów, gmina Biskupice, zgodnie z Decyzją Wójta Gminy Biskupice nr
RPGN.6831.12.2021 z dnia 17.02.2021r.

9.

Nabyciem działki nr 1021/13 o powierzchni 0,0035 ha o wartości 1050,00 zł, położonej
w miejscowości Bodzanów, gmina Biskupice, zgodnie z Decyzją Wójta Gminy Biskupice
nr RPGN.6831.12.2021 z dnia 17.02.2021r.

10. Nabyciem działki nr 1021/15 o powierzchni 0,0006 ha o wartości 180,00 zł, położonej
w miejscowości Bodzanów, gmina Biskupice, zgodnie z Decyzją Wójta Gminy Biskupice
nr RPGN.6831.12.2021 z dnia 17.02.2021r.
11. Nabyciem działki nr 1021/17 o powierzchni 0,0031 ha o wartości 930,00 zł, położonej
w miejscowości Bodzanów, gmina Biskupice, zgodnie z Decyzją Wójta Gminy Biskupice
nr RPGN.6831.12.2021 z dnia 17.02.2021r.
12. Nabyciem działki nr 176/9 o powierzchni 0,0031 ha o wartości 310,00 zł, położonej
w miejscowości Trąbki, gmina Biskupice, zgodnie z aktem notarialnym Rep. A Nr 544/2021 z dnia
11.03.2021r.
13. Nabyciem z mocy prawa z dniem 27 maja 1990r. przez Gminę Biskupice, prawa własności
nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Biskupice, obręb nr 0002 Bodzanów
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 116 o powierzchni 0,0507 ha o wartości 15 210,00
zł, Decyzją Wojewody Małopolskiego nr WS-VII.7532.1.1202.2020.KM z dnia 17.02.2021r.
14. Nabyciem działki nr 347/6 o powierzchni 0,0035 ha o wartości 350,00 zł, położonej
w miejscowości Przebieczany, gmina Biskupice, zgodnie z aktem notarialnym Rep. A Nr 1236/2021
z dnia 19.05.2021r.
15. Nabyciem z mocy prawa z dniem 27 maja 1990r. przez Gminę Biskupice, prawa własności
nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Biskupice, obręb nr 0009 Trąbki oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr 16 o powierzchni 0,14 ha o wartości 42 000,00 zł, Decyzją
Wojewody Małopolskiego nr WS-VII.7532.1.46.2020.BC z dnia 27.04.2021r.
16. Nabyciem z mocy prawa z dniem 27 maja 1990r. przez Gminę Biskupice, prawa własności
nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Biskupice, obręb nr 0011 Tomaszkowice
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 95 o powierzchni 0,08 ha o wartości 24 000,00zł,
Decyzją Wojewody Małopolskiego nr WS-VII.7532.1.1477. 2013.AB z dnia 30.04.2021r.
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17. Nabyciem działki nr 787/4 o powierzchni 0,0075 ha o wartości 750,00 zł, położonej
w miejscowości Przebieczany, gmina Biskupice, zgodnie z aktem notarialnym Rep. A Nr 1697/2021
z dnia 14.07.2021r.
18. Nabyciem działki nr 200/2 o powierzchni 0,0024 ha o wartości 720,00 zł, położonej
w

miejscowości

Tomaszkowice,

gmina

Biskupice,

zgodnie

z

aktem

notarialnym

Rep. A Nr 2534/2021 z dnia 20.09.2021r.
19. Nabyciem działki nr 347/4 o powierzchni 0,0005 ha o wartości 50,00 zł, położonej w miejscowości
Przebieczany, gmina Biskupice, zgodnie z aktem notarialnym Rep. A Nr 2571/2021 z dnia
23.09.2021r.
20. Nabyciem działki nr 210/2 o powierzchni 0,0019 ha o wartości 192,00 zł, położonej
w

miejscowości

Tomaszkowice,

gmina

Biskupice,

zgodnie

z

aktem

notarialnym

Rep. A Nr 2770/2021 z dnia 12.10.2021r.
21. Nabyciem działki nr 201/2 o powierzchni 0,0022 ha o wartości 220,00 zł, położonej
w

miejscowości

Tomaszkowice,

gmina

Biskupice,

zgodnie

z

aktem

notarialnym

Rep. A Nr 4926/2021 z dnia 19.10.2021r.
22. Nabyciem działki nr 528/4 o powierzchni 0,0048 ha o wartości 1 000,00 zł, położonej
w miejscowości Bodzanów, gmina Biskupice, zgodnie z Decyzją Wójta Gminy Biskupice
nr RPGN.6831.129.2021 z dnia 20.10.2021r.
23. Nabyciem działki nr 529/4 o powierzchni 0,0057 ha o wartości 1 000,00 zł, położonej
w miejscowości Bodzanów, gmina Biskupice, zgodnie z Decyzją Wójta Gminy Biskupice
nr RPGN.6831.129.2021 z dnia 20.10.2021r.
24. Nabyciem działki nr 530/1 o powierzchni 0,0048 ha o wartości 1 000,00 zł, położonej
w miejscowości Bodzanów, gmina Biskupice, zgodnie z Decyzją Wójta Gminy Biskupice
nr RPGN.6831.129.2021 z dnia 20.10.2021r.
25. Nabyciem działki nr 531/1 o powierzchni 0,0069 ha o wartości 1 000,00 zł, położonej
w miejscowości Bodzanów, gmina Biskupice, zgodnie z Decyzją Wójta Gminy Biskupice
nr RPGN.6831.129.2021 z dnia 20.10.2021r.
26. Nabyciem działki nr 532/1 o powierzchni 0,0075 ha o wartości 1 000,00 zł, położonej
w miejscowości Bodzanów, gmina Biskupice, zgodnie z Decyzją Wójta Gminy Biskupice
nr RPGN.6831.129.2021 z dnia 20.10.2021r.
27. Nabyciem działki nr 533/3 o powierzchni 0,0082 ha o wartości 1 000,00 zł, położonej
w miejscowości Bodzanów, gmina Biskupice, zgodnie z Decyzją Wójta Gminy Biskupice
nr RPGN.6831.129.2021 z dnia 20.10.2021r.
28. Nabyciem działki nr 533/5 o powierzchni 0,0120 ha o wartości 1 000,00 zł, położonej
w miejscowości Bodzanów, gmina Biskupice, zgodnie z Decyzją Wójta Gminy Biskupice
nr RPGN.6831.129.2021 z dnia 20.10.2021r.
29. Nabyciem działki nr 534/1 o powierzchni 0,0065ha o wartości 1 000,00 zł, położonej
w miejscowości Bodzanów, gmina Biskupice, zgodnie z Decyzją Wójta Gminy Biskupice
nr RPGN.6831.129.2021 z dnia 20.10.2021r.
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30. Nabyciem działki nr 535/1 o powierzchni 0,0086 ha o wartości 1 000,00 zł, położonej
w miejscowości Bodzanów, gmina Biskupice, zgodnie z Decyzją Wójta Gminy Biskupice
nr RPGN.6831.129.2021 z dnia 20.10.2021r.
31. Nabyciem działki nr 536/1 o powierzchni 0,0274 ha o wartości 2 000,00 zł, położonej
w miejscowości Bodzanów, gmina Biskupice, zgodnie z Decyzją Wójta Gminy Biskupice
nr RPGN.6831.129.2021 z dnia 20.10.2021r.
32. Nabyciem z mocy prawa z dniem 27 maja 1990r. przez Gminę Biskupice, prawa własności
nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Biskupice, obręb nr 0011 Tomaszkowice
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 86 o powierzchni 0,15 ha o wartości 45 000,00zł,
Decyzją Wojewody Małopolskiego nr WS-VII.7532.1.1477. 2013.AB z dnia 16.11.2021r.
33. Wyksięgowaniem nieruchomości gruntowej, położonej w Bodzanowie, gmina Biskupice,
oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 567 o powierzchni 0,28 ha o wartości 43 232,56 zł, akt
notarialny nr Rep. A nr 4135/2021 zawarty w dniu 14.09.2021r.
34. Wyksięgowaniem nieruchomości gruntowej, położonej w Bodzanowie, gmina Biskupice,
oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1106/26 o powierzchni 0,0952 ha o wartości 107 207,10
zł, akt notarialny Rep. A nr 2733/2021 z dnia 08.10.2021r.
35. Decyzją Wójta Gminy Biskupice nr RPGN.6831.106.2020 zatwierdzono podział działki nr 137/2
położonej w Zabłociu, zgodnie z mapą z projektem podziału, która to została opracowana
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, całkowita powierzchnia działek po podziale uległa
zwiększeniu z powierzchni 3,9 ha na powierzchnię 3,9189 ha.
36. Decyzją Wójta Gminy Biskupice nr RPGN.6831.114.2021 z dnia 01.10.2021r. zatwierdzono podział
działki nr 17/1 położonej w Jawczycach o powierzchni 0,15 ha, o wartości 45 000,00 zł. Zgodnie
z mapą z projektem podziału uległa zmianie powierzchnia działki z powierzchni 0,15 na
powierzchnię 0,1522 ha. Działkę nr 17/1 podzielono na działki: nr 17/2 o powierzchni 0,0122ha
o wartości 3 607,10 zł oraz nr 17/3 o powierzchni 0,14ha o wartości 41 392,90 zł.
37. Decyzją Wójta Gminy Biskupice nr RPGN.6831.130.2021 z dnia 22.10.2021r. zatwierdzono podział
działki nr 496 położonej w Bodzanowie o powierzchni 0,02 ha, o wartości 6 252,25 zł. Zgodnie
z mapą z projektem podziału działkę nr 496 podzielono na działki: nr 496/1 o powierzchni
0,0043ha o wartości 1 200,21 zł oraz nr 496/2 o powierzchni 0,0181ha o wartości 5 052,04 zł.
W wyniku podziału uległa zmianie powierzchnia działki, zwiększyła się o 0,0024ha.
38. Decyzją Wójta Gminy Biskupice nr RPGN.6831.130.2021 z dnia 22.10.2021r. zatwierdzono podział
działki nr 506 położonej w Bodzanowie o powierzchni 0,06 ha, o wartości 18 654,15 zł. Zgodnie
z mapą z projektem podziału działkę nr 506 podzielono na działki: nr 506/1 o powierzchni
0,0035ha o wartości 1 028,19zł oraz nr 506/2 o powierzchni 0,06ha o wartości 17 625,96 zł.
W wyniku podziału uległa zmianie powierzchnia działki, zwiększyła się o 0,0035ha.
39. Decyzją Wójta Gminy Biskupice nr RPGN.6831.130.2021 z dnia 22.10.2021r. zatwierdzono podział
działki nr 542 położonej w Bodzanowie o powierzchni 0,37 ha, o wartości 123791,59 zł. Zgodnie
z mapą z projektem podziału działkę nr 542 podzielono na działki: nr 542/1 o powierzchni 0,36ha
o wartości 120 609,00zł oraz nr 542/2 o powierzchni 0,0095ha o wartości 3182,59 zł. W wyniku
podziału uległa zmianie powierzchnia działki, zmniejszyła się o 0,0005ha.
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40. Decyzją Wójta Gminy Biskupice nr RPGN.6831.130.2021 z dnia 22.10.2021r. zatwierdzono podział
działki nr 556 położonej w Bodzanowie o powierzchni 0,18 ha, o wartości 55 962,47 zł. Zgodnie
z mapą z projektem podziału działkę nr 556 podzielono na działki: nr 556/1 o powierzchni 0,17ha
o wartości 53 178,38 zł oraz nr 556/2 o powierzchni 0,0089ha o wartości 2 784,09 zł. W wyniku
podziału uległa zmianie powierzchnia działki, zmniejszyła się o 0,0011ha.
41. Decyzją Wójta Gminy Biskupice nr RPGN.6831.130.2021 z dnia 22.10.2021r. zatwierdzono podział
działki nr 557 położonej w Bodzanowie o powierzchni 0,28 ha, o wartości 86 645,52 zł. Zgodnie
z mapą z projektem podziału działkę nr 557 podzielono na działki: nr 557/1 o powierzchni 0,27ha
o wartości 83 521,26 zł oraz nr 557/2 o powierzchni 0,0101ha o wartości 3 124,26 zł. W wyniku
podziału uległa zmianie powierzchnia działki, zwiększyła się o 0,0001ha.
42. Decyzją Wójta Gminy Biskupice nr RPGN.6831.130.2021 z dnia 22.10.2021r. zatwierdzono podział
działki nr 508 położonej w Bodzanowie o powierzchni 0,26 ha, o wartości 80 739,62 zł. Zgodnie
z mapą z projektem podziału działkę nr 508 podzielono na działki: nr 508/1 o powierzchni
0,0073ha o wartości 2 233,40 zł oraz nr 508/2 o powierzchni 0,2566ha o wartości 78 506,22 zł.
W wyniku podziału uległa zmianie powierzchnia działki, zwiększyła się o 0,0039ha.
43. Decyzją Wójta Gminy Biskupice nr RPGN.6831.130.2021 z dnia 22.10.2021r. zatwierdzono podział
działki nr 550 położonej w Bodzanowie o powierzchni 0,29 ha, o wartości 37 102,40 zł. Zgodnie
z mapą z projektem podziału działkę nr 550 podzielono na działki: nr 550/1 o powierzchni 0,28ha
o wartości 35 663,10 zł oraz nr 550/2 o powierzchni 0,0113ha o wartości 1 439,30 zł. W wyniku
podziału uległa zmianie powierzchnia działki, zwiększyła się o 0,0013ha.
44. Decyzją Wójta Gminy Biskupice nr RPGN.6831.130.2021 z dnia 22.10.2021r. zatwierdzono podział
działki nr 552/1 położonej w Bodzanowie o powierzchni 0,55 ha, o wartości 347 074,50 zł. Zgodnie
z mapą z projektem podziału działkę nr 552/1 podzielono na działki: nr 552/3 o powierzchni 0,53ha
o wartości 335 062,82 zł oraz nr 552/4 o powierzchni 0,0190 ha o wartości 12 011,68 zł. W wyniku
podziału uległa zmianie powierzchnia działki, zmniejszyła się o 0,0010ha.
45. Aktem notarialnym Rep. A nr 292/2021 z dnia 17.02.2021 Gmina Biskupice ustanowiła służebność
przesyłu na rzecz TAURON Dystrybucja na nieruchomości położonej w Sławkowicach utworzonej
z działki ewidencyjnej nr 581/1 polegającej na prawie korzystania z przyłączy energetycznych
kablowych wraz z zabudową słupa.
46. Aktem notarialnym Rep. A nr 2470/2021 z dnia 14.09.2021 Gmina Biskupice za jednorazowym
wynagrodzeniem w kwocie 13 500,00zł ustanowiła służebność gruntową na działce nr 331,
położonej w Biskupicach, gmina Biskupice.
47. Aktem notarialnym Rep. A nr 3109/2021 z dnia 02.12.2021 Gmina Biskupice za jednorazowym
wynagrodzeniem w kwocie 6 508,00zł ustanowiła służebność gruntową na działkach nr 252/7 oraz
nr 252/8 położonych w Sułowie, gmina Biskupice.
W okresie objętym informacją Gmina Biskupice:
1. Poniosła wydatki na drogi gminne publiczne oraz gminne wewnętrzne t.j.:
−

przebudowała drogę gminną publiczną nr 560006K klasy L w km 0+008,71-1+570,77
w miejscowości Łazany i Jawczyce, w wyniku której powstał ciąg pieszo-rowerowy,
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−

przebudowała drogę wewnętrzną na działce nr 527 w miejscowości Bodzanów,

−

zmodernizowała drogę wewnętrzną o nr 395 w Biskupicach.

2. Wybudowała plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Sławkowicach na dz. nr 251/4.
3. Przebudowała boisko wielofunkcyjne w Tomaszkowicach położone na działce nr 104/1,
nr 104/2 oraz nr 105/1.
4. Wymieniła piłkochwyty na boisku sportowym w Bodzanowie dz. nr 206/1 oraz powiększyła
murawę boiska.
5. Wyremontowała kapliczkę z wizerunkiem Św. Jan Nepomucena zlokalizowaną na działce
ewidencyjnej nr 399/5 położoną w Łazanach.
6. Zamontowała klimatyzacje w Przedszkolu Samorządowym w Biskupicach.
7. Zakupiła garaż blaszany na działkę ewidencyjną nr 91/8 w miejscowości Biskupice.
8. Usunęła bieżące awarie na sieciach wodociągowych.

5.8 Regulacja Stanu Prawnego
W stosunku do wymienionych poniżej działek ewidencyjnych toczy się przed Wojewodą Małopolskim
postępowanie administracyjne mające na celu potwierdzenie nabycia przez Gminę Biskupice prawa
własności :
−

nr 61 o powierzchni 0,1500 ha, nr 104 o powierzchni 0,0700 ha, nr 137/1 o powierzchni
0,2431, nr 166 o powierzchni 0,2400 ha, nr 243/3 o powierzchni 0,0300 ha, nr 271
o powierzchni 0,20ha, nr 280 o powierzchni 0,97ha, nr 516/2 o powierzchni 0,2700 ha,
położonych w miejscowości Zabłocie,

−

nr 789 o powierzchni 0,0700 ha, położona w miejscowości Przebieczany,

−

nr 277 o powierzchni 0,0571 ha, położona w miejscowości Bodzanów,

−

nr 13/2 o powierzchni 0,01 ha, nr o powierzchni nr 17/4 o powierzchni 0,13 ha, położonych
w miejscowości Trąbki,

−

nr 365/2 o powierzchni 0,0100 ha, nr 366/2 o powierzchni 0,0200 ha, nr 368/2 o powierzchni
0,0200 ha, nr 367/2 o powierzchni 0,0400 ha, nr 352/2 o powierzchni 0,0100 ha, nr 348/2
o powierzchni 0,0100 ha, nr 347/2 o powierzchni 0,0100 ha, nr 344/2 o powierzchni 0,0100
ha, nr 346/2 o powierzchni 0,0100 ha, nr 345/2 o powierzchni 0,0100 ha, nr 343/2
o powierzchni 0,0100 ha, nr 342/2 o powierzchni 0,0100 ha, nr 390/2 o powierzchni 0,0300
ha, nr 337/2 o powierzchni 0,0006 ha, nr 335/2 o powierzchni 0,0045 ha, nr 397/2
o powierzchni 0,0009 ha, nr 391/2 o powierzchni 0,0031 ha, nr 388/4 o powierzchni 0,0200
ha, nr 569/2 o powierzchni 0,0100 ha, nr 369/2 o powierzchni 0,0100 ha, nr 399/4
o powierzchni 0,4000 ha, nr 336/2 o powierzchni 0,0100 ha, nr 351/2 o powierzchni 0,0200
ha, nr 359/2 o powierzchni 0,0003 ha, nr 395/2 o powierzchni 0,0010ha, nr 398/2
o powierzchni 0,0100 ha, położonych w miejscowości Łazany,
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−

nr 34/1 o powierzchni 0,0427 ha, nr 34/2 o powierzchni 0,1263 ha, nr 34/3 ha o powierzchni
0,1345ha, nr 34/4 o powierzchni 0,0130 ha, nr 34/5 o powierzchni 0,0604 ha, nr 34/6
powierzchni 0,2294 ha, nr 395 o powierzchni 0,23 ha, położonych w miejscowości Biskupice,

−

nr 228 o powierzchni 0,55ha, położonych w miejscowości Sułów.

5.9 Zabytki i ochrona konserwatorska
Na terenie Gminy Biskupice zlokalizowane są obiekty, zespoły i założenia przestrzenne wpisane do
rejestru zabytków, które objęte są rygorami ochrony konserwatorskiej, wynikającej z ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wszelkie prace remontowe, zmiany funkcji
i przeznaczenia takich obiektów wymagają zgody Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
w Krakowie.
W 2021 roku Gmina Biskupice wyremontowała kapliczkę z wizerunkiem Św. Jana Nepomucena,
zlokalizowaną na działce ewidencyjnej nr 399/5 w Łazanach, gm. Biskupice.

5.10 Gospodarka wodno-ściekowa
Sieć wodociągowa w Gminie Biskupice
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę jest realizowane bezpośrednio przez Gminę. Gmina nie posiada
własnych ujęć, zatem zakupuje wodę z ujęć komunalnych należących do gmin sąsiednich.
W roku 2021 zakup wody kształtował się następująco:
Dostawca

Ilość [m3]

Kwota [zł]

Wieliczka

256 641

1 144 619,00

Gdów

102 213

426 344,00

Niepołomice

23 792

83 837,00

Ponadto, wykonano 128 przyłączy do sieci wodociągowych, ogólna liczba odbiorców (wg liczby
przyłączy, podpisanych umów) korzystających z sieci według stanu na 31.12.2021 roku wynosiła 2855
odbiorców.
W okresie jaki obowiązuje raport na terenie Gminy wystąpiło 31 awarii sieci wodociągowej gdzie koszt
naprawy wyniósł ok 49 000,00 zł.
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W analizowanym okresie zostały przejęte również 3 odcinki wodociągu, a także wykonane kolejne
operaty szacunkowe na łączną kwotę 54 967,08 zł.
W czerwcu 2021r. miała miejsce jedna sytuacja związana z warunkową przydatnością wody do spożycia
pochodzącą ze zbiornika Zapanki.

5.11 Plan gospodarki niskoemisyjnej
1. Montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii
Małopolski” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014 – 2020 związanego z dofinansowaniem zakupu i montażu urządzeń
odnawialnych źródeł energii na terenie 31 gmin Małopolski.
Na terenie Gminy Biskupice w 2021r zostało zamontowanych ok. 2/3 spośród zaplanowanych 61szt
instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”.
W ciągu roku termin realizacji zadania uległ dwukrotnej zmianie. Wykonawca odpowiedzialny za
montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie subregionu wielickiego tj. firma SANITO Sp. z o.o.
wnioskował o przedłużenie terminu realizacji z dnia 30.06.2021 do końca listopada, po czym z dniem
30.11.2021 podpisano kolejny aneks wydłużający termin realizacji zadania do dnia 28.02.2022r.
Opóźnienia

w

realizacji

inwestycji

wynikały

z

nieterminowych

dostaw

urządzeń

i materiałów potrzebnych do realizacji przedmiotu umowy. Na opóźnienia przełożyła się sytuacja
epidemiologiczna na świecie. Dodatkowym czynnikiem spowalniających tempo montaży był problem
z dostępnością ekip montażowym, które realizowały indywidualne zlecenia w okresie zwiększonego
zainteresowania instalacjami fotowoltaicznymi.
W związku z oszczędnościami w projekcie w dniu 30.06.2021r. ogłoszono kolejne postępowanie
przetargowe na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych. Gmina Biskupice zgłosiła kilka budynków
użyteczności publicznej, które docelowo miałyby zostać wyposażone we wspomniane instalacje.
2. „Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy
Biskupice” dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014 – 2020
W ramach realizowanego projektu w 2021r. na terenie gminy wymieniono łącznie
106 nieekologicznych źródeł ogrzewania zasilanych paliwem stałym, które zastąpione zostały piecami
gazowymi. Mieszkańcy mogli liczyć na wsparcie do kwoty 7 000,00 zł,
w tym 5 000,00 zł do pieca i 2 000,00 do modernizacji instalacji grzewczej. Wartość kosztów
kwalifikowanych w 2021r. wyniosła 740 010,58zł.
Od początku projektu wymiany kotłów i pieców w Gminie Biskupice dofinansowano wymianę 284
urządzeń grzewczych.
Mieszkańcy, których wydatki przekroczyły wysokość udzielonego dofinansowania w ramach programu
współfinansowanego przez Gminę mogli starać się o jednoczesną refundację kosztów w Programie
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z Priorytetowym Czyste Powietrze, jak również wnioskować o zwrot w ramach ulgi
termomodernizacyjnej.
3. Kampania informacyjno - edukacyjna
Zespół Ekodoradców prowadził działania informacyjno – edukacyjne celem

uświadomienia

mieszkańcom konieczności podnoszenia efektywności energetycznej swoich budynków głównie
w zakresie wymiany nieekologicznych kotłów na paliwo stałe, ale również termomodernizacji
budynków i montażu odnawialnych źródeł energii. Mieszkańcy byli informowani o dostępnych
programach finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych. Informacje zachęcające do
podejmowania działań proekologicznych oraz najważniejszych zapisach uchwały antysmogowej
cyklicznie pojawiały się w lokalnej prasie, na tablicach ogłoszeń, na stronie internetowej oraz portalu
społecznościowym gminy.
Za pośrednictwem placówek oświatowych, kulturalnych oraz punktów usługowo handlowych
rozdystrybuowano materiały zachęcające do wymiany kotłów węglowych, montażu OZE
i termomodernizacji budynków.
Informacja dot. konieczności wymiany kotłów pozaklasowych tzw. kopciuchów oraz pieców 3 i 4 klasy
dwukrotnie w ciągu roku została wysłana do mieszkańców, których nieruchomości ogrzewane były
starymi, nieefektywnymi piecami emitującymi duże ilości zanieczyszczeń.
Pod koniec I kwartału 2021 Gmina ogłosiła konkurs ekologiczny pn. „Bądź EKO” ukierunkowany na
kształtowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców i zachęcający ich do zrozumienia
konieczności ochrony środowiska w miejscu zamieszkania.
Stoisko ekodoradców pojawiało się również przy okazji organizacji wydarzeń kulturalnych.
W ostatnim tygodniu września 2021r. uczniowie szkół podstawowych i przedszkoli, dzięki wykupionej
przez Gminę licencji, mieli możliwość obejrzenia spektaklu ekologicznego poświęconego tematowi
ochrony powietrza. Dodatkowo szkoły uzyskały dostęp do materiałów edukacyjnych, w oparciu o które
pedagodzy mogli zgłębić wiedzę uczniów na temat ochrony powietrza.
5.12 Program Ochrony Środowiska
Program Ochrony środowiska jest dokumentem analizującym istniejący stan poszczególnych
komponentów środowiska przyrodniczego Gminy Biskupice oraz przedstawiającym cele i zadania
konieczne do realizacji w poszczególnych obszarach interwencji w celu zachowania dobrego stanu
środowiska. Rada Gminy Biskupice uchwałą
nr XLI / 295 / 21 w dniu 29 listopada 2021 roku przyjęła „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Biskupice na lata 2022 - 2025 z perspektywą do 2029”. Obowiązek wykonania programu ochrony
środowiska wynika z przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska
i sporządzany jest w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, określenia aktualnego stanu
środowiska, wskazania celów środowiskowych, a także wyznaczenia zadań umożliwiających ich
realizację w perspektywie wieloletniej. Koszty przygotowania Programu ochrony środowiska wyniosły
4.309,92zł brutto.
W ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej w ramach segregacji plastiku, zakupiono serce na
zakrętki służące do zbierania nakrętek na cele charytatywne. Także w ramach edukacji ekologicznej –

46

konkursu ekologicznego dot. działań mieszkańców w zakresie wymiany pieca termomodernizacji
i montażu odnawialnych źródeł energii zakupiono oczyszczacz powietrza za kwotę 999,00zł. Ponadto,
w celu poprawy zdrowotności pszczół zakupiono pokarm dla pszczół (ciasto pszczele) na rzecz Koła
Pszczelarzy Biskupice, zrzeszonego w Wojewódzkim Związku Pszczelarzy w Krakowie za kwotę
2.478,60 zł.
W zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Biskupice przeprowadzono 86 kontroli
nieruchomości pod kątem przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie
pozbywania się nieczystości ciekłych.
Mieszkańcy Gminy Biskupice mieli możliwość otrzymania dofinansowania do odbioru, transportu
i unieszkodliwienia zdemontowanych wyrobów zawierających azbest.
W 2021 r. zutylizowano ok. 16,00 Mg odpadów zawierających azbest pochodzących z terenu
jedenastu nieruchomości na łączną kwotę – 8 999,32 zł, Gmina Biskupice pokryła koszty w 100%
wysokości.
5.13 Program opieki nad zwierzętami
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Biskupice został przyjęty w drodze uchwały Nr XXXII/232/21 Rady Gminy Biskupice z
dnia 22 marca 2021 r.
W celu realizacji zadań wynikających z Programu opieki nad zwierzętami została podpisana
umowa z Panem Janem Michalskim prowadzącym działalność gospodarczą PLAMA z siedzibą w
Racławicach 91 (Schronisko PSIE POLE). Na gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla
zwierząt gospodarskich w 2021 r. wskazane zostało gospodarstwo prowadzone przez Pana Wacława
Skolarusa, które znajduje się w miejscowości Łazany.
W 2021 roku z terenu Gminy zostało zebranych 13 bezpańskich psów oraz 3 koty (które zostały
zgłoszone po wypadkach komunikacyjnych). Łączne koszty roczne, które poniosła Gmina z realizacji
Programu wyniosły: 23 145,00 zł.
5.14 Realizacja zadań w ramach Strategii rozwiązywania problemów społecznych
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Biskupice na lata 2015 - 2024 została
przyjęta Uchwałą Nr VII/50/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 marca 2015r.
Celem głównym strategii jest stworzenie spójnego systemu wsparcia zapewniającego godne warunki
do życia i rozwoju mieszkańców Gminy Biskupice w różnych sferach życia społecznego poprzez
zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.
Dokument stanowi podstawę do realizacji stosunkowo trwałych wzorów interwencji społecznych,
które mają przyczynić się do poprawy warunków życiowych mieszkańców, w szczególności tych którzy
zagrożeni są wykluczeniem społecznym.
W celu zapobiegania problemom społecznym występującym na terenie Gminy Biskupice wytyczono
następujące cele operacyjne:
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1.
Cel operacyjny - skuteczne wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo-wychowawczej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupicach kontynuował realizację zadań dotyczących
wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych na
podstawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021 przyjętego Uchwałą
Nr VI/45/19 Rady Gminy Biskupice z dnia 25.02.2019r.
Program skierowany jest do:
−

rodzin wychowujących dzieci a jednocześnie niewydolnych

wychowawczo, dotkniętych

przemocą, ubogich i zagrożonych ubóstwem, przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo- wychowawczych.
−

dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Celem strategicznym programu jest wzmocnienie wsparcia dysfunkcyjnej rodziny biologicznej
dziecka oraz w przyszłości ograniczenie liczby dzieci objętych pieczą zastępczą, w ramach którego
realizowano:
1) Tworzenie warunków dla rozwoju rodziny i opieki nad dzieckiem.
Na terenie Gminy Biskupice funkcjonuje Centrum Kultury Gminy Biskupice, które ma na celu
prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne
mieszkańców gminy Biskupice oraz kształtującej prawidłowe wzorce i umiejętności psychospołeczne
poprzez:
−

rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji mieszkańców gminy w zakresie
uczestnictwa w kulturze

−

organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę

−

tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i folkloru

−

organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych

−

integracja miejscowych środowisk w celu współtworzenia i uczestniczenia w działalności
kulturalnej, inspirowanie i promowanie działalności literackiej i artystycznej, a także innych form
twórczości mieszkańców,

−

organizowanie i wspieranie różnych form aktywności wśród mieszkańców gminy ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz osób starszych

−

podejmowanie działań wynikających z potrzeb mieszkańców i instytucji działających na terenie
gminy

−

zwiększenie atrakcyjności, jakości i dostępności oferty poprzez rozwijanie współpracy
w partnerstwach.

W strukturze Centrum Kultury Gminy Biskupice funkcjonują 3 świetlice:
1) Świetlica w Jawczycach
2) Świetlica w Szczygłowie
3) Świetlica w Łazanach
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W roku 2021 w związku z rozwijającą się pandemią i zwiększoną zachorowalnością wprowadzano nowe
oboszczenia mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się choroby COVID-19. Centrum Kultury
Gminy Biskupice czasowo zawiesiło swoją działalność do odwołania. Zajęcia prowadzone były on-line.

Na terenie Gminy Biskupice funkcjonuje również Ponadgminna Placówka Wsparcia Dziennego
w Zabłociu w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Filia
w/w placówki w Zborówku. Placówka zapewnia łącznie 40 miejsc dla 40 uczestników w tym w Zabłociu
dysponuje 30 miejscami oraz w Filii w Zborówka 10 miejsc dla uczestników. Placówka Wsparcia
Dziennego jest prowadzona w formie opiekuńczej i specjalistycznej. Pracownicy socjalni GOPS
w Biskupicach prowadzą aktywną współpracę z kierownikiem, wychowawcami i psychologiem
Placówki Wsparcia Dziennego w sprawach dotyczących zarówno podopiecznych tut. Ośrodka jak
również pozostałych uczestników zajęć w miarę występujących potrzeb.
Rok 2021 był rokiem trudnym w kontekście prowadzenia zajęć w tego typu placówkach. Zajęcia były
prowadzone głównie on-line z wykorzystaniem różnych portali internetowych tj. np.: ZOOM, Microsoft
Teams itp.;
Organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży zapewniają także 3 przedszkola publiczne i 3 przedszkola
prywatne. Mieszkańcy gminy mają także możliwość korzystania z boisk sportowych, sal gimnastycznych
przy placówkach oświatowych którymi są:
−

„Orlik” w Tomaszkowicach,

−

Centrum Turystyczno - Dydaktyczne przy Królewskim Potoku w Zabłociu,

−

Kompleks sportowy wielofunkcyjny wraz z placem zabaw w Bodzanowie,

−

Park Kultury i Wypoczynku w Tomaszkowicach,

−

Plac zabaw i boisko sportowe w Szczygłowie,

−

Park modlitwy i refleksji w Łazanach.

−

Park rekreacyjny w Jawczycach

−

Dzieci młodsze mogą spędzać wolny czas na placach zabaw przy placówkach oświatowych,
świetlicach, a także w Parku Turystyczno - Ekologicznym „Pod Czerwonym Bukiem”
w Jawczycach.

Inne formy wsparcia dla rodzin z dziećmi realizowane przez Ośrodek na podstawie ustaw
i programów:
Program „Za życiem”
W roku 2021 realizowane były także zadania wynikające z ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu
kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
Kobiety i rodziny oczekujące narodzin niepełnosprawnego dziecka oraz te, które urodzą takie dziecko
i będą je wychowywać, mogą liczyć na wsparcie gminy Biskupice poprzez:
−

udzielenie informacji w zakresie rozwiązań wspierających rodziny oraz kobiety w ciąży,
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−

wsparcie asystenta rodziny służącego pomocą w odpowiedzi na wiele pytań oraz występującego
w imieniu podopiecznych do instytucji zdrowia czy wypłacających świadczenia,

−

poradnictwa prawnego,

−

wsparcia psychologicznego,

−

wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł,

−

innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych pomocy z społecznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupicach rozprowadził w środowisku lokalnym informatory
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informujące o uprawnieniach dla kobiet i rodzin
wynikający z ustawy „Za życiem”.
W roku 2021 nie wypłacano świadczenia w wysokości 4 000 zł w ramach w/w ustawy „ Za życiem”.
Program „Rodzina 500+” - świadczenia wychowawcze
W ramach programu „Rodzina 500+” rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie
wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko miesięcznie do ukończenia 18 roku życia, bez względu na
osiągany dochód przez rodzinę.
W 2021r. wypłacono łącznie 14 763 873,79 zł wraz z kosztami obsługi dla 1599 rodzin w tym 2 694
dzieci.
Program „Dobry Start” 300+
Świadczenie jest przyznawane bez względu na posiadany dochód w rodzinie po uprzednim złożeniu
wniosku. Dużym ułatwieniem dla rodzin była podobnie jak w świadczeniu wychowawczym możliwość
składania wniosku drogą elektroniczną. W roku 2021 wnioski składano droga elektroniczną do ZUS.
Na terenie Gminy Biskupice świadczeniem „Dobry Start” objętych było 14 rodzin, kontynuacja
świadczeń. Świadczenia zostały wypłacone przez GOPS Biskupice na łączą kwotę 6 300,00 zł.
Ustawa „Świadczenia rodzinne”
Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Wysokość zasiłku
rodzinnego wynosi miesięcznie:
1) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
2) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
3) 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
W 2021r. wypłacono łącznie 2 660 544,84 zł dla 467 rodzin w tym 656 dzieci.
Program ”Stypendia szkolne”
Pomoc materialna o charakterze socjalnym była udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic
w dostępie do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.
Pomoc ta wypłacana była w formie:
1) stypendium szkolnego,
2) zasiłku szkolnego.
W 2021r wypłacono świadczeń na kwotę łącznie 33 160,40 zł. w tym:
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−

styczeń do czerwiec na kwotę 21 324,27 zł dla 39 uczniów

−

wrzesień do grudzień na kwotę 11 839,13 dla 21 uczniów

Program „Posiłek w szkole i w domu”
Program Rządowy „Posiłek w szkole i w domu” w ramach, którego dzieci z terenu Gminy Biskupice
miały możliwość skorzystania z bezpłatnego posiłku podczas zajęć w szkole.
Pomocą w formie posiłku objętych zostało:
−

22 uczniów - liczba posiłków 2441 na kwotę 23 190,00zł,

−

2 uczniów na zgłoszenie dyrektora szkoły – liczba posiłków 148 na kwotę 1 406,00zł,

−

1 osoba starsza, samotna – liczba posiłków 38 na kwotę 456,00 zł.

Pomocą w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłków lub żywności
objętych zostały: 44 rodziny w tym 108 osób w rodzinie na kwotę 64 537,00 zł.
Ustawa „Karta Dużej Rodziny”
Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach
publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty
podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety
rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.
W roku 2021 zostało przyznanych 35 Kart Dużej Rodziny wszystkie wydane w formie elektronicznej.
Od początku trwania rządowego Programu dla rodzin wielodzietnych wydano 360 Kart Dużej Rodziny
dla rodzin z terenu Gminy Biskupice.
2) Praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych.
Zgodnie ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 (Dz.U. 2020r.
poz. 821) rodziny mające trudności w pełnieniu ról opiekuńczych i wychowawczych wspierane są przez
asystenta rodziny, którego rolą jest wspieranie i pomoc rodzinom dysfunkcyjnym, wieloproblemowym
w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci.
Praca z rodziną jest prowadzona w szczególności w formie:
- konsultacji i poradnictwa specjalistycznego;
- terapii i mediacji;
- usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych;
- pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego;
- organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie
izolacji, zwanych dalej „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”
Zadanie to wykonywane jest głównie przez Asystenta rodziny , który ma za zadanie ułatwić rodzicom
wypełnianie ról społecznych, aby rodzina mogła samodzielnie funkcjonować. Jego zadaniem jest
również nie dopuścić do umieszczania dzieci poza rodziną w placówkach lub rodzinach zastępczych.
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Jeśli dzieci objęte zostały pieczą zastępczą- działania asystenta są ukierunkowane na rzecz jak
najszybszego ich powrotu do rodziny.
W roku 2021 r. pomocą Asystenta rodziny objęto 11 rodzin w tym 25 dzieci.
W roku 2021 zakończono współpracę z 2 rodzinami. Po zakończeniu współpracy w rodzinie
prowadzono monitoring przez okres 6 miesięcy. Przyjęto jedną nową rodzinę do objęcia pomocą
asystenta. Każda rodzina objęta pomocą Asystenta rodziny jest poddawana ocenie okresowej nie
rzadziej niż co 6 miesięcy.
W 2021r odbywały się spotkania zespołów
W skład

do spraw pracy z rodziną

ogółem 11 spotkań.

zespołu wchodzili: asystent rodziny, pracownik socjalny, kurator, pedagog, policjant,

nauczyciele, dyrektorzy szkół w zależności od sytuacji i potrzeb. Wspomniane wyżej grupy robocze
miały na celu omówienie sytuacji rodziny, zdiagnozowanie problemu oraz udzielenie jej kompleksowej
pomocy i wsparcia.
Rodziny zagrożone objęciem zastępczą formą opieki, borykające się z problemami opiekuńczowychowawczymi jak również dotknięte przemocą domową mogą skorzystać bezpłatnie z pomocy
psychologa i prawnika w naszym ośrodku.
Oferowana jest również szeroko rozumiana praca socjalna w ramach pracy Punktu InformacyjnoKonsultacyjnego (PIK) działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Biskupicach.
W roku 2021 w ramach działalności Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego zostało udzielonych łącznie
138 porad, w tym:
−

konsultacji psychologicznych udzielono 46 porad,

−

pomocy prawno- administracyjnej 19 konsultacji,

−

w ramach dyżuru pracownika socjalnego udzielono 73 konsultacje.

3) Promocja działań rodzin wspierających.
Obowiązująca od 1 stycznia 2012r ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
wprowadziła wiele nowych rozwiązań dotyczących pomocy rodzinie. Nową formą pomocy dla rodzin
przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci są rodziny wspierające, które przy
współpracy z asystentem rodziny pomagają w przezwyciężeniu ich problemów w rodzinie.
W roku 2021 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupicach podjął działania w kierunku
propagowania idei rodzin wspierających poprzez dystrybucję autorskich ulotek na temat rodzin
wspierających oraz problemów współczesnej rodziny min. do Przychodni Zdrowia oraz instytucji
działających na terenie Gminy Biskupice. Zamieszczono informację na stronie internetowej GOPS
Biskupice dot. rekrutacji rodzin wspierających. Do chwili obecnej nie zgłosiły się jednak rodziny, gotowe
pełnić funkcje rodzin wspierających. Z uwagi na stan epidemii koronowirusa nie udało się zorganizować
spotkań edukacyjno-informacyjnych pomimo iż ustalone już były terminy tych spotkań w szkołach
podczas zebrań śródokresowych z rodzicami uczniów.
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4) Współpraca w systemie pieczy zastępczej.
Do zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej na poziomie powiatu należy zgłaszanie do ośrodków
adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin
przysposabiających.
W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. do Ośrodka Adopcyjnego nie zostało zgłoszone żadne dziecko
pochodzące z gminy Biskupice. W tym też okresie nie została przeprowadzona żadna procedura
adopcyjna dziecka z gminy Biskupice.

Na koniec 2021r w pieczy zastępczej przebywało 4-ro dzieci w tym:
−

w rodzinnej pieczy zastępczej przebywa 3 dzieci,

−

w spokrewnionej rodzinie zastępczej przebywa 1 dziecko.

Zgodnie z art. 191 par. 8 i 9 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina właściwa
ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosiła odpowiednio wydatki w wysokości:
−

10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu
dziecka/ pobytu dziecka w pieczy zastępczej. W pierwszym roku pobytu małoletniego w pieczy
zastępczej,

−

w drugim roku 30%,

−

w trzecim roku 50%.

Zadanie współfinansowane ze środków własnych Gminy i Wojewody w podziale na:
85510 - placówki opiekuńczo- wychowawcze typu socjalizacyjnego kwota 8 656,98 zł w ramach której
współfinansowano pobyt trojga dzieci.
85508 - rodziny zastępcze- kwota 13 183,09 zł w ramach której współfinansowano 3 dzieci
85504 - wspieranie rodziny- łączna kwota 75 697,00 zł

2. Cel operacyjny - wspieranie osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych oraz ich
rodzin w integracji i funkcjonowaniu w środowisku lokalnym
W roku 2021 pracownicy socjalni objęli szczególną opieką osoby starsze, niepełnosprawne, chore
i samotne. W ramach pracy socjalnej informowano osoby starsze o dostępnych formach pomocy.
Udzielano porad, inicjowano kontakty rodzinne, podejmowano działania zmierzające do większego
zaangażowania rodziny w sprawowanie opieki.
W ramach tych działań udzielana była następująca pomoc:
Osoby starsze, chore, niepełnosprawne wymagające pomocy osób trzecich objęte zostały pomocą
w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
Objęto pomocą 8 osób samotnie gospodarujących, u których wykonano 1 605 godzin pracy przez
opiekunki w ramach umowy zlecenia na kwotę 29 608,00.
Osoby wymagające całodobowej opieki kierowane były do Domów Pomocy Społecznej. Na dzień 31
grudnia 2021r w Domach Pomocy Społecznej przebywało 9 osób z terenu Gminy Biskupice:
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−

DPS Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Biskupicach

- 4 osoby

−

DPS Kraków ul. Łanowa 41

- 1 osoba

−

DPS Górno k/Rzeszowa

- 1 osoba

−

DPS w Ojcowie

- 1 osoba

−

DPS w Grabiu k/Wieliczki

- 1 osoba

−

DPS Łyszkowice

- 1 osoba

Kwota wydatkowana na to zadanie w 2021r wyniosła 409 126,00 zł
Zwrot do budżetu Gminy z odpłatności rodzin za pobyt członka rodziny w DPS wyniósł 20 364,00 zł
Osoby niepełnosprawne intelektualnie, nie wymagające całodobowej opieki brały udział w zajęciach
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tomaszkowicach.
W 2021r. z pomocy tej skorzystały 47 osoby w tym 27 osób z terenu Gminy Biskupice, 2 osoby z terenu
Gminy Gdów, 18 osób z terenu Gminy Wieliczka.
W ramach porozumienia między Gminą Biskupice a Gminą Wieliczka dwóch mieszkańców z terenu
Gminy Biskupice brało udział w zajęciach ŚDS Leonardo w Wieliczce.
Z uwagi na przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 część form aktywizacji wsparcia uczestników
dotyczyła indywidualnej pracy z uczestnikami podczas dyżurów w ośrodku.
W tym okresie pracownicy ośrodka pozostawali w stałym kontakcie telefonicznym z uczestnikami ich
prawnymi opiekunami oraz opiekunami faktycznymi. W tym czasie prowadzono zajęcia online.
W czasie pobytu uczestników w ośrodku prace prowadzone były w 5-cio osobowych grupach.
W ramach poradnictwa prowadzone były zajęcia – socjoterapia z uczestnikami oraz rodzinami,
stymulowanie rozwoju emocjonalnego i społecznego, spotkania indywidualne z rodzicami, konsultacje
z terapeutami. Efektem prowadzonej działalności było wzmocnienie więzi rodzinnych, radzenie sobie
z negatywnymi emocjami min. związanymi z pandemią.
W 2021r., Gmina Biskupice kontynuowała realizację rządowego programu „Wspieraj Seniora”
Program realizowany był w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Program miał na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów,
którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domach. Usługa wsparcia
wykonywana była

przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Biskupicach i polegała w szczególności na dostarczaniu zakupów artykułów podstawowej potrzeby
w tym

artykułów spożywczych, środków higieny osobistej, lekarstw itp. seniorom 70+,

a w szczególnych przypadkach poniżej 70 lat.
Na organizację i realizację usług wsparcia w ramach programu „Wspieraj seniora” Gmina Biskupice
wydatkowała kwotę 22 965,00 z budżetu Wojewody Małopolskiego.
Ogólna liczba Seniorów objętych wsparciem w ramach programu - 40 seniorów.
W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw
Społecznych PROELIO, Szczygłów 47 świadczył pomoc osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym
w zakresie rehabilitacji i pielęgnacji z trenu Gminy Biskupice w okresie od 10.03.2021 do 31.12.2021r.
W ramach zadania Fundacja PROELIO objęła pomocą ok. 125 osób, w tym:
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−

100 osób skorzystało z zabiegów rehabilitacyjnych,

−

75 osób skorzystało z możliwości nabycia wiedzy i kompetencji w obszarze profilaktyki
i edukacji prozdrowotnej realizowane w formie stacjonarnej,

−

dla 60 osób – przygotowano indywidualne plany Wsparcia i plany indywidualnej Ścieżki
Rozwoju.

W okresie sprawozdawczym fundacja PROELIO, realizowała zadanie publiczne z uwzględnieniem
obostrzeń sanitarnych wynikających z pandemii COVID-19. W związku z tym część zaplanowanych
działań zespołu mobilnego realizowana była stacjonarnie w Placówce Wsparcia Dziennego Dla
Seniorów w Trąbkach. Rehabilitacja mieszkańców realizowana była przez 3 fizjoterapeutów w formie
indywidualnych sesji. Zespół mobilny świadczył pomoc w formie usług pielęgniarskich
i rehabilitacyjnych w domu pacjenta zgodnie z zaleceniami lekarza. W siedzibie Fundacji prowadzono
wypożyczenie sprzętu medycznego typu nowoczesne łóżka rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie, aparaty
do tlenoterapii, ssaki medyczne, chodziki, trójnogi, materace przeciwodleżynowe, kule dla dzieci
i dorosłych, balkoniki, podnośniki transportowe. Ze względu na brak pisemnych zleceń lekarza
pierwszego kontaktu nie wykonywano zabiegów i iniekcji dla mieszkańców gminy. Nie realizowano
wsparcia dla osób bezdomnych ze względu na brak zgłoszeń o pomoc.
Na ten cel Gmina Biskupice wydatkowała kwotę 25 000 zł.
Osoby starsze, chore i niepełnosprawne i ich rodziny objęte zostały pomocą finansową i rzeczową.
W okresie zimowym zabezpieczone zostały w węgiel i odzież zimową.
Na zakup lekarstw, leczenia czy zakup żywności otrzymywały zasiłki celowe lub zasiłki celowe specjalne.
Ponadto seniorzy w trakcie roku otrzymywali żywność z banku żywności, dystrybutorem której był
GOPS Biskupice. Z żywności skorzystało ok. 159 osób starszych, niepełnosprawnych i ich rodzin.
Rozdzielono pomiędzy mieszkańców 6 752 kg żywności.
Ogółem ze środków finansowych pomocy społecznej osoby starsze , niepełnosprawne i ich rodziny
otrzymały:
−

zasiłki stałe

- 28 osób

na kwotę 137 546,00

−

zasiłki okresowe

- 34 rodzin

na kwotę 49 315,00

−

zasiłki celowe, celowe specjalne

- 83 osób

na kwotę 112 570,00

−

zasiłki celowe –zdarzenia losowe

- 4 osoby

na kwotę 5 500,00

−

zasiłki pielęgnacyjne

- 174 osoby

na kwotę 417 799,00

−

świadczenie pielęgnacyjne

- 47 osób

na kwotę 1 066 250,00

−

specjalny zasiłek opiekuńczy

- 3 osób

na kwotę 22 320,00

−

zasiłek dla opiekuna

- 3 osób

na kwotę 22 320,00

W ramach pracy socjalnej pracownicy socjalni współpracowali z Centrum Kultury Gminy Biskupice
w celu zapewnienia osobom starszym kontaktu z otoczeniem, rozwijaniu aktywnych i zdrowych form
spędzania wolnego czasu.
Osoby niepełnosprawne i ich rodziny korzystały z poradnictwa pracowników socjalnych na temat
możliwości przystosowania mieszkania do potrzeb osób niepełnosprawnych, likwidacji barier
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funkcjonalnych, zakupu sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego, uczestnictwa w turnusach
rehabilitacyjnych, uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz uzyskaniu na ten cel
dofinansowania.
Praca socjalna pracowników socjalnych ukierunkowana była także na temat dostępności do różnego
rodzaju usług , pomoc w redagowaniu pism , wniosków do orzecznictwa, pomoc w uzyskaniu świadczeń
ZUS i KRUS.
3. Cel operacyjny - działania zmierzające do wzrostu poczucia bezpieczeństwa oraz minimalizowania
występowania zjawiska przemocy domowej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupicach realizował politykę przeciwdziałania zjawisku
przemocy w rodzinie w oparciu o akty ustawodawcze, rozporządzenia i akty prawa miejscowego.
Dokumentem strategicznym stanowiącym o kierunkach działań pracy Zespołu Interdyscyplinarnego
jest Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
na lata 2021 - 2024.
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy został przyjęty Uchwałą Nr XXXVIII/264/17 Rady
Gminy Biskupice z dnia 27.03. 2017r., jest dokumentem strategicznym stanowiącym o kierunkach
działań i pracy Zespołu Interdyscyplinarnego.
Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane są przez Zespół
Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Biskupice.
Obsługę administracyjną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupicach.
Członkami Zespołu Interdyscyplinarnego są:
1. Przedstawiciel Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1 osoba.
2. Przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – pracownicy socjalni - 5 osób.
3. Przedstawiciel Stowarzyszenia Przyjaciół Środowiskowego Domu Samopomocy „Jesteśmy”
w Tomaszkowicach – 1 osoba.
4. Przedstawiciel Sądu Rejonowego w Wieliczce – kurator dla osób dorosłych – 1 osoba.
5. Przedstawiciel Sądu Rejonowego w Wieliczce, kurator rodzinny, zawodowy – 2 osoby
6. Przedstawiciel Oświaty – Pedagog Szkolny SP w Przebieczanach – 2 osoby
7. Przedstawiciel Ochrony Zdrowia – przychodnia lekarska „Diamed” w Trąbkach – 1 osoba.
8. Przedstawiciel Komisariatu Policji w Gdowie - 3 osoby.
Adresatami działań podejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie w Gminie Biskupice były ;
- osoby doświadczające przemocy domowej,
- dzieci i młodzież,
- współmałżonkowie lub partnerzy,
- osoby starsze i niepełnosprawne.
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Opis podejmowanych działań przez Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w Gminie Biskupice:
Zespół Interdyscyplinarny wykonując swoje zadania w roku 2021r. podejmował inicjatywy określone
w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
na lata 2021-2024, gdzie głównym celem było przeciwdziałanie przemocy i ochrona ofiar przemocy jak
również zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy dla rodzin uwikłanych w przemoc domową.
Dla uzyskania efektu w programie wyznaczono poszczególne obszary oddziaływania, które
zdefiniowano jako cele szczegółowe ukierunkowując je na:
1) Działania

profilaktyczne i edukacyjne społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania

przemocy w rodzinie.
2) Rozwijanie działań mających na celu pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie.
3) Zwiększenie skuteczności oddziaływań w stosunku do osób podejrzewanych o stosowanie
przemocy w rodzinie.
4) Zapewnienie interdyscyplinarnych szkoleń dla służb zajmujących się problemem przemocy.
1)

Działania

profilaktyczne i edukacyjne społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania

przemocy w rodzinie.
W związku z panującą pandemią Covid-19 i dużymi obostrzeniami Zespół Interdyscyplinarny miał
utrudnione działania informacyjno-edukacyjnych, głównie w formie spotkań. Nie było możliwości
organizowania spotkań ze społecznością lokalną. Nie zorganizowano spotkań edukacyjnych dla
rodziców uczniów szkół podstawowych dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie oraz jego wpływu
na rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży w rodzinach uwikłanych w przemoc domową. W ramach
przystąpienia do Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej realizowanej przez Agencję Reklamową Radna
na zlecenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pod hasłem „By powstał dom trzeba wiele troski. Nie
pozwól mu się rozsypać”. Do szkół na terenie Gminy Biskupice zostało rozesłane drogą elektroniczną
pismo oraz linki wraz z instrukcją.
W ramach zadań edukacyjnych i profilaktycznych rozprowadzane były wśród mieszkańców
broszury informacyjne dotyczące zjawiska przemocy oraz możliwościach skorzystania z różnych form
pomocy i wsparcia. W Kurierze Gminnym została opublikowana informacja na temat funkcjonowania
i pomocy specjalistów jaką można uzyskać w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym.
Na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupicach zamieszczono
w zakładce przeciwdziałanie przemocy w rodzinie informacje na temat działalności Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego. Powyższe informacje również
zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Biskupice. Informacje dotyczyły
możliwości skorzystania z pomocy psychologa, porady prawnej oraz pomocy pracownika socjalnego
w ramach Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego. Ponadto na stronie internetowej były umieszczane
dane adresowe i teleadresowe instytucji udzielających wsparcia i pomocy w kryzysie osobom
i rodzinom doznającym przemocy.
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2) Rozwijanie działań mających na celu pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie oraz
zwiększenie skuteczności oddziaływań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
Działania powyższe realizuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Gminie Biskupice przy współpracy z Punktem Informacyjno-Konsultacyjnym funkcjonującym przy
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Biskupicach. Zespół specjalistów świadczących pomoc
stanowią: psycholog, prawnik, pracownik socjalny.
W Punkcie realizowana jest pomoc dla osób/rodzin uwikłanych w przemoc w zakresie socjalnym,
psychologicznym i administracyjno-prawnym. Punkt realizuje poradnictwo i interwencję z zakresu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w zakresie spraw socjalnych, prawa rodzinnego i karnego oraz
wsparcie psychologiczne. Ponadto w uzasadnionych sytuacjach rodziny są obejmowane wsparciem
psychologicznym w miejscu ich zamieszkania. W 2021 roku pomocą i konsultacjami ogółem objęto
10 osób uwikłanych w zjawisko przemocy (pomoc psychologiczna – 4 osoby, konsultacja prawna
- 4 osoby, pomoc socjalna - 2 osoby).
W roku 2021 Zespół Interdyscyplinarny współpracował z Policją, Żandarmerią Wojskową, Służbą
Kuratorską, placówkami opieki zdrowotnej, placówkami oświatowymi, GKRPA oraz Prokuraturą
obejmując pomocą 14 rodzin, w których realizowano procedurę „Niebieskie Karty”.
Mimo panującej pandemii osoby nie zostały bez pomocy, ponieważ miały możliwość
skorzystania z pomocy psychologicznej oraz pomocy prawnej w formie osobistej lub on-line zarówno
w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym działającym w GOPS Biskupice oraz w Punkcie Interwencji
Kryzysowej, który działa w PCPR w Wieliczce. Rodziny uwikłane w przemoc domową, wraz z dziećmi
mogły również skorzystać w pomocy psychologów „Da Vinci” w Tomaszowicach.
Zespół

Interdyscyplinarny

w

ramach

współpracy

z

Powiatowym

Koordynatorem

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie realizował działania wobec osób, co do których istniało
podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie kierował te osoby do udziału w programach korekcyjnoedukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
3) Zapewnienie interdyscyplinarnych szkoleń dla służb zajmujących się problemem przemocy.
Podnoszenie kompetencji zawodowych osób pracujących na rzecz rodzin uwikłanych w zjawisko
przemocy oraz jakości świadczonej pomocy na rzecz osób/rodzin przebiegało poprzez organizację
szkoleń dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jak też członków Zespołu
Interdyscyplinarnego. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupicach zapewnił członkom Zespołu
Interdyscyplinarnego: szkolenia pt.: „Procedura Niebieskiej Karty z uwzględnieniem czasu pandemii”,
Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie-zgodnie z wytycznymi ministra
właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego „szkolenie wprowadzające”, „Zasady postępowania
celem zabezpieczenia dobra małoletnich dzieci - warsztat praktyczny działań służb wspierania rodziny
i pieczy zastępczej”, „Dziecko jako ofiara i sprawca przemocy”, „Ustawa antyprzemocowa – nowe
zasady przeciwdziałania przemocy w rodzinie obowiązujące od 30.11.2020 r.”,

58

Szkolenia, konferencje, superwizje - podnoszenie kwalifikacji pracowników socjalnych GOPS oraz
członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych podnoszących efektywność pracy
interdyscyplinarnej.
Działania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie
Biskupice ukierunkowane są na pomoc osobom i rodzinom uwikłanym w przemoc domową,
w rozwiązywanie ich życiowych problemów są zadaniami o charakterze interwencyjnym, edukacyjnym,
socjalnym, dyscyplinującym, a także monitorującym. Zgodnie z art. 9c. 1.wyżej powołanej ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych
w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych ww. ustawą mogą przetwarzać dane osób
dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie, dotyczące: stanu zdrowia,
nałogów, skazań, orzeczeń o ukaraniu, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym
lub administracyjnym, bez zgody i wiedzy osób, których dane te dotyczą. Członkowie Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich
informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań. Obowiązek ten rozciąga się także na okres po
ustaniu członkostwa w Zespole Interdyscyplinarnym oraz w grupach roboczych.
Do części opisowej załącza się formularz stanowiący załącznik do Regulaminu pracy Zespołu
Interdyscyplinarnego; tj. statystykę za 2021 rok.

Załącznik do Regulaminu pracy Zespołu Interdyscyplinarnego:

l.p.

Rodzaj działania

Rok kalendarzowy 2021

1

Liczba spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego

4

2

Liczba powołanych Grup Roboczych

4

3

Liczba posiedzeń Grup Roboczych

46

4

Liczba rodzin objętych działaniem Zespołu
Interdyscyplinarnego

14

5

Liczba rodzin objętych pomocą grup roboczych

14

6

Liczba osób skierowanych do programów korekcyjnoedukacyjnych

0

7

Liczba osób skierowanych do GKRPA

0
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8

Liczba osób korzystających z porad w PIK (wyłącznie
wskutek występowania przemocy)

10

w tym;
-poradnictwo prawne
- poradnictwo psychologiczne
- poradnictwo socjalne

9

Liczba Punktów Konsultacyjno-Informacyjnych;

4
4
2
1

Zakres działania Punktu; dla osób uwikłanych w
przemoc domową oraz dla rodzin przeżywających
trudności opiekuńczo-wychowawcze. Działania; porady 51
psychologiczne, administracyjno-prawne, socjalne
Liczba konsultacji ogółem;
Pomoc psychologiczna (wyłącznie uwikłanych w
przemoc)

34

Pomoc prawna (wyłącznie uwikłanych w przemoc)

10

Porada socjalna (wyłącznie uwikłanych w przemoc)

7

10 Liczba osób realizujących indywidualny program
korekcyjno-edukacyjny w PIK

0

11 Liczba szkoleń podnoszących kwalifikacje członków
Zespołu Interdyscyplinarnego

4

12 Liczba rodzin objętych procedurą Niebieskich Kart
ogółem; z tego;

14

z lat poprzednich; rok bieżący tj.; 2021 r.

10
4

13 Podmiot wypełniający formularz;
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- Policja

3

- Pomoc Społeczna

1

- Przedstawiciel oświaty

0

- Przedstawiciel wydziału zdrowia

0

-Inne

0

14 Liczba zakończonych Niebieskich kart w 2021r. w tym:
- ustanie przemocy w rodzinie i uzasadnionego
przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania
przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu
indywidualnego planu pomocy
- rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania
działań.
15 Liczba skierowanych NK do prokuratury ogółem;

13

10

3

0

z tego;
- zakończonych aktem oskarżenia

0

- umorzonych

0

16 Ogólnodostępny telefon dla Ofiar przemocy w Rodzinie 502-753-066
czynny poza godzinami pracy GOPS i PIK ;
17 Strona internetowa;

gops.biskupice@poczta.onet.eu
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4. Cel operacyjny - wspieranie osób i rodzin dotkniętych zjawiskiem bezrobocia, zagrożonych
wykluczeniem społecznym i bezdomnością, celem zwiększenia szans na rynku pracy oraz
zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych
1) W ramach tego zadania GOPS Biskupice podejmował współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy
w Wieliczce. Kierunkiem tych działań było upowszechnianie ofert pracy, informacja o stażach oraz
organizacji robót publicznych, prac interwencyjnych, prac społecznie-użytecznych.
W ramach pracy socjalnej pracownicy socjalni udzielali poradnictwa z zakresu umiejętności poruszania
się po rynku pracy, pomagali w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, listów motywacyjnych
i życiorysów.
W dążeniu do pokonywania trudności wykorzystywano zasoby lokalne oraz instrumenty aktywnej
integracji.
Aktywizowano osoby do poszukiwania pracy poprzez zawarcie kontraktu socjalnego, dzięki czemu
mobilizowano osoby do podejmowaniu określonych w kontrakcie działań w celu wyjścia z przejściowo
trudnej sytuacji.
Osoby bezrobotne motywowane były do podejmowania nauki, uczestnictwa w kursach zawodowych,
stażach, w projektach unijnych lub do

podejmowania

działań w kierunku przekwalifikowania

zawodowego.
2) GOPS Biskupice przy współpracy z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego SA (MARR SA)
zorganizował spotkanie dotyczące naboru do projektu "Dobry czas na biznes".
Zainteresowani mogli dowiedzieć się wszystkiego o samozatrudnieniu, założeniu działalności
gospodarczej, niezbędnej dokumentacji oraz sporządzeniu programu biznesowego w celu otrzymania
dotacji.
3) Z kolonii letnich organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Krakowie, skorzystało 4 uczniów
szkoły podstawowej, z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej. Uczniowie wyjechali w lipcu
do Ochotnicy Dolnej.
9 dzieci szkół podstawowych skorzystało z kolonii letnich w ramach środków Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Były to dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.
4) W ramach programu operacyjnego pomoc żywnościowa pomocą objęto 159 osób . Ogółem wydano
ok. 6 752 kg. żywności.
Ponadto przez cały rok wydawano indywidualne skierowania do odbioru żywności Caritas Archidiecezji
Krakowskiej, Chleb Miłosierdzia Brzegi - Wieliczka.
5) W 2021 roku zabezpieczono jedno miejsce noclegowe dla osoby bezdomnej z terenu Gminy
Biskupice w Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Dobroczynnym w Kluczach.
6) Objęto pomocą w formie zakupu posiłków dla bezdomnych - 4 osoby, 157 posiłków, na kwotę
1 375,80 zł
7) Ze środków pomocy społecznej rodzinom w celu przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych
przyznano pomoc finansową i rzeczową w formie zasiłków stałych, okresowych, celowych i celowych
specjalnych.
Rodziny objęto też pomocą w formie pracy socjalnej – ogółem ta formą pomocy objęto 200 rodzin
w tym 361 osób w rodzinach.
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Głównymi powodami przyznawania pomocy społecznej mieszkańcom gminy było:

Ubóstwo
Sieroctwo
Bezdomność
Potrzeby ochrony macierzyństwa

42
0
4

Liczba osób
w rodzinach
75
0
4

7

36

Wielodzietność
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Długotrwała lub ciężka choroba
Bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych
Przemoc w rodzinie
Alkoholizm
Trudności w przystosowaniu po zwolnieniu
z zakładu karnego
Zdarzenie losowe

4
19
51
73

24
46
81
116

9

29

1
2

4
4

0

1

4

10

Powód trudnej sytuacji życiowej

Liczba rodzin

5. Cel operacyjny - działania profilaktyczno-edukacyjne zmierzające do poprawy stanu zdrowia
mieszkańców Gminy Biskupice oraz system przeciwdziałania uzależnieniom ze szczególnym
uwzględnieniem zagrożonych tym zjawiskiem dzieci.
W Gminie Biskupice realizowane są programy, które mają za zadanie pomoc mieszkańcom w celu
poprawy stanu zdrowia, przeciwdziałać zjawiskom przemocy domowej a także udzielać pomocy
osobom i rodzinom z problemem alkoholowym.
1) Realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jednym z zadań programu jest
prowadzenie profilaktyki i edukacja w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania uzależnieniom w szczególności dla dzieci i młodzieży. Z uwagi na trudny okres
pandemii koronowirusa nie było możliwości realizowania w szkołach na terenie Gminy programów
profilaktycznych, spektakli teatralnych, pozalekcyjnych zajęć sportowych, imprez lokalnych i innych
form edukacyjnych o charakterze profilaktycznym zaplanowanych na ten rok.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjmowała wnioski w sprawie leczenia
odwykowego osób z problemem alkoholowym. Przeprowadzano rozmowy motywującego pojęcia
leczenia z osobami uzależnionymi jak i członkami ich rodzin. Podejmowano czynności związane
z wydaniem orzeczenia przez biegłego w kwestii uzależnienia. Kierowano do Sądu Rejonowego wnioski
o wszczęcie postępowania o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.
W 2021 roku odbyło się 20 spotkań zespołu , na które zaproszonych zostało 15 osób nadużywających
alkoholu oraz 12 członków ich rodzin.
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2) GOPS Biskupice współpracował z Zespołem Leczenia Środowiskowego przy szpitalu klinicznym
im. J. Babińskiego w Krakowie w zakresie chorób psychicznych.
Ogólna liczba osób objęta pomocą zespołu (lekarza psychiatry, pielęgniarki, pracownika socjalnego)
w 2020r wyniosła 5 osób z zaburzeniami psychicznymi.
3) GOPS Biskupice współpracował także ze Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla
powiatu wielickiego. Skierowano do centrum 10 osób przeżywających kryzys psychiczny.
Osoby te mogły bezpłatnie i bez skierowania uzyskać wsparcie bezpośrednio w placówce oraz
w miejscu zamieszkania. Klienci Centrum natychmiast byli objęci pomocą psychologa a w razie
konieczności pomocą lekarza psychiatry.
4) Placówki ochrony zdrowia na terenie gminy prowadziły działalność w zakresie profilaktyki i opieki
zdrowotnej poprzez szczepienia ochronne dzieci i dorosłych oraz poprzez prowadzenie gabinetów
szkolnych.
5) Placówki oświatowe prowadziły działalność edukacyjno-wychowawczą. Organizowano wycieczki,
wyjścia edukacyjne. Prowadzono wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci i rodziców.
Prowadzono świetlice szkolne i dodatkowe zajęcia dla dzieci.
6) Na terenie gminy działa Gminna Biblioteka Publiczna, która prowadziła działałność kulturalną
poprzez organizowanie konkursów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, organizowanie spotkań
tematycznych z osobami z różnych kręgów kultury.
7) W ramach działań profilaktyczno-edukacyjnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informował
o miejscach udzielania pomocy, o działaniach zespołów, o możliwościach skorzystania różnych form
pomocy i wsparcia, poprzez umieszczenie na stronach internetowych Gminy i GOPS Biskupice oraz
poprzez dystrybucję ulotek tematycznych w środowisku lokalnym a szczególnie w szkołach na terenie
gminy Biskupice.
Podsumowanie
Strategia wskazuje przede wszystkim kierunki działań w sferze poprawy warunków życia
i funkcjonowania mieszkańców gminy. Analizując przekazane dane przez poszczególne podmioty
uczestniczące w realizacji zadań strategicznych można stwierdzić, że większość założonych kierunków
działań zostało zrealizowane lub są w trakcie realizacji.
Podejmowane działania w ramach realizacji poszczególnych celów operacyjnych przyczyniają się do
łagodzenia skutków dominujących problemów społecznych.
Realizując cele strategiczne należy w dalszym ciągu inicjować innowacyjne rozwiązania problemów
społecznych będących odpowiedzią na pojawiające się nowe regulacje prawne oraz zmieniające się
warunki życia mieszkańców gminy i ich oczekiwań. Szczególnie konieczne jest zabezpieczenie
mieszkańców gminy w mieszkania chronione lub mieszkania socjalne.
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5.15 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2021 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXX/199/20 Rady Gminy Biskupice z dnia 21
grudnia 2020 roku na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz.559 ), w związku z art. 10 ust 1- 3 z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 z póżn.zm.) oraz art. 41 ust.1,2,5 i art. 182
ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1119 z późn.zm.)
Celem strategicznym Programu było ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych
i społecznych związanych ze spożyciem alkoholu, narkotyków oraz innych uzależnień behawioralnych
występujących w naszej gminie oraz wspomaganie procesów ułatwiających mieszkańcom naszej gminy
radzenie sobie z trudnościami zagrażającymi ich prawidłowemu rozwojowi jak i funkcjonowaniu ich
rodzin.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uwzględniał następujące cele
operacyjne zawarte w ustawie o Zdrowiu Publicznym i Narodowym Programie Zdrowia:
1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, psychologicznej dla osób uzależnionych i osób
zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków,
2) zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych,
3) zmniejszenie rozmiarów aktualnie występujących problemów,
4) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów uzależnień, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych
zajęć sportowych promowanie zdrowego stylu życia bez używek,
5) wzbogacanie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji programu w zakresie
profilaktyki uniwersalnej,
6) realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych,
7) podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych oraz
członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
8) kontrola przestrzegania prawa na rynku alkoholowym.
Zadania wskazane w Programie realizowane były w oparciu o szczegółowe programy, dostosowane do
problemów dotyczących różnych grup wiekowych i rożnych środowisk, w szczególności obejmowały:
1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, psychologicznej dla osób uzależnionych, osób
zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków a także dotkniętych przemocą fizyczną
i psychiczną;
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej
i prawnej;
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania uzależnieniom w szczególności dla dzieci i młodzieży

65

w tym organizowanie zajęć pozalekcyjnych oraz edukacja rodziców i wychowawców a także
lokalnej społeczności w zakresie problematyki uzależnień;
4) wspomaganie i finansowanie działalności instytucji, stowarzyszeń oraz osób fizycznych, służących
rozwiązaniu problemów alkoholowych i innych uzależnień;
5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.131 i 15 ustawy
oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
6) wzbogacanie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej do prowadzenia działalności
profilaktycznej i redukującej szkodliwe skutki uzależnień;
Informacja o wykonaniu zadań powierzonych do realizacji na rok 2021:
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, psychologicznej dla osób uzależnionych, osób
zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków a także dotkniętych przemocą fizyczną
i psychiczną.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej
i prawnej.

W zakresie realizacji wymienionych zadań na terenie Gminy Biskupice działały trzy punkty
konsultacyjne w miejscowościach: Tomaszkowice, Trąbki i Zabłocie, które pełniły ważną rolę
w lokalnym systemie pomocy. Zatrudnione w nim osoby udzielały wsparcia psychologicznego poprzez
propagowanie pomocy terapeutycznej, psychologicznej dla osób uzależnionych i zagrożonych
uzależnieniem, motywowały osoby uzależnione i współuzależnione do podjęcia terapii w placówkach
leczenia odwykowego, udzielały wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom w trakcie jak i po
zakończeniu terapii odwykowej. Prowadziły działania na rzecz wspierania rodzin przeżywających
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, udzielały wsparcia psychologicznego
i socjoterapeutycznego dzieciom i młodzieży z rodzin gdzie występują problemy uzależnień.
W punktach konsultacyjnych zadania realizowały dwie panie psycholog.
Z uwagi na sytuację epidemiczną i jednoczesną dbałość o dobro klientów panie psycholożki rozpoczęły
pracę w oparciu o środki telefoniczne co pozwoliło na uniknięcie przerwy w udzielanym wsparciu.
Kwota wydatkowana na realizację powyższych zadań:
- Obsługa Punktu Konsultacyjnego - 17 174,00 zł
- Zakup pięciu kampanii profilaktycznych: „Dopalacze – powiedz stop”, „O depresji w pandemii”,
„Reaguj na przemoc”, „Postaw na rodzinę”, „Przeciw pijanym kierowcom” – 12.300,00 zł
- „Wyliczanki Pana Mola”, o tematyce: agresja a koleżeństwo, profilaktyka uzależnień- pierwszy
możliwy kontakt z używkami, zdrowy styl życia, zdrowe odżywianie, budowa pozytywnych relacji wśród
dzieci w oparciu o system wartości – 1.300,00 zł.;
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- Projekt „Otwórz się na pomoc” – interaktywny reportaż multimedialny gdzie użytkownik może
kierować postępowaniem głównego bohatera – 5 535,00 zł;
- Zakup ulotek profilaktycznych – 14 145,00 zł.
- Zakup stojaka na ulotki – 885,60 zł
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania uzależnieniom w szczególności dla dzieci i młodzieży
w tym organizowanie zajęć pozalekcyjnych oraz edukacja rodziców i wychowawców a także lokalnej
społeczności w zakresie problematyki uzależnień.
W zakresie powyższego tematu współpracowano ze szkołami w zakresie wdrażania i realizacji
programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i rodziców.
W ramach zadania

dofinansowane zostały

szkolenia dla nauczycieli i pedagogów szkolnych,

przeznaczono środki na edukację nauczycieli, pedagogów i rodziców w zakresie pomagania dzieciom
i młodzieży w utrzymywaniu abstynencji oraz uczenie wczesnego rozpoznawania sygnałów
wskazujących na zagrożenie uzależnieniom. Zorganizowano kolonię dla 8 dzieci z rodzin, które borykają
się z problemem alkoholowym . Propagowano i wspierano zajęcia łączące sport z profilaktyką,
zabezpieczono kadrę realizującą programy profilaktyczne połączone z rozwijaniem sprawności
fizycznej.

Diagnozowano

i monitorowano skalę zagrożeń w lokalnych środowiskach poprzez

ankietowanie i sporządzanie wykazu obszarów szczególnie zagrożonych. Prowadzono edukacyjne
działania wśród sprzedawców napojów alkoholowych poprzez przeprowadzenie szkoleń, kolportaż
materiałów edukacyjnych oraz informacyjnych.
Kwota wydatkowana na realizację powyższego zadania:
- Szkolenie dla 13 nauczycieli „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” –– 8.450,00 zł, adresatami
byli uczniowie klas III–VI szkół podstawowych. Celem programu było rozwijanie w uczniach
umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnościami, a także kształtowanie postaw optymizmu,
empatii, wytrwałości i wiary w siebie. Przed przystąpieniem do realizacji zajęć z dziećmi nauczyciel lub
pedagog uczestniczył w 14-godzinnym szkoleniu dla realizatorów. Szkolenie prowadzone było
metodami warsztatowymi miało na celu przygotowanie nauczycieli i pedagogów do realizowania zajęć
z uczniami, zapoznanie z zawartością programu, metodyką i materiałami do prowadzenia zajęć.
Na podstawie szkolenia, a także otrzymanych scenariuszy zajęć — można prowadzić z uczniami 30
spotkań (każde trwające ok. 1 godziny lekcyjnej), po 3 spotkania do każdego z 10 tematów programu.
- Szkolenie dla nauczycieli (11 osób) „Szkolna Interwencja Profilaktyczna” – 3.300,00 zł – program
selektywnej profilaktyki narkomanii skierowany do uczniów, realizowany był w formie krótkiej
interwencji podejmowanej przez nauczyciela i pedagoga szkolnego.
- Szkolenie dla nauczycieli (10 osób) „Domowi Detektywi” – 2.300,00 zł – szkolny program profilaktyki
uniwersalnej dla uczniów w wieku 10–12 lat oraz ich rodziców i nauczycieli, ukierunkowany
na zapobieganie inicjacji alkoholowej.
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- Zakup materiałów do programu „Domowi Detektywi” – 3 418,80 zł
- Szkolenie dla nauczycieli (7 osób) „Fantastyczne możliwości” – 2.700,00 zł - program profilaktyki
uniwersalnej ukierunkowany na opóźnianie wieku inicjacji alkoholowej u nastolatków wkraczających
w okres dojrzewania.
- Szkolenie dla uczniów, rodziców i nauczycieli „Cyberprzemoc, e-uzależnienia, seksting – problemy
nastolatków w internecie” – 4.100,00 zł – programem zostali objęci uczniowie klas VII i VIII, rodzice
oraz nauczyciele. Podejmowana tematyka szkolenia :
- Dlaczego życie w świecie cyfrowym jest tak ważne dla młodych osób?
- W jaki sposób nowe technologie wpływają na rozwój młodego człowieka?
- Skutki utraty kontroli nad zasobami sieci?
- Czym jest higiena cyfrowa i w jaki sposób właściwie o nią zadbać?
- Co to znaczy chronić swoją prywatność?
- Dlaczego pozwalamy nago wychodzić dzieciom z domu?
- Anatomia hejtu
- Szkolenie dla uczniów, rodziców i nauczycieli „Fonoholizm i higiena cyfrowa -jak zapobiegać
e-uzależnieniom” – 4.100,00 zł - Programem zostali objęci uczniowie klas IV, V i VI, rodzice oraz
nauczyciele.
Podejmowana tematyka szkolenia:
- Dlaczego życie w świecie cyfrowym jest tak ważne dla młodych osób?
- Czym są uzależnienia behawioralne i czym się różnią od uzależnień chemicznych?
- Fonoholizm – symptomy uzależnienia od telefonu komórkowego
- Czym jest higiena cyfrowa i w jaki sposób właściwie o nią zadbać?
- Dlaczego w świecie cyfrowym tak ważne są relacje osobiste?
- W jaki sposób zbudować domowy kodeks korzystania z nowych technologii?
- Program profilaktyczny dla uczniów „Cukierki” – 1 500,00 zł – program skierowany dla dzieci klas I-III,
treści i metody szkolenia uwzględniały twórcze myślenie, naukę asertywności, wzajemny szacunek i
zaufanie, bezpieczeństwo w relacjach, problematykę środków uzależniających.
- Diagnoza społeczna współczesne zagrożenia w środowisku lokalnym, Gminna Strategia
Rozwiązywania problemów Społecznych na terenie Gminy Biskupice oraz lokalny program monitoringu
sprzedaży alkoholu – 6 465,00 zł.
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- Kolonia dla 8 dzieci - 7.752,00 zł
4. Wspomaganie i finansowanie działalności instytucji, stowarzyszeń oraz osób fizycznych, służących
rozwiązaniu problemów alkoholowych i innych uzależnień .
Wspomagana była działalność sportowa konstruktywnie wpływająca na postawy młodych ludzi wobec
używek. propagująca zdrowy styl życia, aktywny wypoczynek połączony z konkursami wiedzy z zakresu
profilaktyki uzależnień, bezpieczeństwa oraz propagowaniu alternatywnych form spędzania wolnego
czasu i promocji zdrowia.
Kwota wydatkowana na realizację powyższego zadania:
- Zakup 47 bluz dresowych z hasałem profilaktycznym – 4.400,00 zł
- Środki przeznaczone na pozalekcyjne zajęcia sportowe – 27 420,00 zł
- Zakup 6 kompletów ubrań koszarowych MDP – 690,00 zł
- Zakup baniaków z wodą dla uczestników zajęć – 100,00 zł
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.131 i 15 ustawy
oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
W ramach realizacji w/w zadania zlecono firmie zewnętrznej opracowanie Lokalnego Programu
Monitoringu Sprzedaży Alkoholu składający się z 3 etapów. Celem programu było:
- ograniczenie sprzedaży alkoholu nieletnim, przeciwdziałanie spożyciu alkoholu w tej grupie wiekowej,
kontrola punktów sprzedaży alkoholu pod kontem przestrzegania zapisów ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( art.15, ust 1 i 2),
- zobrazowanie zjawiska sprzedaży alkoholu nieletnim w środowisku lokalnym,
- uświadomienie sprzedawcom alkoholu zagrożeń związanych ze spożywaniem alkoholu przez
młodzież oraz uświadomienie sprzedawcom konieczności legitymowania klientów kupujących alkohol
w przypadku, kiedy sprzedawca ma wątpliwości co do wieku klienta
ETAP I. BADANIE DOSTĘPNOŚCI ALKOHOLU DLA NIELETNICH tzw. Zakup kontrolowany
1. Próba zakupu alkoholu przez "Tajemniczego klienta".
2. Udokumentowanie wizyty w sklepie zdjęciem wykonanym "Tajemniczemu klientowi" przez trenera
uczestniczącego w badaniu.
ETAP II. SZKOLENIE DLA WŁAŚCICIELI PUNKTÓW SPRZEDAŻY ALKOHOLU I SPRZEDAWCÓW NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH
1. Realizacja szkolenia przez Trenera.
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2. Sprawdzenie czy w danym punkcie są widoczne tabliczki informacyjne i przestrzegany jest ustawowy
zakaz reklamy alkoholu.
3. Przekazanie certyfikatu ukończenia szkolenia oraz materiałów informacyjnych.
4. Przeprowadzenie ankiety wśród sprzedawców dotyczącej częstotliwości prób zakupu alkoholu,
papierosów, piwa 0% oraz napojów energetyzujących przez młodzież.
ETAP III. OPRACOWANIE SPRAWOZDANIA – RAPORTU Z BADANIA
Pierwsza część raportu: Przekazanie Zamawiającemu szczegółowego wykazu placówek, w których
alkohol został sprzedany.
Druga część raportu: Przekazanie Zamawiającemu szczegółowego wykazu placówek objętych
szkoleniem oraz informacji o wywieszkach informacyjnych i ustawowym zakazie reklamy napojów
alkoholowych.
Trzecia część raportu: Przedstawienie wyników ankiety zrealizowanej wśród sprzedawców;
Przekazanie Zamawiającemu Certyfikatów Rzetelnego Sprzedawcy i Kart ostrzegawczych dla
przedsiębiorców biorących udział w badaniu, z możliwością ich wysłania do przedsiębiorców w celu
poinformowania o działaniach realizowanych na terenie gminy.
Kwota wydatkowana na realizację powyższego zadania:
- Diagnoza społeczna współczesne zagrożenia w środowisku lokalnym, Gminna Strategia
Rozwiązywania problemów Społecznych na terenie Gminy Biskupice oraz lokalny program monitoringu
sprzedaży alkoholu, stapy I-III – 6 465,00 zł
6. Wzbogacanie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej do prowadzenia działalności
profilaktycznej i redukującej szkodliwe skutki uzależnień.
Sport jest ważną wartością cywilizacyjną, kulturową i społeczną. Dzięki swojej specyfice jest istotnym
czynnikiem kształtowania zdrowia, rozwijania nawyków i zachowań prozdrowotnych, a także
wartościową formą spędzania wolnego czasu. Z tych względów gmina zaangażowała się
w doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć.
Kwota wydatkowana na realizację powyższego zadania:
- Zakup bramek do piłki nożnej – 6 110,00 zł
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Do ustawowych zadań gminy należy powołanie gminnych komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych, których głównym zadaniem jest inicjowanie działań związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz podejmowanie czynności zmierzających do
orzeczenia o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych
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od alkoholu. Obecny skład osobowy komisji w Biskupicach został powołany Zarządzeniem
Nr 0050.23.2020 Wójta Gminy Biskupice z dnia 13 lutego 2020 roku i liczy 7 osób.
GKRPA zaopiniowała w roku 2021 wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy w sprawie liczby
punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz w sprawie zasad
usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w następujących
ilościach:
poza miejscem sprzedaży:
- do 4,5% (oraz piwa) – 4
- od 4,5 do 18% (z wyjątkiem piwa) – 3
- powyżej 18% - 3
w miejscu sprzedaży:
- do 4,5% (oraz piwa) - 1
Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminie stan na 31.12.2021r.:
- liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży – 18;
- liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
– 8;
- liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18% przeznaczonych
do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) – 18;
- liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18% przeznaczonych
do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) – 5;
Komisja przeprowadziła rozmowy z 15 osobami uzależnionymi od alkoholu oraz z 12 członkami ich
rodzin. Wystąpiła do sądu z wnioskami o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego wobec
2 osób, oraz podjęła czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec 4 osób uzależnionych
od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w placówce leczenia uzależnienia od alkoholu.
Kwota wydatkowana na realizację zadania:
1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na funkcjonowanie gminnej komisji rozwiązywania
problemów alkoholowych – 41 138,00 zł ( szkolenia, wynagrodzenie członków komisji oraz biegłych,
opłaty sądowe)
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PODSUMOWANIE
Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawą
o przeciwdziałaniu narkomanii na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku
wydatkowano środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz z dodatkowej opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości
nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.
Wydatki w ramach realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 rok wyniosły w 2021 roku
318 728,71 złotych.
Podejmowanie zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku było znacznie utrudnione w związku
z sytuacją związaną z wprowadzeniem stanu epidemii. Obostrzenia na terenie kraju wpłynęły na
ograniczenie realizacji zadań w szkołach i przedszkolach, a także w plenerze, z udziałem Mieszkańców
Gminy Biskupice. Należało zatem znaleźć rozwiązania realizacji w/w działań w taki sposób, aby
zapewnić bezpieczeństwo zarówno realizatorom Programów, jak i ich odbiorcom. Działania w zakresie
profilaktyki uzależnień przyjęły m.in formę realizacji za pomocą zdalnych środków komunikacji lub
w przypadku możliwości realizacji działanie odbywało się z zachowaniem wytycznych sanitarnych.

5.16 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego.
Program Współpracy Gminy Biskupice z organizacjami pozarządowymi jest dokumentem regulującym
zasady współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Program jest jednym
z podstawowych dokumentów określających zakres i zasady współdziałania Gminy z podmiotami
prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego.
Rada Gminy Biskupice Uchwałą Nr XXIX/197/20 Rady Gminy Biskupice z dnia 25 listopada 2020 r.
przyjęła „Roczny Program Współpracy Gminy Biskupice z organizacjami

pozarządowymi

oraz

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2021r.”
W roku 2021 udzielono dotacji na wsparcie realizacji zadań:
−

z zakresu pomocy społecznej, polegających na świadczeniu pomocy w zakresie rehabilitacji
i pielęgnacji osób z terenu Gminy Biskupice, w miejscu ich zamieszkania i w lokalu podmiotu oraz
prowadzeniu

pielęgniarsko-rehabilitacyjnych

punktów

konsultacyjnych przy

świetlicach
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środowiskowych w Jawczycach, Łazanach i Szczygłowie - otwarty konkurs ofert (zrealizowano
1 ofertę);
−

z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej w 2021 roku –tryb pozakonkursowy (zrealizowano 1 ofertę);

−

z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia
15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej – tryb pozakonkursowy (zrealizowano 1 ofertę)

Finansowe formy współpracy
W roku 2021 na realizację Programu Współpracy zaplanowano kwotę w wysokości 40.000,00 zł.
Zlecenie realizacji zadań publicznych odbyło się poprzez ich wsparcie na podstawie ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .
I. Zadania z zakresu pomocy społecznej:
Otwarty konkurs ofert – realizacja zadania na podstawie art. 13 w/w ustawy
Liczba złożonych ofert - 1
Liczba podpisanych umów – 1
Wnioskowana wysokość dotacji - 25.000 zł
Kwota przekazana – 25.000,00 zł; Fundacja Proelio
W ramach realizacji zadania zakresu pomocy społecznej, polegających na świadczeniu pomocy
w zakresie rehabilitacji i pielęgnacji osób z terenu Gminy Biskupice, w miejscu ich zamieszkania
i w lokalu podmiotu oraz prowadzeniu pielęgniarsko-rehabilitacyjnych. Wykonywano pomiary
podstawowych parametrów życiowych glukozy i cholesterolu. Przeprowadzano usługi edukacyjne
w zakresie profilaktyki zdrowotnej a także zabiegi rehabilitacyjne w punkcie rehabilitacyjnym oraz
w domu pacjenta.
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II. Zadania z zakresu: upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz ochrony i promocji zdrowia,
w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
Tryb pozakonkursowy – art. 19a w/w ustawy
Liczba złożonych ofert – 1
Liczba podpisanych umów – 1

Stowarzyszenie Hejnał Trąbki
Realizacja zadania pn. „Odkrywamy korzenie kultury ludowej Województwa Małopolskiego” 5 300,00
Wnioskowana wysokość dotacji – 5 300,00 zł
Kwota przekazana – 5 300,00 zł;
Rodzaj zadania publicznego: upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego
„Odkrywamy korzenie kultury ludowej Województwa Małopolskiego”- projekt polegał na stworzenie
oferty kulturalnej mającej na celu upowszechnianie kultury, sztuki oraz dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego, podtrzymywanie i upowszechniane tradycji narodowej, pielęgnowaniu polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej poprzez przeprowadzenie warsztatów Zespołu Pieśni i Tańca „Solny
Gościniec”. Pod okiem choreografa oraz muzyka, grupa mieszkańców naszej gminy, brała udział
w zajęciach doskonalących talent taneczny oraz śpiewaczy. Zwieńczeniem projektu były występy
Zespołu podczas Festiwalu Folkloru a także wieczernicy patriotycznej z okazji obchodów 11 listopada.
III. Zadania z

zakresu: ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
Tryb pozakonkursowy – art. 19a w/w ustawy
Liczba złożonych ofert – 1
Liczba podpisanych umów – 1
Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Łazanach
Realizacja zadania pn. „Promocja zdrowia wśród mieszkańców Gminy Biskupice z okazji Jubileuszu
X-lecia istnienia Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża Ochotniczych Straży
Pożarnych przy Urzędzie Gminy Biskupice”
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Wnioskowana wysokość dotacji – 2 700,00 zł
Kwota przekazana – 2 700,00 zł;
Rodzaj zadania publicznego: ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022r. poz. 295 i 567).
„Promocja zdrowia wśród mieszkańców Gminy Biskupice z okazji Jubileuszu X-lecia istnienia Klubu
Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża Ochotniczych Straży Pożarnych przy
Urzędzie Gminy Biskupice” – projekt realizowany na terenie gminy Biskupice polegał na promocji
zdrowia wśród mieszkańców gminy Biskupice poprzez zorganizowanie warsztatów plastycznych oraz
współorganizację wydarzenia, podczas którego został nadany i poświęcony sztandar Klubu
Honorowych Dawców Krwi. Wydarzenie miało miejsce 21 listopada 2021 r.
Pozafinansowe formy współpracy podejmowane w 2021 roku:
Do podstawowych form współpracy zaliczyć można:
1) informowanie się o wzajemnych kierunkach działalności i realizowanych zadaniach m.in. poprzez
publikowanie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Biskupice (www.biskupice.pl) oraz
w mediach społecznościowych;
2) promowanie działalności organizacji w mediach lokalnych, regionalnych (tj. „Kurier Gminny”,
„Panorama Powiatu Wielickiego”, „Kurier Wielicki”);
3) informowanie o szkoleniach i konsultacjach z zakresu przygotowania wniosków o dotacje,
ogłoszonych konkursach ofert, warsztatach (informacje przesyłane drogą elektroniczną);
4) udzielanie wsparcia podmiotom poprzez nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń na prowadzenie
działalności pożytku publicznego (Świetlica w Szczygłowie, pomieszczenia remizy OSP w Biskupicach).
5) udzielanie organizacjom pozarządowym wsparcia organizacyjnego, merytorycznego i szkoleniowodoradczego.
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6. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY
Rada Gminy Biskupice w roku 2021 obradowała na 13 sesjach i podjęła 109 uchwał.
Wszystkie uchwały podejmowane na sesjach Rady Gminy były przekazywane wg właściwości rzeczowej
i miejscowej odpowiednio Wojewodzie Małopolskiemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Akty
prawa miejscowego, oprócz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej przekazywano również do
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Uchwały Rady Gminy Biskupice z roku 2021 – zestawienie szczegółowe
Nr uchwały
z dnia
XXXI/209/21
25.01.2021

XXXI/210/21
25.01.2021
XXXI/211/21
25.01.2021

XXXI/212/21
25.01.2021

XXXI/213/21
25.01.2021

XXXI/214/20
25.01.2021.

XXXI/215/21
25.01.2021

W sprawie
w sprawie zmiany załącznika do
Uchwały Nr XXIX/197/20 Rady
Gminy Biskupice z dnia 25
listopada 2020 roku w sprawie
uchwalenia Rocznego Programu
Współpracy Gminy Biskupice z
organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2021 rok.
w sprawie udzielenia dotacji
celowych .
w sprawie planu potrzeb
wykonywania prac społecznie
użytecznych na rok 2021 w
Gminie Biskupice
w sprawie niedochodzenia
należności z tytułu
rekompensaty, o której mowa w
art.10 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia
8 marca 2013 r. o
przeciwdziałaniu nadmiernym
opóźnieniom w transakcjach
handlowych przypadających
Gminie Biskupice lub jej
jednostkom organizacyjnym.
w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Biskupice na
2021 rok, Nr XXX/208/20 z dnia
21 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Biskupice na
2021 rok, Nr XXX/208/20 z dnia
21 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi
Wielickiemu.

Sposób realizacji

Uwagi

Uchwała realizowana
w 2022 roku.

Uchwała zrealizowana
Uchwała realizowana na
bieżąco

Uchwała weszła w życie
z dniem podjęcia

Ogłoszono Dz. Urz.
z dnia
02.02.2021 r. poz.694

Uchwała zrealizowana

Ogłoszono Dz. Urz.
z dnia
02.02.2021 r. poz.696

Uchwała zrealizowana

Ogłoszono Dz. Urz.
z dnia
02.02.2021 r. poz.695

Uchwała zrealizowana
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XXXI/216/21
25.01.2021
XXXI/217/21
25.01.2021
XXXII/218/21
22.03.2021

XXXII/219/21
22.03.2021

XXII/220/21
23.03.2021

XXII/221/21
23.03.2021

XXII/222/21
23.03.2021

XXII/223/21
23.03.2021
XXII/224/21
23.03.2021

XXXII/225/21
23.03.2021

w sprawie planu pracy Komisji
Rewizyjnej na 2021 rok.
w sprawie planu pracy Rady
Gminy na 2021 r.
w sprawie zamiaru
przekształcenia Szkoły
Podstawowej im. Tadeusza
Kościuszki w Przebieczanach zs.
w Tomaszkowicach poprzez
likwidację dodatkowej lokalizacji
prowadzenia zajęć.

Uchwała
zrealizowana

w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego dla
miejscowości : Szczygłów,
Zabłocie, Jawczyce, Łazany,
Sławkowice oraz Sułów w
gminie Biskupice.
w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego dla
miejscowości : Bodzanów,
Przebieczany
w gminie
Biskupice
w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego dla miejscowości
: Tomaszkowice, Biskupice oraz
Trąbki w gminie Biskupice.
w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXX/207/20 Rady Gminy
Biskupice z dnia 21 grudnia 2020
r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Gminy Biskupice na lata 20212035 .
w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Biskupice na
2021 rok, Nr XXX/208/20 z dnia
21 grudnia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie nieruchomości
gruntowej, położonej w
miejscowości Sułów, gmina
Biskupice.
w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie nieruchomości
gruntowych położonych w
miejscowości Zabłocie, gmina
Biskupice.

Uchwała w realizacji

Uchwała realizowana na
bieżąco
Uchwała zrealizowana,

Ogłoszono Dz. Urz.
z dnia
30.03.2021 r. poz.1812

Uchwała w realizacji

Uchwała w realizacji

Uchwała zrealizowana

Uchwała zrealizowana

Uchwala została
zmieniona uchwałą Nr
XXXIII/254/21z dnia
07.06.2021 r.
Uchwała zrealizowana
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XXXII/226/21
23.03.2021

XXXII/227/21
23.03.2021

XXXII/228/21
23.03.2021

XXXII/229/21
23.03.2021

XXXII/230/21
23.03.2021

XXXII/231/21
23.03.2021

XXXII/232/21
23.03.2021

XXXII/233/21
23.03.2021

XXXII/234/21
23.03.2021

w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie nieruchomości
gruntowej, położonej w
miejscowości Sławkowice,
gmina Biskupice.
w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie nieruchomości
gruntowej, położonej w
miejscowości Zabłocie, gmina
Biskupice.
w sprawie uchylenia uchwały Nr
XXVIII/169/12 Rady Gminy
Biskupice, z dnia 28 czerwca
2012 roku, w sprawie ustalenia
minimalnych stawek czynszu z
tytułu dzierżawy nieruchomości
gruntowych stanowiących
własność Gminy Biskupice.

Uchwała zrealizowana

w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie zabudowanej
nieruchomości gruntowej
położonej w miejscowości
Bodzanów, gmina Biskupice.
wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości gruntowej,
położonej w miejscowości
Bodzanów, gmina Biskupice.

Uchwała została
zrealizowana

w sprawie zwolnienia
i
zwrotu części opłaty pobranej
od przedsiębiorców za
korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w
miejscu sprzedaży na terenie
Gminy Biskupice za rok 2021.
w sprawie programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy
Biskupice w 2021 roku.
w sprawie Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata
2021-2024.
w sprawie niewyrażenia zgody
na wyodrębnienie w budżecie
gminy funduszu sołeckiego na
rok 2022.

Uchwała zrealizowana

Uchwała została
zrealizowana ,

Ogłoszono Dz. Urz.
z dnia
30.03.2021 r. poz.1813

Uchwała została
zrealizowana

Uchwała została
zrealizowana

Uchwała została
zrealizowana

Ogłoszono Dz. Urz.
z dnia
30.03.2021 r. poz.1814

Ogłoszono Dz. Urz.
z dnia
30.03.2021 r. poz.1815

Realizacja uchwały
w latach 2021-2024

Uchwała została
zrealizowana
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XXXII/235/21
23.03.2021

w sprawie zawarcia
porozumienia dot. współpracy
Gminy Biskupice i Skarbu
Państwa- Generalnego
Dyrektora Dróg Krajowych
i Autostrad

Uchwała zrealizowana

XXXII/236/21
23.03.2021

w sprawie powołania doraźnej
Komisji do spraw planowania
i zagospodarowania
przestrzennego Gminy
Biskupice.
Rozpatrzenia petycji

Uchwała zrealizowana

XXXII/237/21
23.03.2021

XXXII/238/21
23.03.2021

w sprawie przekazania środków
finansowych na Fundusz
Wsparcia Policji.

XXXII/239/21
23.03.2021

w sprawie przekazania środków
finansowych
na
Fundusz
Wsparcia Policji.
w sprawie przekazania w 2021
roku środków finansowych na
Wojewódzki Fundusz Wsparcia
Państwowej Straży Pożarnej z
przeznaczeniem na
dofinansowanie zakupu lekkiego
samochodu operacyjnego z
napędem 4x4 dla Komendy
Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Wieliczce.
w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXX/207/20 Rady Gminy
Biskupice z dnia 21 grudnia 2020
r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Gminy Biskupice na lata 20212035 .
w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Biskupice na
2021 rok, Nr XXX/208/20 z dnia
21 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały o
zamiarze przekształcenia Szkoły
Podstawowej im. Tadeusza
Kościuszki w Przebieczanach zs.
w Tomaszkowicach poprzez
likwidację dodatkowej lokalizacji
prowadzenia zajęć.
w sprawie ustalenia średniej
ceny jednostki paliwa na
terenie Gminy Biskupice na rok
szkolny 2021/2022.

XXXII/240/21
23.03.2021

XXXIII/241/21
17.05.2021

XXXIII/242/21
17.05.2021

XXXIII/243/21
17.05.2021

XXXIII/244/21
17.05.2021

poinformowano
wnoszącego petycję
o sposobie
załatwienia
Uchwała została
zmieniona Uchwałą
Nr XLI/299/21
z dn.29.11.2021
Uchwała zrealizowana

Uchwała realizowana

Uchwała zrealizowana

Uchwała zrealizowana

Ogłoszono Dz. Urz.
z dnia
28.05.2021 r. poz.3093

Uchwała zrealizowana

Ogłoszono Dz. Urz.
z dnia
28.05.2021r. poz.3093

Uchwała realizowana
w ciągu roku

Ogłoszono Dz. Urz.
z dnia
28.05.2021r. poz.3095
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XXXIII/245/21
17.05.2021

w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie nieruchomości
gruntowej położonej w
miejscowości Zabłocie, gmina
Biskupice.

Uchwała zrealizowana

XXXIII/246/21
17.05.2021

w sprawie uchylenia uchwały Nr
XXV/173/20 Rady Gminy
Biskupice, z dnia 16 lipca 2020
roku, w sprawie wyrażenia
zgody na zwrot nieruchomości
gruntowej, stanowiącej
własność Gminy Biskupice, do
Zasobu Własności Rolnej Skarbu
Państwa, w imieniu którego
działa Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa
w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie w drodze darowizny
nieruchomości gruntowych
położonych w miejscowości
Biskupice, gm. Biskupice.
w sprawie udzielenia wójtowi
Gminy wotum zaufania za 2020
r.
w
sprawie
zatwierdzenia
sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Biskupice za
2020 rok .
w sprawie absolutorium dla
Wójta Gminy Biskupice z tytułu
wykonania budżetu Gminy
Biskupice za 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXX/207/20
Rady
Gminy
Biskupice z dnia 21 grudnia 2020
r. w sprawie
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej
Gminy Biskupice na lata 20212035 .
w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Biskupice na
2021 rok, Nr XXX/208/20 Rady
Gminy Biskupice z dnia 21
grudnia 2020 r.
w sprawie emisji obligacji oraz
określenia zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu.
W sprawie zmiany uchwały Nr
XXXII/224/21
Rady
Gminy
Biskupice z dnia 22 marca 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie nieruchomości gruntowej

Uchwała zrealizowana

XXXIII/247/21
17.05.2021

XXXIV/248/21
07.06.2021
XXXIV/249/21
07.06.2021

XXXIV/250/21
07.06.2021

XXXIV/251/21
07.06.2021

XXXIV/252/21
07.06.2021

XXXIV/253/21
07.06.2021
XXXIV/254/21
07.06.2021

Uchwała w realizacji

Uchwała weszła w życie
z dniem podjęcia.
Uchwała zrealizowana

Uchwała zrealizowana

Uchwała zrealizowana

Uchwała zrealizowana

Ogłoszono Dz. Urz.
z dnia
19.07.2021 r. poz.4378

Uchwała zrealizowana

Uchwała w realizacji
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położonej w miejscowości Sułów
gm. Biskupice.
XXXIV/255/21
07.06.2021

XXXIV/256/21
07.06.2021

XXXIV/257/21
07.06.2021

XXXV/258/21
23.06.2021
XXXV/259/21
23.06.2021

XXXV/260/21
23.06.2021

XXXVI/261/21
2.08.2021

XXXVI/262/21
02.08.2021

w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie w drodze darowizny
nieruchomości
gruntowej,
położonej
w
miejscowości
Przebieczany, gm. Biskupice.
w sprawie rozpatrzenia petycji

w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXX/207/20
Rady
Gminy
Biskupice z dnia 21 grudnia 2020
r. w sprawie
Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy
Biskupice na lata 2021-2035 .
W sprawie likwidacji Związku
Gmin Dolnego Dorzecza Rzeki
Raby
w sprawie przekształcenia
Szkoły Podstawowej im.
Tadeusza Kościuszki w
Przebieczanach zs. w
Tomaszkowicach poprzez
likwidację dodatkowej lokalizacji
prowadzenia zajęć.

Uchwala została
zrealizowana,

Uchwala została
zrealizowana, poprzez
poinformowanie
wnoszącego petycję
o sposobie jej
załatwienia
Uchwała weszła w życie
z dniem podjęcia i
została zrealizowana.

Uchwała weszła w życie
z dniem podjęcia i
została zrealizowana
Uchwała zrealizowana

W sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie bonifikaty od opłat
rocznych z tytułu trwałego
zarządu
w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie odpłatnej
służebności gruntowej na
nieruchomości położonej w
miejscowości Sułów , gm.
Biskupice, stanowiącej własność
Gminy Biskupice.

Uchwała zrealizowana

w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie
odpłatnej
służebności
gruntowej
stanowiącej własność Gminy
Biskupice.

Uchwała zrealizowana

Ogłoszono Dz. Urz.
z dnia
19.07.2021r. poz.4379

Uchwała została
zmieniona Uchwałą NR
XXXIX/282/21
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XXXVI/263/21
02.08.2021

w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie
odpłatnej
służebności przesyłu
na
nieruchomościach gruntowych
stanowiących własność Gminy
Biskupice.

Uchwała w realizacji

XXXVI/264/21
02.08.2021

w sprawie przyjęcia projektu
regulaminu dostarczania wody
i odprowadzenia ścieków
i
przekazania
go
do
zaopiniowania
organowi
regulacyjnemu.
w sprawie wyrażenia zgody na
najem fragmentu masztu
zlokalizowanego na kominie
budynku, o numerze
porządkowym Tomaszkowice
455.
W sprawie zmiany Uchwały
Nr XXX/207/20 Rady Gminy
Biskupice z dnia 21 grudnia 2020
r. w sprawie
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej
Gminy Biskupice na lata 20212035 .
w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Biskupice na
2021 rok, Nr XXX/208/20Nr
XXX/208/20 z dnia 21 grudnia
2020 r.
sprawie udzielenia dotacji
celowej z budżetu gminy dla
OSP w Łazanach

Uchwała zrealizowana

w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXX/207/20 Rady Gminy
Biskupice z dnia 21 grudnia
2020 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Gminy Biskupice na lata 20212035 .
w sprawie
zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Biskupice na
2021 rok, Nr XXX/208/20Nr
XXX/208/20 z dnia 21 grudnia
2020 r.

Uchwała realizowana

w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie odpłatnej
służebności gruntowej na

Uchwała w realizacji

XXXVI/265/21
02.08.2021

XXXVI/266/21
02.08.2021

XXXVI/267/21
02.08.2021

XXXVI/268/21
02.08.2021
XXXVII/269/21
06.09.2021

XXXVII/270/21
06.09.2021

XXXVII/271/21
06.09.2021

Uchwała została
w całości zrealizowana

Uchwała zrealizowana

Uchwała zrealizowana

Ogłoszono Dz. Urz.
z dnia
16.08.2021r. poz.4747

Uchwała zrealizowana

Uchwała została
zrealizowana,

Ogłoszono Dz. Urz.
z dnia
15.09.2021r. poz.5169
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XXXVIII/272/21
06.09.2021

XXXVIII/273/21
13.09.2021

XXXVIII/274/21
06.09.2021

XXXVIII/275/21
06.09.2021

XXXVIII/276/21
06.09.2021

XXXVIII/277/21
06.09.2021

XXXVIII/278/21
06.09.2021

XXXIX/279/21
11.10.2021

XXXIX/280/21
11.10.2021

XXXIX/281/21
11.10.2021

nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Biskupice.
w sprawie zmiany statutu
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej
w Biskupicach.
w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXX/207/20 Rady Gminy
Biskupice z dnia 21 grudnia
2020 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Gminy Biskupice na lata 20212035 .
w sprawie
zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Biskupice na
2021 rok, Nr XXX/208/20Nr
XXX/208/20 z dnia 21 grudnia
2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na
najem nieruchomości
gruntowej, stanowiącej
własność gminy Biskupice
w sprawie przyjęcia
wieloletniego programu
gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy
Biskupice.
w sprawie zasad wynajmowania
lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy
Biskupice
W sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia ze
Skarbem Państwa Generalną
Dyrekcją Dróg
w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXX/207/20 Rady Gminy
Biskupice z dnia 21 grudnia
2020 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Gminy Biskupice na lata 20212035 .
w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Biskupice na
2021 rok, Nr XXX/208/20Nr
XXX/208/20 z dnia 21 grudnia
2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXXVI/261/21
Rady
Gminy
Biskupice z dnia 02 sierpnia 2021
roku, w sprawie wyrażenia zgody

Uchwała weszła w życie
14 dni po ogłoszeniu

Ogłoszono Dz. Urz.
z dnia
15.09.2021r. poz.5170

Uchwala w realizacji
w 2021 r.

Uchwała zrealizowana

Ogłoszono Dz. Urz.
z dnia
22.09.2021r. poz.5262

Uchwała zrealizowana

Uchwała weszła w życie
po upływie 14 dni od
ogłoszenia

Ogłoszono Dz. Urz.
z dnia
22.09.2021r. poz.5263

Uchwała w realizacji

Ogłoszono Dz. Urz.
z dnia
22.09.2021r. poz.5264

Uchwała zrealizowana

Uchwała została
zrealizowana

Uchwała weszła w życie
z dniem podjęcia

Ogłoszono Dz. Urz.
z dnia
28.10.2021r. poz.5922

Uchwała zrealizowana
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XXXIX/282/21
11.10.2021
XL/283/21
08.11.2021

XL/284/21
08.11.2021

XL/285/21
08.11.2021

XL/286/21
08.11.2021

XLI/287/21
29.11.2021

XLI/288/21
29.11.2021

XLI/289/21
08.11.2021

na ustanowienie odpłatnej
służebności
gruntowej
na
nieruchomości położonej w
miejscowości
Sułów,
gm.
Biskupice, stanowiącej własność
Gminy Biskupice.
w sprawie rozpatrzenia wniosku
o utworzenia Młodzieżowej Rady
Gminy.

Poinformowano
wnioskodawcę o
rozpatrzeniu wniosku

w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXX/207/20
Rady
Gminy
Biskupice z dnia 21 grudnia 2020
r. w sprawie
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej
Gminy Biskupice na lata 20212035 .
w sprawie
zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Biskupice na
2021 rok, Nr XXX/208/20Nr
XXX/208/20 z dnia 21 grudnia
2020 r.
w sprawie regulaminu
dostarczania wody i
odprowadzenia ścieków na
terenie Gminy Biskupice.
w sprawie ustalenia sieci szkół
podstawowych prowadzonych
przez Gminę Biskupice.

Uchwała zrealizowana

w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXX/207/20
Rady
Gminy
Biskupice z dnia 21 grudnia 2020
r. w sprawie
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej
Gminy Biskupice na lata 20212035.
w sprawie
zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Biskupice na
2021 rok, Nr XXX/208/20Nr
XXX/208/20 z dnia 21 grudnia
2020 r.
w sprawie uchwalenia Rocznego
Programu Współpracy Gminy
Biskupice z organizacjami
pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2022 r.

Uchwała w realizacji

Uchwała została
zrealizowana ,

Ogłoszono Dz. Urz.
z dnia
08.11.2021r. poz. 6667

Uchwała

Ogłoszono Dz. Urz.
z dnia
24.11.2021r. poz. 6668

Uchwała została
zrealizowana ,

Ogłoszono Dz. Urz.
z dnia
24.11.2021r. poz. 6669

Uchwała została
zrealizowana ,

Ogłoszono Dz. Urz.
z dnia
07.12.2021r. poz. 7301

Uchwała do realizacji
w 2022 roku
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XLI/290/21
29.11.2021
XLI/291/21
29.11.2021
XLI/292/21
29.11.2021

XLI/293/21
29.11.2021

XLI/294/21
29.11.2021

XLI/295/21
29.11.2021

XLI/296/21
29.11.2021

XLI/297/21
29.11.2021

XLI/298/21
29.11.2021

XLI/299/21
29.11.2021

XLI/300/21
29.11.2021

XLI/301/21
29.11.2021

w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od
nieruchomości.
w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków
transportowych.
w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie nieruchomości gruntowej,
położonej
w
miejscowości
Jawczyce , gm. Biskupice .
w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie
niezabudowanych
nieruchomości
gruntowych,
położonych w miejscowości
Bodzanów, gm. Biskupice.
w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie
niezabudowanej
nieruchomości
gruntowej,
położonej
w
miejscowości
Bodzanów,
w sprawie przyjęcia „Programu
Ochrony Środowiska dla Gminy
Biskupice na lata 2022-2025
z perspektywą do 2029”
w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie w drodze darowizny
udziału
w
nieruchomości
gruntowej, położonej
w miejscowości Sławkowice, gm.
Biskupice.
w sprawie wyrażenia zgody na
najem
Sali
konferencyjnej
Urzędu
Gminy
Biskupice,
Tomaszkowice 455,
32-020 Wieliczka
w sprawie udzielenia pomocy
finansowej
Województwu
Małopolskiemu.
w sprawie zmiany uchwały Nr
XXXII/238/21
Rady
Gminy
Biskupice z dnia 22 marca 2021
roku w sprawie przekazania
środków
finansowych
na
Fundusz Wsparcia Policji
w sprawie
odpowiedzi na
wniosek o udzielenie informacji
publicznej.
w sprawie rozpatrzenia wniosku
mieszkańców Tomaszkowic

Uchwała do realizacji w
2022 roku
Uchwała do realizacji w
2022 roku

Ogłoszono Dz. Urz.
z dnia
07.12.2021r. poz. 7302
Ogłoszono Dz. Urz.
z dnia
07.12.2021r. poz. 7302

Uchwałą została
uchylona w roku 2022

Uchwała w trakcie
realizacji

Uchwała w trakcie
realizacji

Realizacja uchwały
w latach 2022-2025

Uchwała w trakcie
realizacji

Uchwała uchylona
w roku 2022

Uchwała zrealizowana

Uchwała zrealizowana

Poinformowano
wnoszącego wniosek
o sposobie rozpatrzenia
wniosku
Poinformowano
wnioskodawcę
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XLII/302/21
13.12.2021

XLII/303/21
13.12.2021

XLII/304/21
13.12.2021
XLII/305/21
13.12.2021

XLII/306/21
13.12.2021

XLII/307/21
13.12.2021

XLIII/308/21
27.12.2021

XLIII/309/21
27.12.2021
XLIII/310/21
27.12.2021

XLIII/311/21
27.12.2021

w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXX/207/20
Rady
Gminy
Biskupice z dnia 21 grudnia 2020
r. w sprawie
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej
Gminy Biskupice na lata 20212035.
w sprawie
zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Biskupice na
2021 rok, Nr XXX/208/20Nr
XXX/208/20 z dnia 21 grudnia
2020 r.

o sposobie rozpatrzenia
wniosku
Uchwała w realizacji

Uchwała zrealizowana

w sprawie wykazu wydatków,
które nie wygasają z upływem
roku budżetowego 2021.
w sprawie wyrażenia zgody na
przekazanie zadania z zakresu
publicznego
transportu
zbiorowego
i
zawarcia
porozumienia pomiędzy gminą
Biskupice a gminą Gdów.
w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie
odpłatnej
służebności
przesyłu
na
nieruchomości
stanowiącej
własność gminy Biskupice.
w sprawie pokrycia kosztów za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi z dochodów
własnych niepochodzących
z pobranej opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
w sprawie Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na
2022 rok
w sprawie zasad wypłacania diet
oraz zwrotu kosztów podróży
służbowych radnym.
w sprawie zasad otrzymywania
i wysokości zryczałtowanej diety
dla sołtysów Gminy Biskupice.

Uchwała zrealizowana

w
sprawie
ustalenia
wynagrodzenia dla Wójta Gminy
Biskupice.

Uchwała w realizacji

Ogłoszono Dz. Urz.
z dnia
31.12.2021r. poz. 8267

Uchwała zrealizowana

Uchwała zmieniona
uchwałą w 2022 roku

Uchwała zrealizowana

Realizacja uchwały
w 2022 roku

Uchwała w realizacji

Ogłoszono Dz. Urz.
z dnia
31.12.2021r. poz. 8269

Uchwała w realizacji

Ogłoszono Dz. Urz.
z dnia
31.12.2021r. poz. 8270
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XLIII/312/21
27.12.2021

XLII/313/21
27.12.2021

XLIII/314/21
27.12.2021

XLIII/315/21
27.12.2021

XLIII/316/21
27.12.2021
XLIII/317/21
27.12.2021
XLII/318/21
27.12.2021

w sprawie rozpatrzenia wniosku
mieszkańców Biskupic.
w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXX/207/20 Rady Gminy
Biskupice z dnia21 grudnia 2020
r., w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy
Biskupice na lata 2021-2035 .
w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Biskupice na
2021 rok, Nr XXX/208/20Nr
XXX/208/20 z dnia 21 grudnia
2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXX/207/20 Rady Gminy
Biskupice z dnia21 grudnia 2020
r., w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Gminy Biskupice na lata 20212035 .
uchwała Budżetowa Gminy
Biskupice na 2022 rok.
w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy
Biskupice na lata 2022-2036
w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Biskupice na
2021 rok, Nr XXX/208/20 Rady
Gminy Biskupice z dnia 21
grudnia 2020 r

Poinformowano
wnioskodawcę o
sposobie rozpatrzenia
wniosku
Uchwała w realizacji

Uchwała zrealizowana

Ogłoszono Dz. Urz.
z dnia
31.12.2021r. poz. 8268

Uchwałą w realizacji

Uchwała w realizacji w
2022 roku.

Ogłoszono Dz. Urz.
z dnia
05.01.2022r. poz. 263

Uchwała w realizacji

Ogłoszono Dz. Urz.
z dnia
05.01.2022r. poz. 8270
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UCHWAŁY PODJĘTE WE WCZEŚNIEJSZYCH LATACH I REALIZOWANE W 2020 ROKU:

1. Uchwała Nr LIII/374/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 marca 2018r. w sprawie określenia
szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny przypadających Gminie Biskupice lub jej jednostkom organizacyjnym oraz
udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności.
W związku z Uchwałą Nr LIII/374/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 marca 2018r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
przypadających Gminie Biskupice lub jej jednostkom organizacyjnym oraz udzielania innych ulg
w spłacaniu tych należności Wójt Gminy Biskupice informuje, że w okresie od 01.01.2021r. do
31.12.2021r. nie dokonał umorzeń należności pieniężnych.

2. Uchwała Nr XXIV/162/20 Rady Gminy Biskupice z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie
zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Poprawa
oferty kulturowej Gminy Biskupice poprzez budowę świetlicy w Przebieczanach i Domu Kultury
w Sułowie”.
W 2021 roku Gmina Biskupice zaciągnęła pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań
finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa
Krajowego na realizację PROW na lata 2014-2020 na zadanie „Poprawa oferty kulturowej Gminy
Biskupice poprzez budowę świetlicy w Przebieczanach i Domu Kultury w Sułowie” w kwocie 500.000,00
zł na plan 500.000,00 zł. W 2021 roku Gmina Biskupice spłaciła pożyczkę w kwocie 500.000,00 zł
zaciągniętą na realizację wyżej wymienionej inwestycji w 2020 roku.

3

Uchwała Nr XXXI/212/21 Rady Gminy Biskupice z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie
niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust.1 pkt 1 ustawy
z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
przypadających Gminie Biskupice lub jej jednostkom organizacyjnym.

W 2021 roku Gmina Biskupice stosowała zapisy wynikające z wyżej wymienionej uchwały poprzez
niedochodzenie należności, jeżeli jej kwota była równa świadczeniu pieniężnemu w rozumieniu ustawy
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych albo większa od tego
świadczenia, dla transakcji handlowych zawartych od dnia 01.01.2020r. oraz zawartych przed dniem
1.01.2020 przy czym wyłącznie do należności z tytułu rekompensaty wymagalnej po dniu 01.01.2020r.
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4

Uchwała Nr XXXIX/253/21 Rady Gminy Biskupice z dnia 7 czerwca 2021 roku w sprawie emisji
obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

W 2021 roku Gmina Biskupice wyemitowała obligacje na łączną kwotę 2 880 000,00 zł
z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Biskupice na 2021 rok,
związanego z wydatkami majątkowymi.
5

Uchwała Nr XLI/291/21 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

W 2022 roku Gmina Biskupice stosuje zapisy wynikające z wyżej wymienionej uchwały poprzez
naliczanie podatku od środków transportowych wg stawek wynikających z tej uchwały.
6

Uchwała Nr XLI/290/21 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

W 2022 roku Gmina Biskupice stosuje zapisy wynikające z wyżej wymienionej uchwały poprzez
naliczanie podatku od nieruchomości wg stawek wynikających z tej uchwały.

7. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI SAMORZĄDOWYMI

Gmina Biskupice należy do następujących stowarzyszeń i związków międzygminnych:
7.1. Związek Gmin Dolnego Dorzecza Rzeki Raby
Powstał w 1994 roku, związek ZGDDRR tworzą 4 gminy: Biskupice, Drwinia, Raciechowice, Szczurowa.
W partnerstwie ze związkiem Gmina Biskupice realizowała projekt pn.: „Poprawa jakości powietrza na
terenie zlewni rzeki Raby”. Projekt zakładał wymianę źródeł ciepła oraz montaż paneli solarnych
w budynkach użyteczności publicznej. Z tytułu przynależności Gminy Biskupice do ZGDDRR gmina
Biskupice w 2020 roku wydatkowała środki z tytułu przynależności w wysokości 14 085,40 zł.
W roku 2021 została podjęta Uchwała nr 41/VII/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnego Dorzecza
Rzeki Raby w sprawie otwarcia likwidacji Związku Gmin Dolnego Dorzecza rzeki Raby. Dlatego też od
roku 2022 Gmina Biskupice nie będzie ponosić składek członkowskich z tytułu przynależności do
Związku Gmin Dolnego Dorzecza Rzeki Raby.
7.2. Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej
Jest największą organizacją zrzeszającą gminy wiejskie z całego kraju.
Podstawowym celem Związku jest integracja samorządów wiejskich i rozwiązywanie typowych
problemów tego środowiska. Aktualnie Związek zrzesza ponad 638 gmin wiejskich z terenu całego
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kraju. Wspólne działania za pośrednictwem Związku pomagają w sposób zorganizowany walczyć
o interesy członków. Działania prowadzone są na wielu płaszczyznach. Dotyczą zarówno negocjacji
z Rządem, konsultacji w Parlamencie, wymiany doświadczeń pomiędzy członkami, jak i działań w celu
gospodarczego i kulturalnego rozwoju gmin wiejskich. Z tytułu przynależności Gmina w 2021 roku
poniosła składki w wysokości 4 340,93 zł.
7.3. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Raby
Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględniając ochronę oraz promocję
środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozwój turystyki oraz
popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych. Z tytułu przynależności Gmina w 2021 roku
poniosła

składki w wysokości

15 000,00 zł. W roku 2021 została zrealizowana inwestycja

pn.: „Poprawa oferty rekreacyjno - kulturalnej na obszarze Gminy Biskupice”. Inwestycja polegała na
budowie dwóch Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Zabłocie i Szczygłów oraz zakupie sprzętu
multimedialnego na potrzeby organizowania wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych na terenie gminy.
7.4. Stowarzyszenia Metropolia Krakowska
Stowarzyszenie pełni funkcję Związku ZIT. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowe
narzędzie zaproponowane przez Komisję Europejską, którego celem jest wsparcie rozwoju
terytorialnego. Dzięki temu instrumentowi partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego - miast
i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie - mogą realizować wspólne przedsięwzięcia, łącząc
działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu
Społecznego.
W ramach stowarzyszenia Gmina Biskupice realizuje projekt pn. „Wymiana pieców i kotłów
w indywidualnych gospodarstwach domowych w gminie Biskupice – II edycja” o wartości
2 126 649,75zł
W ramach przynależności do stowarzyszenia Gmina w 2021 roku poniosła koszty składki w wysokości
57 713,20 zł
7.5. Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa
W roku 2019 Gmina stała się członkiem Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa (lider Projektu) oraz
poniosła koszty z tytułu opłacenia składki członkowskiej za rok 2021 w wysokości 16 166,36 zł.
W ramach stowarzyszenia Gmina Biskupice realizuje projekt pn. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej
energii Małopolski” projekt o wartości 1 904 043,29 zł.
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8. CZĘŚĆ ANALITYCZNA
8.1 OŚWIATA I EDUKACJA
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku 2021
Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Biskupice
Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Biskupice w obecnej formie działa od 1 października
2016 roku na mocy uchwały nr XXVIII/195/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 12 września 2016 roku
z późniejszymi zmianami.
Siedzibą GZOS jest budynek Urzędu Gminy Biskupice Tomaszkowice 455, W GZOS zatrudnionych jest
9 pracowników. Jest to jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, nadzorowana bezpośrednio
przez Wójta Gminy Biskupice. Przedmiotem działalności Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
Gminy Biskupice jest prowadzenie wspólnej obsługi w szczególności administracyjnej, finansowej
i organizacyjnej jednostek oraz zapewnienie realizacji zadań własnych i zleconych z zakresu edukacji
publicznej.
W roku szkolnym 2020/2021 realizowano szereg zadań wynikających z ustawowych obowiązków
gminy na rzecz uczniów i szkół. Najważniejszym zrealizowanym zadaniem gminy Biskupice było
zabezpieczenie na odpowiednim poziomie przedszkolom i szkołom prowadzonym przez gminę
środków finansowych na prowadzenie działalności, w tym na wynagrodzenia pracowników
i eksploatację budynków komunalnych.
Realizując obowiązki określone w art. 39 ustawy Prawo oświatowe, zapewniono dowóz uczniom do
szkół na terenie gminy Biskupice oraz dzieciom niepełnosprawnym do przedszkoli, szkół
i specjalistycznych placówek oświatowych położonych na terenie gminy Wieliczka i Kraków.

Tabela Dowożenie uczniów do szkół.
Wyszczególnienie

Za okres

Dzieci niepełnosprawne dowożone
do przedszkoli, szkół i
specjalistycznych placówek

Uczniowie zamieszkujący powyżej 3 km
(klasy I-IV) i powyżej 4 km (klasy VVIII i gimnazjum) od szkoły dowożeni
do szkół

1.

01.01.2021 r.31.08.2021 r.

93 238,24

71 104,00

2.

01.09.2021 r. 31.12.2021 r.

76 314,84

59 261,40

169 553,08

130 365,40

Razem – koszty
dowozu

Zgodnie z ustawą gmina zorganizowała dowóz i opiekę dzieciom niepełnosprawnym zamieszkałym
na terenie gminy Biskupice do przedszkoli, szkół i specjalistycznych placówek oświatowych położonych
na terenie gminy Wieliczka i Kraków.
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W roku 2021 gmina otrzymała dotacje na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych
i ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych kwocie 145 726,50 zł. Jest to dotacja celowa ze
środków przyznanych decyzją Ministra Finansów o podziale rezerwy celowej budżetu państwa pod
nazwą Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych którą
gminy otrzymują poprzez Wojewodę Małopolskiego.
W roku szkolnym 2020/2021 trzynastu uczniów otrzymało stypendium Wójta Gminy Biskupice
za bardzo dobre wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia na łączną kwotę 10 400,00 zł.
Na podstawie regulacji zawartych w art. 122 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz.
1082 z późn. zm.) pracodawcom, którzy zawarli z pracownikami młodocianymi umowę o pracę w celu
przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia. Gmina wypłacając
środki przedsiębiorcom, spełniającym warunki zarówno otrzymania dofinansowania jak i otrzymania
pomocy de minimis na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, udziela
im tym samym pomocy de minimis, która podlega odrębnej sprawozdawczości.
Realizując art. 122 ustawy Prawo oświatowe w 2021 roku Wójt Gminy Biskupice przyznał
dofinansowanie 17 pracodawcom na 18 młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie naszej
gminy na łączną kwotę 141 319,60 zł. Dofinansowania są wypłacane pracodawcom sukcesywnie,
w miarę otrzymywania przez gminę środków na ten cel. Na realizację powyższego zadania pozyskano
środki z Funduszu Pracy w wysokości 141 319,60 które w 100% pokryły poniesione wydatki.
Tabela. Dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników w 2021 r.

Liczba pracodawców
którzy otrzymali
dofinansowanie

Liczba
młodocianych
którzy
ukończyli
naukę zawodu

Liczba decyzji
odmawiających
przyznania
dofinansowania

Kwota jaką w
2021 r. wypłacono
pracodawcom w
ramach
dofinansowania

Wysokość
środków
z Funduszu
Pracy
do 31 grudnia
2021 r.

17

18

0

141 319,60

141 319,60

Ważnym zadaniem realizowanym w roku szkolnym 2020/2021 była kontrola obowiązku szkolnego
i obowiązku nauki. Obowiązkowi szkolnemu podlegają uczniowie w wieku od 7 lat do ukończenia szkoły
podstawowej (15) a obowiązkowi nauki uczniowie w wieku 16 - 18 lat życia. Kontroli spełniania
obowiązku szkolnego dokonują dyrektorzy szkół w obwodach, w których zamieszkują uczniowie, a
obowiązku nauki gmina (Wójt Gminy Biskupice). Dyrektorzy szkół analizują spełnianie obowiązku
szkolnego przez uczniów zgodnie z ustalonymi obwodami szkolnymi.
Tabela. Kontrola obowiązku nauki.

Wyszczególnienie

Lp.
1.

Liczba uczniów zobowiązanych do spełniania obowiązku szkolnego
w szkole podstawowej

1104

2.

Liczba uczniów zobowiązanych do spełniania obowiązku nauki
w szkołach ponadpodstawowych

345

RAZEM

1449
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W ramach wewnętrznego kierownictwa oprócz różnego rodzaju decyzji organizacyjno-kadrowych
wydano zarządzenia odnoszące się do sfery oświaty.
Organizacja pracy szkół i przedszkoli.
W roku szkolnym 2020/2021 Gmina Biskupice była organem prowadzącym dla 2 przedszkoli
publicznych (Przedszkole w Biskupicach oraz Przedszkole w Trąbkach), 6 szkół podstawowych
(SP Biskupice, SP Bodzanów, SP Łazany, SP Przebieczany, SP Sławkowice oraz Szkoły Podstawowej
w Trąbkach). Wójt Gminy Biskupice sprawuje nadzór nad jednostkami oświatowymi przy pomocy
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Biskupice. Gmina jako organ prowadzący
zapewnia finansowanie oraz lokalowe i techniczne warunki dla funkcjonowania podległych szkół
i przedszkoli, które są jej jednostkami organizacyjnymi. Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego
stanowią kompetencje Kuratorium Oświaty w Krakowie.
Gmina ma obowiązek prowadzić ewidencję niepublicznych szkół i przedszkoli, dla których organem
prowadzącym są osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego (art. 168 ust.1
Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.). Podmioty
te na funkcjonowanie otrzymują dotację z budżetu gminy. W ewidencji prowadzonej przez gminę
Biskupice w roku szkolnym 2020/2021 znajdowały się trzy przedszkola: Niepubliczne Przedszkole
„Bajkolandia” w Sławkowicach, Niepubliczne Przedszkole „2 języki” w Tomaszkowicach, Niepubliczne
Przedszkole Nibylandia w Trąbkach. W dniu 15.03.2021 r. do ewidencji dopisało się Niepubliczne
Przedszkole „Bajkolandia” w Tomaszkowicacha w dniu 31.08.2021 r. kolejne Przedszkole Niepubliczne
„Chatka Poli” prowadzone przez Fundację PROELIO.
Tabela. Stan organizacji szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021
Lp

Wyszczególnienie

Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów*

0

I

II

III

w tym:
IV

V

VI

VII

VIII

1.

SP Biskupice

15

282

40

37

31

37

21

20

33

45

18

2.

SP Bodzanów

9

162

25

17

14

14

16

14

23

21

18

3.

SP Łazany

9

179

19

25

19

16

24

14

23

25

14

4.

SP Przebieczany

14

305

39

46

40

37

26

23

42

26

26

5.

SP Sławkowice

10

121

26

15

15

9

11

6

15

14

10

6.

SP Trąbki

9

171

20

21

21

19

19

6

24

23

18

Razem

66

1220

169

161

140

132

117

83

160

154

104

* wychowanków

93

Tabela. Organizacja przedszkoli publicznych i niepublicznych

Wyszczególnienie

Lp.

Liczba
oddziałów

Liczba uczniów*

1.

Przedszkole Samorządowe w Biskupicach

2

50

2.

Przedszkole Samorządowe w Trąbkach

3

66

3.

Niepubliczne Przedszkole „Dwa języki” w Tomaszkowicach

6

91

4.

Niepubliczne Przedszkole „Nibylandia” w Trąbkach

3

42

5.

Niepubliczne Przedszkole „Bajkolandia” w Sławkowicach

2

47

16

180

Ogółem:
* wychowanków

Sieć publicznych przedszkoli stwarzała możliwość korzystania z usług przedszkoli dla 115 dzieci
w przedszkolach publicznych i 383 w przedszkolach niepublicznych w wieku przedszkolnym. Liczna
grupa dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczała do przedszkoli niepublicznych i punktów
przedszkolnych w ościennych miejscowościach (średnio 105), co było wynikiem przede wszystkim
uwarunkowań rodzinnych m.in. związanych z pracą rodziców. W roku szkolnym 2020/2021 przedszkola
realizowały,

zgodnie

z

obowiązującymi

przepisami,

podstawę

programową

wychowania

przedszkolnego. Przedszkola proponowały też swoim wychowankom bogatą ofertę zajęć
dodatkowych, takich jak rytmika i język obcy finansowany przez organ prowadzący. Zajęcia dodatkowe
były dostosowane do indywidualnych możliwości i potrzeb dzieci oraz miały na celu rozwijanie ich
naturalnych umiejętności i zdolności.
Liczba uczniów w szkołach podstawowych od kilku lat systematycznie wzrasta, co jest związane nie
tylko z wzrostem urodzin ale z bardzo pozytywnymi migracjami ludności na teren naszej gminy. W roku
szkolnym 2020/2021 w szkołach podstawowych było 1051 uczniów (wzrost w stosunku
do poprzedniego roku o 56 uczniów) a razem z oddziałami „0” - 1220 uczniów (wzrost w stosunku
do poprzedniego roku o 68 uczniów).
Wójt Gminy zapewnił w tym roku szkolnym miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
wszystkim 3-5 – latkom, które wzięły udział w rekrutacji do publicznych przedszkoli.
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Baza do działalności oświatowej.
Placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Biskupice funkcjonowały w 6 budynkach komunalnych.
Tabela. Stan bazy lokalowej oświaty w roku szkolnym 2020/2021.
Wyszczególnienie

Powierzchnia w tym:
Pomieszczenia (ilość)
nieruch.
powierzch.
Sale gimn. Gabin. Świetlic Stołówki
Sale
Pracownie
terenów
gruntowej
lek.
e
zielonych lekcyjne
(w m²)
Komput Język
(w m²)
erowe

1.

Przedszkole w Biskupicach

303

0

2

0

0

0

0

0

1

2.

Przedszkole w Trąbkach

2990

2500

3

3 293

2 500

5

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
2

9000
1877
10000
2868
1500
2200
2990
30 435

3000
200
2000
bd
bd
466
2500
8 166

9
10
10
12
2
11
7
61

1
1
1
1
0
2
1
7

0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
0
2
1
7

1
1
1
1
0
1
0
5

2
1
1
1
0
1
0

0
0
0
1
0
0
0

33 728

10 660

66

7

0

7

4

6
6

0
3

Razem
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.

SP Biskupice
SP Bodzanów
SP Łazany
SP Przebieczany
SP Przebieczany „0”
SP Sławkowice
SP Trąbki

Razem
Ogółem

Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych uznać
należy za dobry, co jest rezultatem stałych nakładów finansowych czynionych od kilku lat na
zwiększenie sprawności technicznej i dla optymalizacji kosztów eksploatacji budynków szkolnych.
Bardzo ważnym zadaniem jest właściwe bezpieczeństwo uczniów w szkole. W celu eliminowania
zagrożeń okresowo dokonywano kontroli i przeglądów sprawności wszystkich urządzeń i wyposażenia
szkoły. Występujące niesprawności i awarie były niezwłocznie usuwane w ramach bieżących lub
okresowych remontów.
W okresie sprawozdawczym czyniono stałe działania dla poprawy bazy lokalowej oświaty, w tym
wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne. W roku szkolnym 2020/2021 wykonano remonty
i modernizację budynków oświatowych oraz doposażono placówki w sprzęt i materiały dydaktyczne
m.in.:
W Przedszkolu Samorządowym w Biskupicach
Wykonanie zadaszenia nad wejściem do przedszkola.
Zakup krzeseł na jadalnię dla dzieci.
Zakup magnetofonów (2 sztuki).
Zakup telefonów bezprzewodowych (2 sztuki).
Zakup wykładziny dywanowej do sal dziecięcych.
Wykonanie i montaż szaf dla personelu (2 sztuki).
Doposażenie przedszkola w nowe stroje na występy dla dzieci (sukienki, spódniczki, muchy, chusteczki

95

i inne).
Wymiana paneli podłogowych na korytarzu.
Zakup drobnego sprzętu AGD (garnki, noże, itp.).
Zakup książek, płyt CD, instrumentów, pomocy dydaktycznych, gier i zabawek.
W Przedszkolu Samorządowym w Trąbkach
Wymiana rury kanalizacyjnej.
Zakup aplikacji INSO.
Wykonanie pawlacza nad szafą w szatni.
Zakup drobnego sprzętu AGD (mikrofala, garnki itp.).
Zakup odkurzacza HNilfisk VP300 i 2 grzejników olejowych.
Zakup i montaż tablicy interaktywnej.
Zakup urządzeń biurowych: niszczarka, drukarka HP, laminator Wallner.
Zakup 3 laptopów z oprogramowaniem.
Zakup artykułów ochrony osobistej (szyby z pleksi, przyłbice, maseczki i rękawice jednorazowe).
Zakup środków do dezynfekcji rąk i pomieszczeń.
Zakup zabawek i pomocy dydaktycznych (wiatrak matematyczny i sensoryczny).
W Szkole Podstawowej w Biskupicach:
Pozyskanie 8 sztuk laptopów HP z programu "Zdalna szkoła".
Zakup pomocy "szkielet człowieka" model 170 cm 1 szt.
Zakup pomocy - tablety graficzne 6 szt.
Zakup pomocy - głośniki komputerowe 5 szt.
Zakup tablic suchościeralnych magnetycznych (2 szt.).
Zakup szafek na podręczniki dla uczniów (łącznie 45 sztuk).
Zakup fotela gabinetowego 2 szt.
Zakup szafek do sekretariatu 2 szt.
Zakup szafy i regału do sekretariatu 2 szt.
Zakup pomocy - monitor interaktywny 65" NTT 2 szt.
Zakup pomocy - tablet Lenovo E10 1 szt.
Zakup pomocy - mata sportvida Neoprenowa - zaj, wf. 1 szt.
Zakup środków do dezynfekcji rąk i pomieszczeń.
Szkoła Podstawowa w Biskupicach jest to szkoła 16 oddziałowa, liczba dzieci wynosi 297. Od września
2019 r. szkoła została zmuszona do wprowadzenia drugiej zmiany. Rozbudowa szkoły o dodatkowy
metraż zapewni możliwość nauki w systemie jednozmianowym. Do obwodu szkoły należą
miejscowości: Biskupice, Sułów, Szczygłów, Zabłocie.
Przygotowany jest projekt rozbudowy budynku, Gmina posiada pozwolenia na budowę
i wystąpiła o środki na rozbudowę w ramach programu „POLSKI ŁAD”. Wszystkie szkoły sąsiadujące
rejestrują wzrost uczniów, nie ma możliwości przesunięcia dzieci do innej szkoły. Rozbudowa budynku
wraz z zagospodarowaniem terenu to kompleksowe rozwiązanie zwiększające bezpieczeństwo
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i higienę nauki i pracy.
W ramach konserwacji placu zabaw wymieniono zniszczone urządzenie na zestaw zabawowy
KLON oraz huśtawkę wahadłową dwuosobową. Przy takiej ilości dzieci korzystających, tj. 50 dzieci
z przedszkola, 35 dzieci z oddziałów przedszkolnych w szkole i 90 dzieci z klas I-III wskazana jest
wymiana pozostałych urządzeń i wykonanie nowej, bezpiecznej nawierzchni placu zabaw
zabezpieczającego potrzeby ww. liczby dzieci do przebywania na świeżym powietrzu.
Teren wokół szkoły i mieszczących się w drugiej części budynku Przedszkola i Biblioteki jest
mocno zniszczony poprzez wieloletnie przebudowy i inwestycje typu kanalizacja. Wokół budynku nie
ma chodnika i parkingu, wskazane jest wykonanie takich prac po rozbudowie budynku szkoły.
Ogrodzenie szkolne oraz bramy wjazdowe również wymagają wymiany.
W Szkole Podstawowej w Bodzanowie:
Zakup 2 Notebooków ASUS 509 FA-BQ 793T wraz z oprogramowaniem.
Zakup monitora interaktywnego INSGRAF 65” (2 szt.).
Zakup biurka z szafką i szufladą – 2 szt.
Zakup Szafki ubraniowej z wieszakiem wysuwanym.
Zakup uchwytu ściennego do monitorów Insgraf.
Zakup kilku zestawów meblowych do sal lekcyjnych.
Zakup liczydła dużego na stojaku.
Zakup krzesła obrotowego mikro Smart (4 szt.)
Zakup 20 kpl. stół i krzesło.
Zakup biblioteczki i biurka 2 szt. Flexi.
Zakup gabloty na puchary.
Zakup komody z drzwiczkami.
Zakup ławek do szatni.
Zakup ławeczki, odskoczni i materaca gimnastycznego.
Zakup regałów dwustronnych.
Zakup składanego kosza na piłki.
Zakup skrzyni trapezowej 4 –częściowej.
Zakup tablicy pojedynczej w zielone w linie.
Zakup stołu tenisowego.
Zakup kosiarki spalinowej.
Zakup 4 laptopów.
Zakup maszyny szorująco – myjącej.
Zakup środków do dezynfekcji rąk i pomieszczeń.
W sierpniu 2020 r. ukończono rozbudowę Szkoły Podstawowej w Bodzanowie, gdzie powstała sala
gimnastyczna o wymiarach 18,60 m x 25,80 m i 7,15 m wysokości wraz z zapleczem socjalno –
technicznym, przewiązką i widownią na 80 osób. W wyniku rozbudowy szkoła zyskała, również, dwie
sale, z których jedną z przeznaczeniem na bibliotekę, drugą na kształcenie z edukacji wczesnoszkolnej.
Dodatkowo wyremontowana została kuchnia oraz powstała nowa szatnia dla dzieci.
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Inwestycja wiązała się także z przebudową parkingu, podjazdu oraz układu komunikacyjnego otoczenia
szkoły. Inwestycja została dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 1 855 600,00 zł. Cała inwestycja opiewała na kwotę
4 525 998,64 zł.
Podczas wakacji wyremontowano schody wejściowe do szkoły, wymalowano lamperie korytarza
w nowej części przy sali gimnastycznej. Za uzyskaną kwotę rezerwy budżetowej 0,4% doposażone
zostały nowo powstałe sale lekcyjne wraz z salą gimnastyczną.
W Szkole Podstawowej w Łazanach:
Zakup lektur szkolnych.
Zakup 2 laptopów i dysku zewnętrznego.
Zakup programu Office 2019 – 3 szt.
Wymiana i naprawa mikrofonów do laptopów do pracowni komputerowej oraz wymiana matrycy.
Zakup pomocy dydaktycznych do oddziału przedszkolnego.
Otrzymanie 3 laptopów w ramach programu „Cyfrowa szkoła”.
Zakup środków do dezynfekcji rąk i pomieszczeń.
Stan techniczny budynku szkoły jest dobry, choć coraz częściej zdarzają się awarie sanitarne
i wodociągowe (toalety szkolne wymagają pilnego remontu), hala sportowa w stanie dobrym,
pełnowymiarowa, z pełnym zapleczem i wyposażeniem. Funkcjonalność szkoły jest dobra, chociaż brak
jest zaplecza dla zorganizowania pracowni chemicznej i fizycznej. Istnieje pilna potrzeba wymiany
ogrodzenia wokół terenu szkolnego oraz położenia nowej nawierzchni chodnika przed wejściem do
budynku szkoły. Podłogi w niektórych salach lekcyjnych również wymagają renowacji. Wskazana jest
wymiana drzwi do sal lekcyjnych. W czasie wakacji skarpy na terenie przyszkolnym oraz przy placu
zabaw zostały pokryte folią ogrodniczą. W najbliższej przyszłości na skarpach tych zostaną wykonane
nasadzenia z roślin płożących. Ten sposób zagospodarowania skarp znacznie ograniczył zakres prac
związanych z koszeniem oraz wpłynie na poprawę estetyki terenu wokół szkoły. Wyremontowano
schody na kompleks boisk sportowych z parkingu za kwotę 14 032,71 zł.
Wykonano remont części komputerów przeznaczonych do nauczania informatyki oraz komputerów
przeznaczonych do dyspozycji nauczycieli.
W celu eliminowania zagrożeń technicznych okresowo dokonywano kontroli i przeglądów sprawności
wszystkich urządzeń i wyposażenia szkoły. Występujące niesprawności i awarie były niezwłocznie
usuwane w ramach bieżących napraw. W szkole były prowadzone prace konserwatorsko-porządkowo
w okresie wakacyjnym.
W Szkole Podstawowej w Przebieczanach:
Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni fizycznej, biologicznej i geograficznej, matematycznej.
Zakup zestawu komputerowego z serwerem.
Zakup książek do biblioteki.
Zakup siatek ochronnych na okna w sali gimnastycznej oraz materacy gimnastycznych.
Zakup dwóch zestawów multimedialnych z projektorem.
Zakup tablic suchościeralnych do sal lekcyjnych.

98

Zakup szafek szatniowych dla oddziału przedszkolnego.
Zakup ławek na korytarz.
Zakup mebli do sal lekcyjnych, pokoju nauczycielskiego, sekretariatu, gabinetu wicedyrektora
i pedagoga.
Zakup mebli i wyposażenia do kuchni i stołówki szkolnej (stoły, piekarnik, płyta indukcyjna, lodówki).
Zakup krzeseł obrotowych oraz biurek do sali komputerowej.
Zakup stolików i krzesełek uczniowskich.
Zakup regałów metalowych do biblioteki.
Zakup wykaszarki spalinowej i kosiarki.
Zakup automatu szorująco – myjącego.
Wykonanie w szkole dzwonka, wideo domofonu z kontrolą, centrali telefonicznej
Zakup rolet do sal lekcyjnych
Malowanie korytarzy.
Malowanie lamperii w salach lekcyjnych oraz montaż listew ochronnych.
Remont dachu na budynku oddziału przedszkolnego.
We wrześniu 2020 r zakończono rozbudowę Szkoły Podstawowej w Przebieczanach. Placówka została
rozbudowana o dodatkowe piętro i skrzydło. Na poziomie parteru stara szkoła połączona została
z nowym budynkiem oraz z salą gimnastyczną i zapleczem. W nowym skrzydle budynku,
w podpiwniczeniu, usytuowane zostały pomieszczenia szatni, z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz
budynku. Na parterze powstały pomieszczenia sanitarne, biblioteka, świetlica oraz gabinet
pielęgniarki. Od strony północnej sali gimnastycznej powstały magazyny, pomieszczenia jadalni
z zapleczem kuchennym dla wydawania posiłków. Na kondygnacjach pierwszego i drugiego piętra
(poddasza), powstały pomieszczenia dydaktyczne i socjalne szkoły.
Budynek w całości przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, Poruszanie się po budynku
ułatwia zamontowana winda.
W ramach przebudowy wszystkie sale dydaktyczne zostały wyremontowane i dostosowane do
obecnych standardów. Przebudowane zostało także otoczenie budynku, parkingi, podjazdy
i ogrodzenie. Inwestycja ta opiewa na kwotę 4 449 329,96 zł. Koszty poniesione w ramach inwestycji
w 2019 r. zostały dofinansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach dotacji
celowej Wojewody Małopolskiego w wysokości 344 100,00 zł. Pozostała kwota została pochodziła
z budżetu gminy. Inwestycja nie obejmowała remontu sali gimnastycznej. Salę gimnastyczną
wyremontowano w grudniu 2020 r. w ramach własnych środków za kwotę 106 400,49 zł. Wykonano
wzmocnienia stropu prefabrykowanego pod przyszły montaż centrali wentylacyjnej, remont instalacji
oświetlenia wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi, malowanie ścian i sufitu wraz z robotami
przygotowawczymi, demontaż i montaż wyposażenia sali gimnastycznej, oraz renowację posadzki.
W okresie wakacji 2021 wymalowano zabezpieczające lamperie w świetlicy oraz klasach I-III, a także
zamontowano listwy zabezpieczające tzw. odbojnice ścienne. Remontu wymaga stołówka szkolna
zlokalizowana w starej części budynku. Przy tak szybko rosnącej liczbie dzieci należy dokonać adaptacji
części strychu szkolnego na dwie sale lekcyjne i bibliotekę. W innym przypadku szkoła musi podjąć
pracę w systemie dwuzmianowym.
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W Szkole Podstawowej w Sławkowicach:
Zakup 2 komputerów z dodatkowej subwencji przeznaczonej na dofinansowanie sprzętu do
prowadzenia zajęć on-line
Zakup szafek szkolnych metalowe zamykane do szatni 6 kpl.
Zakup nakładek suchościeralnych magnetycznych na tablicę – Pięciolinia.
Remont pomieszczeń administracyjnych (malowanie wymiana paneli podłogowych).
Malowanie sal lekcyjnych
Remont szatni szkolnych. Wycięto kraty, wymalowano pomieszczenia i ustawiono nowe szafki-szatnie,
wymieniono oświetlenie.
Montaż wideodomofonów oraz kontroli dostępu do szkoły.
Wymiana modułu obsługowego kotła gazowego c.o.
Wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej.
Zakup środków do dezynfekcji rąk i pomieszczeń.
W czerwcu 2021 wykonano przyszkolny plac zabaw za kwotę 93 515,80 zł. W celu eliminowania
zagrożeń technicznych okresowo dokonywano kontroli i przeglądów sprawności wszystkich urządzeń
i wyposażenia szkoły. Występujące niesprawności i awarie były niezwłocznie usuwane w ramach
bieżących napraw. W szkole w okresie wakacji prowadzone były prace konserwatorskie.
Szkoła Podstawowa w Trąbkach
Zakup dwóch komputerów wraz z monitorami i osprzętem, dwóch stołów komputerowych z krzesłami.
Zmodernizowano stare komputery i dokupiono akcesoria.
Zakup zestawu komputerowego do sekretariatu oraz urządzenia wielofunkcyjnego.
Zakup dwóch laptopów, tablic korkowych, planera miesięcznego oraz laminatora.
Zakup sprzętu sportowego.
Zakup tabletu – obsługa dziennika Librus w sali gimnastycznej.
Zakup lektur szkolnych i książek dla dzieci. Zakup programu e-biblio.
Zakup pomocy dydaktycznych i gier edukacyjnych do świetlicy szkolnej.
Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów z orzeczeniami (Akademia pomysłów – uczeń z autyzmem,
Pixit – układam i koduję).
Wykonano remont pionu kanalizacyjnego i remont toalet – powstała dodatkowa toaleta dla dzieci
z oddziału przedszkolnego.
W okresie wakacji odświeżone zostały wszystkie sale lekcyjne – malowanie ścian i lamperii.
Zakup pompy ściekowej do oczyszczalni.
Wykonano deratyzację budynku.
Stan techniczny budynku szkoły jest dobry, jednak szkoła organizacyjnie spełniała swoją rolę przy
szkole sześcioklasowej, po reformie oświaty funkcjonalność szkoły jest znacznie ograniczona, brak jest
zaplecza dla zorganizowania pracowni przedmiotowych. Szkoła posiada bardzo małą salę
gimnastyczną, która uniemożliwia pełną realizację zajęć wychowania fizycznego przy obecnej
liczebności oddziałów. Sale lekcyjne znajdujące się w przyziemiu szkoły są małe – nie ma możliwości
pomieszczenia w nich większych liczebnie klas, co na przestrzeni kilku najbliższych lat może okazać się
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ogromnym problemem przy organizacji zajęć lekcyjnych. Obecnie dzieci mieszczą się w szkole tylko
dzięki małej liczebności jednej z klas. W przyszłości brak miejsca dla uczniów będzie równoznaczny
z koniecznością wprowadzenia nauki dwuzmianowej. W okresie wakacji 2021 wykonano remont
kanalizacji i zamontowano dodatkową kabinę w toalecie dla dzieci młodszych.
Z podanego wyżej zestawienia wynika, że przeprowadzone w placówkach remonty i zakupy były
odzwierciedleniem rzeczywistego zapotrzebowania szkół i przedszkoli.
Wszystkie

placówki oświatowe

zakupiły

termometry

bezdotykowe, dozowniki naścienne

do dezynfekcji, i większe ilości środków do dezynfekcji rąk i pomieszczeń. Dla pracowników zostały
zakupione artykuły ochrony osobistej (szyby z pleksi, przyłbice, maseczki i rękawice jednorazowe).
Z Ministerstwa Edukacji i Nauki w okresie wakacji również placówki oświatowe zostały doposażone
w (maseczki jednorazowe, maseczki FFP2, FFP3, rękawiczki termometry, płyny do dezynfekcji, stacje
do dezynfekcji z funkcją mierzenia temperatury oraz płyny do stacji dezynfekcyjnych.
Poziom nauczania.
Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany jest zgodnie wytycznymi przygotowanymi przez Centralną
Komisję Egzaminacyjną i Ministerstwo Edukacji i Nauki, a zatwierdzonymi przez Główny Inspektorat
Sanitarny w reżimie sanitarnym.
Wyniki egzaminów zewnętrznych są i muszą być wykorzystywane w ocenie jakości pracy szkoły,
ale należy pamiętać o tym, że cały proces edukacyjny musi być ukierunkowany na systematyczny
rozwój ucznia i nie może być ograniczony i podporządkowany jedynie egzaminowi. Należy jednak
zaznaczyć, iż wyniki egzaminów zewnętrznych dają wskazówki na jakich obszarach działań
edukacyjnych należy skupiać uwagę, dokonywać określonych korekt i modyfikacji.
Po zebraniu danych ze szkół znane są wyniki ogólnopolskiego egzaminu ósmoklasisty w roku 2021.
Egzamin w całym kraju odbył się w dniach 25-27 maja. Egzamin obejmował trzy przedmioty
obowiązkowe dla wszystkich uczniów: polski, matematykę i język obcy. Egzamin ósmoklasisty jest taki
sam dla uczniów w całej Polsce, obowiązkowy i wymagany do ukończenia szkoły. Egzaminu
ósmoklasisty nie można nie zdać – nie ma minimalnego progu zdawalności. Jednak uczniowie
z lepszymi wynikami mają szansę dostać się do renomowanych szkół średnich, które wyznaczają sobie
minimalne progi przyjęć.
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Tabela przedstawia wyniki z egzaminu ósmoklasisty na zakończenie roku szkolnego 2020/2021 na
poziomie szkół, gminy, powiatu i województwa.
Tabela. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021.
Szkoła/Gmina/Powiat/
Województwo

Język polski

Matematyka

Język
angielski

Język niemiecki

%
%
Stanin
Stanin % pkt Stanin
pkt
pkt
SP Biskupice
59%
5
51%
6
58%
5
SP Bodzanów
56%
4
37%
4
61%
5
SP Łazany
76%
9
68% 8
79%
7
SP Przebieczany
67%
7
68% 8
73%
7
91%
9
SP Sławkowice
43%
2
24%
1
29%
1
SP Trąbki
64%
6
57%
7
67%
6
Gmina
67%
53%
64%
Powiat
66%
55%
71%
Województwo
64%
52%
69%
Polska
60%
47%
66%
* Wynik niski szkoły to 1, 2, 3 stanin, wynik średni szkoły to 4, 5, 6 stanin, wynik wysoki szkoły to 7, 8,
9 stanin.
% pkt

Stanin

Najlepszym wynikiem z języka polskiego i angielskiego może pochwalić się Szkoła Podstawowa
w Łazanach. Natomiast z matematyki Szkoła Podstawowa w Łazanach i Przebieczanach. W tym roku
szkolnym szkoły osiągnęły wyniki różne, jedne były wyższe jedne niższe od średniej powiatu czy
województwa, czego powodem na pewno była edukacja zdalna, która obniżyła edukacyjne możliwości
naszych uczniów.
Rok szkolny 2020/21 był rokiem bardzo specyficznym ponieważ większość konkursów i zawodów
ze względu na stan epidemiczny w kraju została odwołana. Sytuacja ta znacznie ograniczyła
uczestnictwo dzieci i młodzieży w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych, przez co liczba
osiągnięć jest zdecydowanie niższa w porównaniu do lat ubiegłych. Odwołana została większość imprez
kulturalnych, wycieczek, wyjazdów do teatrów, kin itp.
Nauczanie zdalne, sposób i tryb realizacji zadań szkół i przedszkoli podczas czasowego ograniczenia ich
funkcjonowania.
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (z późn. zm.) zajęcia w Przedszkolach
zostały zawieszone na okres: 26 marca 2021 r. – 18 kwietnia 2021 r. W tym czasie w przedszkolach
prowadzono nauczanie zdalne przy wykorzystaniu: aplikacji INSO, facebooka, komunikatorów ZOOM
i Messenger. Dyrektor oraz nauczyciele byli wówczas w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym
z rodzicami wszystkich przedszkolaków.
W roku szkolnym 2020/2021, w związku z pandemią COVID-19, uczniowie w trakcie trwania roku
szkolnego przechodzili w tryb nauki zdalnej i hybrydowej. W klasach 4-8 nauka zdalna trwała od
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26.10.2020 do 16.05.2021, a hybrydowa od 17.05-30.05.2021, a dla klas 1-3 nauka zdalna trwała od
9.11.2020 do 17.01. 2021, następnie od 22.03 - 31.03. 2021, a hybrydowa od 7.04 do 30.04.2021.
Kształcenie na odległość odbywało się z wykorzystaniem różnych platform internetowych m.in. Google
Classroom, ZOOM, TEAMS, które umożliwiały wspólne łączenie się nauczycieli i uczniów przez
przeglądarki w komputerach, laptopach oraz przez tablety i smartfony. Podczas nauki
z wykorzystaniem technik na odległość nauczyciele uczestniczyli w różnorodnych kursach i szkoleniach,
które umożliwiały rozwój kompetencji cyfrowych oraz wzbogacały warsztat pracy. Zgromadzony zasób
pomocy interaktywnych i pomysłów został wykorzystany podczas stacjonarnej nauki w szkole. Podczas
całego procesu nauczania zdalnego dyrektorzy, wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy szkolni starali
się zapobiegać cyfrowemu wykluczeniu uczniów, analizując sytuacje domową dążyli do tego, aby
wszyscy uczniowie mogli uczestniczyć w zdalnym nauczaniu. W przypadku stwierdzonych
niepokojących nieobecności uczniów na zajęciach online, wdrażane były skuteczne działania
eliminujące takie przypadki. Dla części uczniów, nie podsiadających sprzętu, szkoły wypożyczały
laptopy, umożliwiając im komfortowe uczestnictwo w lekcjach zdalnych. W ostatnich tygodniach maja
2021 r., po nauczaniu zdalnym i hybrydowym uczniowie wrócili do nauki stacjonarnej. Nauka
stacjonarna odbywała się już do końca roku szkolnego 2020/2021.
Finansowanie zadań oświatowych.
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, na realizację zadań z zakresu oświaty gmina otrzymuje
dofinansowanie z budżetu państwa w formie subwencji oświatowej i dotacji przedszkolnej.
Na podstawie rozporządzenia MEN w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego, w roku 2021 subwencja oświatowa przeznaczona była
w szczególności na finansowanie wydatków bieżących szkół, wydatków związanych z indywidualnym
nauczaniem i wczesnym wspomaganiem rozwoju dzieci, odpisu na ZFŚS dla nauczycieli będących
emerytami i rencistami oraz edukacji przedszkolnej dzieci objętych obowiązkowym przygotowaniem
przedszkolnym. Pozostałe wydatki oświatowe, w tym przeznaczone na finansowanie wydatków
bieżących przedszkoli (oddziałów przedszkolnych przy szkołach), obsługi księgowo - administracyjnej,
wydatków w zakresie dowozów szkolnych, finansowane są ze środków własnych gminy, odpłatności
rodziców i innych dochodów, w tym dotacji przedszkolnej. Subwencja oświatowa w roku 2021 wyniosła
11 426 807,00 zł.
W roku szkolnym 2021/2022 r. Gmina Biskupice otrzymała dotacje celowe na:
Projekt Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na łączną kwotę 25.600,00 zł na zakup nowych
książek do biblioteki szkolnej dla szkół podstawowych w Przebieczanach i Trąbkach oraz oddziałów
przedszkolnych w szkołach: Bodzanowie, Przebieczanach, Sławkowicach i Trąbkach oraz Przedszkola
w Trąbkach.
Dotację przedszkolną na dofinansowanie edukacji przedszkolnej dzieci do szóstego roku życia. W 2020
wyniosła 438 981,00 zł, a w 2021 jest to kwota 470 720,00 zł.
Przepisy prawne określające zasady dotowania szkół i przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty
niż jednostka samorządu terytorialnego zostały zawarte w rozdziale 3 ustawy z dnia 27 października
2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Szkoły i przedszkola niepubliczne oraz publiczne,
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prowadzone przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego są
finansowane w formie dotacji przekazywanej z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jeżeli do przedszkola prowadzonego przez gminę
uczęszcza dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym, niebędące jej mieszkańcem, gmina, której
mieszkańcem jest to dziecko pokrywa jego koszty wychowania przedszkolnego.
Gmina Biskupice zwracała koszty dotacji na dzieci zamieszkałe na terenie gminy Biskupice,
a uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminie Gdów,
Kraków, Niepołomice, Wieliczka, Kłaj w roku 2021 w wysokości 736 548,27 zł.
Niepubliczne przedszkola za rok 2021 otrzymały dotację w wysokości 2 107 244,57 zł („2 języki”,
„Nibylandia”, „Bajkolandia” Sławkowice).
Należne dochody Gminy Biskupice w roku 2021 z tytułu zwrotów za pobyt dzieci zamieszkałych
w innych gminach, a uczęszczających do dotowanych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie
Gminy Biskupice wyniosły:
- przedszkola – 680 759,83 zł
- oddziały przedszkolne – 12 684,12 zł.
Łączna kwota wydatkowana na oświatę to: 18 593 272,36 zł, przy udziale subwencji oświatowej
i innych dotacji wynoszących łącznie: 12 616 570,95 zł.

8.2 KULTURA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY BISKUPICE im. Antoniego Pajdaka
Biblioteka Publiczna Gminy Biskupice jako instytucja kultury działa w ramach krajowej sieci
bibliotecznej zgodnie z ustawą o bibliotekach i nadanym bibliotece statucie. Organizatorem Biblioteki
Publicznej Gminy Biskupice jest Gmina Biskupice. Do zadań Biblioteki w Biskupicach należy
zaspakajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz
uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury, poprzez udostępnianie mieszkańcom dostępu do
materiałów bibliotecznych i informacji. Działalność biblioteki poszerzona jest o gromadzenie,
opracowywanie, przechowywanie, inwentaryzację i selekcję zbiorów, a także stałe uzupełnianie
księgozbioru poprzez zakupy nowości wydawniczych. Biblioteka prowadzi działalność kulturalno edukacyjną, promującą książki i czytelnictwo.
1. GROMADZENIE I OPRACOWANIE ZBIORÓW
Księgozbiór Biblioteki Publicznej Gminy Biskupice na 31 grudnia 2020 roku liczył 13350 woluminów.
Zbiory biblioteczne w 2021 roku powiększyły się ogółem

- 448 książek

- 10 988,99 zł.

zakupiono z dotacji organizatora

- 257 książek

- 6 075,99 zł.
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z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

- 124 książki

- 3 230,00 zł.

Wpłynęły również książki przekazane w darze

- 67 książek

- 1 683,00 zł.

- 343 książki

- 497,77 zł.

Ogółem w 2021 roku ubytkowano
(zniszczone, braki bezwzględne)

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2021 ogółem liczył 13455 woluminów, 141 audiobooki.
Biblioteka tworzy elektroniczną bazę księgozbioru w programie Libra NET, do której systematycznie
wprowadzane są zbiory biblioteczne Baza dostępna jest również dla czytelników – link znajduje się na
stronie internetowej biblioteki w zakładce Katalog online.

2.

UDOSTĘPNIANIE

Wg struktury księgozbioru w 2021 roku udostępniono czytelnikom 16380 woluminów: literatury
pięknej dla dzieci

–

7326

literatury pięknej dla dorosłych

–

7358

literatury popularno-naukowej

–

1553

audiobooki

-

143

W ciągu roku z biblioteki skorzystało 4863 użytkowników (w tym z czytelni i stanowisk komputerowych
137)
3.

CZYTELNICY

W roku 2021 w bibliotece zarejestrowano 738 czytelników, Osoby uczące się 393, osoby pracujące 267
pozostali 78,
W strukturze wiekowej czytelnicy w wieku do lat 5 = 9, od 6-12 = 247, od 13-15 = 95, od 16-19 = 32, od
20-24 = 35, od 25-44 = 215, od 45-60 = 55, osoby powyżej 60 roku życia = 50

4. Formy promocji książki oraz inne formy działalności biblioteki
W roku 2021 w bibliotece zorganizowano 2 imprezy on-line, 42 imprezy stacjonarne w których udział
wzięło 642 osoby. Przeprowadzono 19 szkoleń i zajęć edukacyjnych w których udział wzięło 306 osób.
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Spotkania i imprezy: m. in. zajęcia edukacyjne, szkolenia, spotkania:
12 i 14 stycznia – „Biblioteczny detektyw zdobywa nagrody” spotkanie on-line na fb. Czytelniczki
biblioteki przeczytały cztery zagadki z książki „Detektyw Pozytywka”. Czytelnicy odpowiadali na pytania
w komentarzach zdobywając nagrody.
26 lutego - spotkanie z uczniami kl. II Szkoły Podstawowej w Biskupicach - (podzieleni na kilka grup
poznawali zasady panujące w bibliotece i jej księgozbiór)
3 marca - „Z książką do seniora” - spotkanie on-line z mieszkańcami w Domu Pomocy „Tradycje
wielkopostne”.
17 marca - „Z książką do seniora” - spotkanie oline z mieszkańcami w Domu Pomocy. Rozpoczęliśmy
cykl spotkań „Podróże po epokach literackich”.
11 i 13 maja spotkaniach on-line na facebooku Biblioteki Publicznej Gminy Biskupice
z Wiesławem Drabikiem - autorem książek dla dzieci. Pan Wiesław Drabik podczas spotkania zadawał
zagadki. Odpowiedzi pisano w komentarzach. Zwycięscy otrzymali książki autora. „Książka na telefon”
w maju Biblioteka Publiczna Gminy Biskupice przygotowała nową usługę - dostarczanie książek do
domu dla osób, które chciałyby poczytać książki, a ze względu na stan zdrowia, wiek, stopień
niepełnosprawności nie mają możliwości aby wypożyczyć książki w bibliotece.
"Mała książka - wielki człowiek" – do projektu skierowanego do przedszkolaków przystąpiliśmy
w maju. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które jest już naszym czytelnikiem albo nim zostaje
otrzymuje w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą - „Pierwsze czytanki dla...
1 czerwca - Międzynarodowy Dzień Dziecka. Biblioteka Publiczna Gminy Biskupice dla wszystkich
dzieci, które są naszymi czytelnikami lub planują zasilić grono miłośników książek przygotowała w tym
dniu małe upominki.
8 czerwca - Czarnogóra - "Miejscówka w Montenegro". Andrzej Pasławki fotograf, reporter, miłośnik
Bałkanów przybliżył nam Montenegro - tajemniczo brzmiącą krainę, która powstała po rozpadzie
dawnej Jugosławii.
18 czerwca - „Z książką do seniora” - odwiedziliśmy mieszkańców Domu Pomocy Społecznej
w Biskupicach. Na kolejnym spotkaniu z cyklu „Podróże po epokach literackich”.
23 czerwca „W krainie bajek”

wizyta przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego

w Biskupicach
23 do 30 czerwca - Uwolnij książki - podziel się z innymi!
Biblioteka Publiczna Gminy Biskupice z okazji miesiąca uwalniania książek wzięła udział
w akcji bookcrossing (przygotowane książki można było bezpłatnie zabrać do domu a po przeczytaniu
zdecydować czy zostawić dla siebie czy przekazać innym chętnym)

106

9 sierpnia 'Z książką do seniora" - kolejny raz spotkaliśmy się z mieszkańcami DPS
w Biskupicach. Tematem cyklu „Podróże po epokach literackich” było oświecenie.
"Wakacyjne podróże" - Lipiec – sierpień -– zachęcaliśmy naszych czytelników do przysyłania kartek
z wakacji.
"Wakacyjne spotkania" - w wakacyjne środy i piątki Biblioteka Publiczna Gminy Biskupice
zorganizowała dla dzieci cykl zajęć literacko – artystycznych,, których celem była zabawa z książką,
rozwijanie wyobraźni i twórczych umiejętności. Na zajęciach nie zabrakło także zagadek, rebusów,
krzyżówek i różnych form zabaw ruchowych.
5 września „Letnia Wymiana Książek” - na II Festiwalu Folklorystycznym pn. „Zatrzymać zanikające
tradycje”
12 września "Narodowe czytanie 2021" Jak co roku, Biblioteka Publiczna Gminy Biskupice włączyła się
w ogólnopolską akcję „Narodowe czytanie” organizowaną przez Prezydenta RP. W niedzielę podczas
„Pikniku” w Sławkowicach,

czytelnicy biblioteki i miłośnicy książek:

przedstawili, krótką

inscenizację utworu Gabrieli Zapolskiej „Moralności Pani Dulskiej”.
13 września 'Z książką do seniora"już kolejny raz spotkaliśmy się z mieszkańcami DPS
w Biskupicach na spotkaniu z cyklu „Podróże po epokach literackich”, które poświęciliśmy epoce
romantyzm.
Od 10 września w czwartkowe przedpołudnie do biblioteki przychodzą dzieci ze świetlicy szkolnej
w Biskupicach na spotkania z biblioterapia z cyklu „Jesteś wyjątkowy ale nie idealny”.
15 września "Pierwsza wizyta w bibliotece" odwiedzili nas uczniowie klasy 2 a ze Szkoły Podstawowej
w Biskupicach. Dla większości była to pierwsza wizyta w naszej bibliotece.
22 września wznowiliśmy spotkania z klasą III ze Szkoły Podstawowej w Biskupicach.
28 września spotkanie autorskie z Ewą Stadtmüller dla uczniów klas 0 i III ze Szkoły Podstawowej
w Biskupicach.
4 października "W świecie baśni i bajeczek"- Bibliotekę odwiedziły dzieci z Przedszkola
Samorządowego w Biskupicach.
4 października "Przez Bałkany z Andrzejem Pasławskim" - podczas spotkania Akademii Seniora
Gminy Biskupice prelekcję podróżniczą przedstawił Andrzej Pasławski miłośnik Bałkanów, który
z wielką pasją oprowadził zebranych przez Słowenię.
6 października kolejne spotkanie z uczniami kl. III
13 października "Z książką do seniora" - kolejne comiesieczne spotkanie z mieszkańcami DPS
w

Biskupicach

z

cyklu

„Podróże

po

epokach

literackich”.

Na

spotkaniach

wraz

z mieszkańcami DPS-u przypomnieliśmy sobie epokę romantyzmu ze szczególnym uwzględnieniem
narodowego wieszcza Adama Mickiewicza
20 października konkurs dla uczniów klasy III, robienie zakładek
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29 października i 5 listopada „W krainie polskich legend” spotkania dla uczniami klas 0 ze Szkoły
Podstawowej w Biskupicach. Tematem przewodnim tegorocznych comiesięcznych spotkań są legendy.
8 listopada "W świecie baśni i bajeczek" 5 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Postaci
z Bajek z tej okazji 8 listopada do biblioteki przybyły dwie grupy przedszkolaków z Biskupic aby
posłuchać nowych bajek i przypomnieć już poznane.
17 listopada "Z książką do seniora" w

Biskupicach

z

mieszkańcami

z

cyklu

„Podróże

DPS-u

kolejne comiesieczne spotkania z mieszkańcami DPS
po

epokach

przypomnieliśmy

sobie

literackich”.
epokę

Na

spotkaniach

pozytywizmu.

wraz

Najważniejsze

założenia i przedstawicieli tego okresu.
22 listopada „Zalety czytania książek” - na spotkanie

przybyli do biblioteki uczniowie

z klasy II a ze Szkoły Podstawowej w Biskupicach Zajęcia miały na celu uświadomienie uczniom wartości
czytania,

rozbudzenie

zainteresowań

książką

i

zachęcenie

do

korzystania

z bogatego księgozbioru bibliotecznego.
24 listopada „Spotkanie z książką” wizyta w wielickim przedszkolu "Bajkowy Dom".. Przedszkolaki
dowiedziały się dlaczego warto chodzić do biblioteki. Wysłuchały bajki, Każdy przedszkolak mógł
oglądnąć książeczki przyniesione z naszej biblioteki.
26 listopada odwiedziły Bibliotekę dzieci z Przedszkola Samorządowego w Trąbkach Przedszkolaki
zwiedziły pomieszczenia biblioteczne. Dowiedziały się o bibliotece, o zbiorach znajdujących się na
półkach i jak należy o nie dbać.
1 grudnia do naszej biblioteki wraz z wychowawczynią przybyły dzieci z zerówki ze Szkoły Podstawowej
w Sławkowicach. Dzieci zwiedziły bibliotekę, dowiedziały się o zbiorach znajdujących się na półkach,
co zrobić aby zostać czytelnikiem, poznały zasady wypożyczania książek.
29 grudnia „Spotkanie z książką” kolejna wizyta w wielickim przedszkolu "Bajkowy Dom".
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CENTRUM KULTURY GMINY BISKUPICE
Centrum Kultury Gminy Biskupice działa od 1. marca 2018 roku, jako samorządowa instytucja kultury,
której celem statutowym jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej
potrzeby kulturalne mieszkańców Gminy Biskupice. Służy zaspokajaniu kulturalnych potrzeb,
promowaniu kultury, organizowaniu działalności w dziedzinie kultury, tworzeniu odpowiednich
warunków materialnych i technicznych dla jej rozwoju, zapewnienie rozwoju kultury oraz
współtworzenie jej wartości, organizowanie imprez.
Podstawowe zadania Centrum Kultury Gminy Biskupice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

dostrzeganie, rozpoznawanie oraz zaspokajanie potrzeb, jak i aspiracji mieszkańców gminy
w zakresie partycypacji w fakultetach kulturalnych,
organizowanie i aranżowanie rozmaitych przedsięwzięć kulturalnych oraz popularyzacja sztuki,
tworzenie warunków do rozwoju amatorskich, rekreacyjnych form artystycznych
i folklorystycznych,
planowanie imprez kulturalnych oraz rozrywkowych,
integracja miejscowych grup społecznych w celu współtworzenia i uczestniczenia w działalności
kulturalnej
promowanie działalności literackiej, twórczej oraz artystycznej, a także innych umiejętności,
organizowanie, koordynowanie oraz wspieranie różnych form działalności wśród mieszkańców
gminy; ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży oraz osób starszych,
współpracowanie z instytucjami kultury, jednostkami organizacyjnymi gminy, podmiotami
z sektora społecznego oraz organami władz publicznych w celu popularyzacji kultury, sztuki,
sportu i rekreacji,
inicjowanie działań wynikających z potrzeb mieszkańców i instytucji działających na terenie gminy.

W celu realizacji zadań wymienionych w ust. 2, Centrum Kultury Gminy Biskupice prowadzi
działalność w szczególności poprzez:
1.
2.
3.
4.
5.

urzeczywistnianie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kół, klubów, grup,
sekcji, i zespołów wykazujących wspólne zainteresowania,
organizowanie imprez: artystycznych, kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych i rozrywkowych,
koordynowanie przedstawień teatralnych, konkursów z rozmaitych dziedzin, spotkań
edukacyjnych, zajęć rekreacyjno-sportowych,
szerzenie i propagowanie lokalnych zespołów artystycznych, grup twórczych oraz innych
artystów,
patronowanie oraz wspieranie różnych form zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży
i osób starszych.
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Centrum Kultury Gminy Biskupice w 2021 roku zrealizowało szereg zadań z zakresu upowszechniania
edukacji i kultury w formie stacjonarnej oraz online.
DZIAŁALNOŚĆ W 2021 ROKU
Centrum Kultury Gminy Biskupice zajęło się organizacją różnorodnych sekcji twórczych, artystycznych,
rekreacyjnych. Były to między innymi: lekcje gry na instrumentach, zajęcia z zakresu tańca ludowego,
taniec nowoczesny oraz szereg zajęć tematycznych. Zajęcia odbywały się cyklicznie we wszystkich
świetlicach działających pod patronatem Centrum Kultury, w budynkach komunalnych,
udostępnionych nieodpłatnie przez Gminę Biskupice oraz w obiektach stowarzyszeń działających na
terenie gminy (Jawczyce, Łazany, Szczygłów, Biskupice, Trąbki).
Sekcje działające w roku 2021.
1.
2.
3.
4.

Lekcje gry na instrumentach klawiszowych – świetlica w Łazanach,
Lekcje gry na instrumentach dętych – Biskupice,
Taniec Ludowy – Trąbki, Łazany
Taniec nowoczesny – świetlica w Łazanach oraz w Szczygłowie,

5.
6.
7.
8.
9.

Fitness – Tomaszkowice,
JOGA – świetlica w Szczygłowie,
Latino SOLO – świetlica w Szczygłowie,
Zdrowy kręgosłup – świetlica w Szczygłowie,
Robotyka – świetlica w Łazanach oraz w Szczygłowie,
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10. Klub „Mama ma Malucha” – świetlica w Jawczycach oraz w Szczygłowie,
11. Klub „Maluchy i My” – świetlica w Łazanach,

12.
13.
14.
15.
16.

Strefa Kreatywnych Kobiet – świetlica w Jawczycach,
Warsztaty tematyczne – świetlice: Łazany, Jawczyce, Szczygłów,
Kluby Seniora – świetlice: Łazany, Jawczyce, Szczygłów,
Warsztaty rękodzieła – Szkoła Podstawowa w Trąbkach,
Akademia Seniora – Tomaszkowice.
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WYDARZENIA, WYJAZDY, IMPREZY PLENEROWE, WARSZTATY
Centrum Kultury Gminy Biskupice w roku 2021 zorganizowało szereg wydarzeń tematycznych na
terenie Gminy Biskupice stacjonarnych i on-line, również przy współpracy z osobami fizycznymi,
radnymi, sołtysami, grupami nieformalnym, stowarzyszeniami.

Zorganizowane wydarzenia, wyjazdy, imprezy plenerowe, warsztaty to m.in.:
•
•
•

Ferie zimowe w świetlicy w Łazanach, Szczygłowie, Jawczycach,
Bal karnawałowy w Łazanach,
II Festiwal Folklorystyczny – uroczystość plenerowa zrealizowana dzięki środkom pozyskanym
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa Inwestująca
w Obszary Wiejskie.
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•
•
•

Konkurs fotograficzny „Piękna nasza gmina cała” – dla młodzieży oraz dorosłych,
Dogoterapia w Klubach Malucha,
Wakacje z Centrum Kultury w trzech świetlicach (Jawczyce, Łazany, Szczygłów),
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•

Półkolonia podczas wakacji w świetlicy w Szczygłowie,

•

„Letnie Kino Plenerowe” – organizowane wspólnie z Fundacją Proelio i Gminą Biskupice,
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•
•
•

•

Piknik Wojskowy pod patronatem Ministra Obrony Narodowej, przy współpracy z Gminą
Biskupice,
„Familijne niedziele” – warsztaty tematyczne, spektakle plenerowe oraz wydarzenia
towarzyszące,
Piknik Rodzinny w Sławkowicach – organizowany w partnerstwie z Gminą Biskupice, OSP
Sławkowice, Sołtysem i Rada Sołecką, Biblioteką Publiczną Gminy Biskupice, Szkołą Podstawową
w Sławkowicach oraz Radą Rodziców,
Warsztaty czekoladowe,
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•

Cykliczne warsztaty dla grup zorganizowanych,
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•
•

Warsztaty Wielkanocne
Ceramika dla dzieci
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• Spotkania w ramach Gminnej Akademii Senior
• Obchody Święta Niepodległości – wieczornica patriotyczna, współpraca ze Stowarzyszeniem Hejnał

Trąbki
• Rekreacja ruchowa seniorów – współpraca z Gminą Biskupice i Fundacją Proelio,
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•

Zajęcia ceramiczne dla seniorów - Tomaszkowice
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•
•

Warsztaty Bożonarodzeniowe – prowadzone w Jawczycach, Łazanach i Szczygłowie.
Mikołajkowe animacje

120

•

Warsztaty zdobienia pierników

Podczas wakacji Centrum Kultury Gminy Biskupice zorganizowało osiem wycieczek do:
•

Ogrodu Doświadczeń w Krakowie,

•
•
•
•
•

Parku Trampolin GoJump i GOair,
Kopalni Soli w Bochni,
Parku Miniatur oraz Warowni w Inwałdzie,
Wyjazd do kina,
Wyjazd do Łowiska w Wieńcu – warsztaty plenerowe dla seniorów,
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•
•

Zarabie Gdów „Wianki” – zajęcia w plenerze dla seniorów,
Rejs statkiem po Wiśle, zwiedzanie opactwa w Tyńcu – grupa odbiorców - seniorzy.

Dziesięciolecie Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK OSP przy Urzędzie Gminy Biskupice.
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Centrum Kultury Gminy Biskupice, Wójt Gminy Biskupice i Klub HDK wspólnie zaaranżowało Warsztaty
Plastyczne, których celem była edukacja poprzez twórcze zajęcia. Uczestnicy spotkań dowiedzieli się,
jak ważne i cenne jest oddawanie krwi. Warsztaty odbywały się w trzech świetlicach; Jawczyce, Łazany,
Szczygłów. Do akcji włączyli się również członkowie Klubów Seniora, przygotowując upominki dla osób,
które zdecydowały się oddać krew.
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W okresie pandemii Centrum Kultury prowadziło warsztaty, zajęcia, spotkania w formie stacjonarnej
i on-line
Liczba odbiorców na stronie internetowej: www.ckbiskupice.pl
oraz na Facebooku: www.facebook.com/Centrum.Kultury.Gminy.Biskupice.

Online

Liczba odbiorców

Ptasia restauracja
W zdrowym ciele zdrowy duch

1330
977

Odkrywamy tajemnicę płatnych warsztatów

1753

Koncert instrumentalno – wokalny

3953

Przygody szalonej Pippi – przedstawienie teatralne

1299

Pakiety czekają na Was!

779

Ogród doświadczeń

950

Domowe SPA

678

Bal karnawałowy

724

Święto Babć i Dziadków

733

Miksturka na zdrowie – 950 odbiorców,

950

Warsztaty walentynkowe

1159

Oryginalny upominek na Dzień Kobiet

386

Bukiety na zdrowie

466

Kiermasz wielkanocny

3707

Palma wielkanocna

615

Tradycje i zwyczaje w Polsce i na świecie czyli Święta Wielkanocne

112

Spacery wirtualne

2918

Propozycje na upominki komunijne

3195

Stylowe, kwiatowe aranżacje Flower Box

1623

Konkurs „Piękna Nasza Gmina Cała”

798

Propozycje i inspiracje na Dzień Matki

1044

Wyniki konkursu „Piękna Nasza Gmina Cała”

1066

Mega duża róża dla Mamy

863
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Stacjonarnie
Wakacyjna przygoda z CK

Liczba odbiorców
843

Półkolonia z CK

801

Wakacyjne wyjazdy? Taaaak!

993

Pierwsze spotkanie Mam i Maluszków

751

Zapraszamy dzieci i dorosłych do udziału w zajęciach śpiewu i tańca
ludowego
Seniorzy aktywnie

1054

Dogoterapia w Klubie Malucha

316

Odkrywamy korzenie kultury ludowej

1076

Tradycja ciągle żywa

925

Małe wianki – wielka radość!

1337

Letnie Kino Plenerowe

3045

Ogród Doświadczeń

1892

Letnie Kino Plenerowe

1668

Odlotowy wyskok do GoJump i GoAir

1418

Kinomaniacy w akcji – czyli wyjazd do kina

1098

Wakacyjny wyjazd do Parku Miniatur

747

Wycieczka do Kopalni Soli w Bochni

699

Maluchy w Jeziorkowie

537

Święto Wojska Polskiego – piknik wojskowy

1068

Zapraszamy na ciąg dalszy wakacyjnych przygód

974

Piknik wojskowy już za Nami

720

Wyjątkowy, wakacyjny rejs

425

BEZPŁATNE ZAJĘCIA POKAZOWE

651

Zaproszenie na Festiwal Folklorystyczny

1730

II Festiwal Folklorystyczny

2193

Niedzielne popołudnie w Sławkowicach

1187

Na ludową nutę

920

Zapraszamy: zapisy na Klub Malucha do

932

Seniorzy warsztatowo

321

Inauguracja Gminnej Akademii Seniora – plakat

469

Inauguracja Gminnej Akademii Seniora – relacja

520

635
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Warsztaty ceramiczne dla seniorów

537

Warsztaty czekoladowe

939

EKO warsztaty w SP Trąbki

889

Pierwsze zajęcia warsztatowe z okazji Jubileuszu X-lecia KHD

923

Warsztaty patriotyczne

766

Zapraszamy na zajęcia tańca nowoczesnego

1085

Wieczornica patriotyczna

1079

Badania mammograficzne i densytometrycznej

1343

Jubileusz X-lecia KHD

1059

Gminna Akademia Seniora

1424

Występ ZPiT „Solny Gościniec” – grupy młodszej

1088

Mikołajkowe animacje

1704

Warsztaty mikołajkowe w Jawczycach

947

Świątecznie w SP Trąbki

1316

Warsztaty bożonarodzeniowe w Łazanach

1005

Warsztaty bożonarodzeniowe w Jawczycach

446

Warsztaty bożonarodzeniowe w Szczygłowie

746

Ostatnie warsztaty w 2021 roku w Trąbkach

947

Podsumowanie warsztatów z okazji X-lecia KHD

687

Podziękowania dla wolontariuszy za rok 2021

1254

Ostatnie zajęcia plastyczne w Łazanach

444
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Liczba wyświetleń multimediów dostępnych na platformie YouTube oraz na Facebooku

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biżuteria dla kobiet małych i dużych czyli „Kobiece, domowe warsztaty” – 61 wyświetleń,
Zwiastun wiosny – z Centrum Kultury Gminy Biskupice każdy to potrafi! – 60 wyświetleń,
Zdrowy bukiet na każdą okazję! -104 wyświetlenia,
Rodzinna palma – 24 wyświetlenia,
Tradycje i zwyczaje – 10 wyświetleń,
Naturalnie kolorowo – 15 wyświetleń,
Naturalnie pyszne – 14 wyświetleń,
Naturalnie pyszne II – 12 wyświetleń,
Gmina Biskupice na dawnej fotografii – 10 wyświetleń,
Upominki i inspiracje na Dzień Mamy – 10 wyświetleń,
Upominki dla Mamy – inspiracje Centrum Kultury Gminy Biskupice – 12 wyświetleń,
Niezwykłe serduszko z kamyczków dla Mamy – 57 wyświetleń,
Gotowanie na ekranie czyli pomysł na słodkie popołudnie z Mamą – 79 wyświetleń,
Taniec nowoczesny – 135 wyświetleń + 849 wyświetleń,
Taniec nowoczesny w świetlicy w Łazanach – 42 wyświetlenia,
PIECHOTA – Zespół Pieśni i Tańca Solny Gościniec (grupa młodsza) – 29 wyświetleń,
Zespół Pieśni i Tańca Solny Gościniec cz. 1 – występ z okazji Święta Niepodległości – 48
wyświetleń,
Zespół Pieśni i Tańca Solny Gościniec cz. 2 – występ z okazji Święta Niepodległości – 20
wyświetleń,
Występ ZPiT Solny Gościniec na Gminnej Akademii Seniora – 34 + 724 wyświetleń,
Zespół Pieśni i Tańca Solny Gościniec – występ na Święcie Plonów – 48 + 401 wyświetleń,
Wieczornica Patriotyczna – występ ZPiT Solny Gościniec – 8 + 154 wyświetlenia,
Filmik promocyjny – Warsztaty Bożonarodzeniowe – 18 + 857 wyświetleń,
JUBILEUSZ 10-LECIA KHDK – 541 wyświetleń,
Prezentujemy dokonania małych, zdolnych mieszkańców naszej gminy – 313 wyświetleń,
Przesłanie na Dzień Mamy i wskazówki upominkowe – 372 wyświetleń,
Mega duża róża dla Mamy – 573 wyświetleń,
Propozycje i inspiracje na Dzień Mamy – 660 wyświetleń,
Naturalnie, kolorowo, zdrowo czyli druga część spotkania z Panią Małgosią – 109 wyświetleń,
Naturalnie pysznie – 438 wyświetleń,
Komunijne upominki – 1300 wyświetleń,
Wiosenne zbiory – 669 wyświetleń,
Wiosna, Słońce, śpiew ptaków, pękające pąki na drzewach czyli 22 kwietnia – 472 wyświetleń,
BUK w Jawczycach – 364 wyświetleń,
Wspominamy z Wami – 354 wyświetleń,
Koszyk wielkanocny i chrzanówka bez tajemnic! – 569 wyświetleń,
Tradycje i zwyczaje – 827 wyświetleń,
Warsztaty wielkanocne pakiet 5 – 215 wyświetleń,
Warsztaty wielkanocne pakiet 4 – 175 wyświetleń,
Warsztaty wielkanocne pakiet 3 – 230 wyświetleń,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Warsztaty wielkanocne pakiet 2 – 141 wyświetleń,
Warsztaty wielkanocne pakiet 1 – 533 wyświetleń,
Warsztaty wielkanocne 2021 pakiety 3, 4, 5! – 569 wyświetleń,
Warsztaty wielkanocne – zapowiedź – 231 wyświetleń,
Warsztaty wielkanocne pakiet 1 – 533 wyświetleń,
Warsztaty wielkanocne 2021 pakiety 3, 4, 5 – 596 wyświetleń,
Warsztaty wielkanocne zapowiedź – 231 wyświetleń,
Wspomnienia z Klubów Malucha – 399 wyświetleń,
To już jutro! Walentynki! A może sprawmy by trwały cały rok? – 386 wyświetleń,
Warsztaty walentynkowe pakiet 2 ramka eco – 329 wyświetleń,
Warsztaty walentynkowe pakiet 1 – cukierkowe serduszko! – 506 wyświetleń,
Pyszne rady, smakowite kompozycje, pomysłowe aranżacje i ciekawe propozycje – 351
wyświetleń,
Przypominamy, że Tłusty Czwartek już jutro! – 742 wyświetleń,
Razem robimy prezenty na warsztatach! – 287 wyświetleń,
Warsztaty walentynkowe – 909 wyświetleń,
Kreatywne masy – 452 wyświetleń,
Miksturka wzmacniająca – 677 wyświetleń,
Wspominki – 277 wyświetleń,
Ferie 2021 podsumowanie – 237 wyświetleń,
Papierowa gwiazda – 285 wyświetleń,
Warsztaty rękodzieła – ramka ozdobna – 251 wyświetleń,
BAL KARNAWAŁOWY ONLINE – 430 wyświetleń,
BAL KARNAWAŁOWY – 271 wyświetleń,
Przygotowania do balu – 759 wyświetleń,
Przygotowania do balu – 506 wyświetleń,
Przygotowania do balu! Zaczynamy – 201 wyświetleń,
Zaproszenie na koncert – 883 wyświetleń,
Zapowiedź płatnych warsztatów plastycznych – 1300 wyświetleń,
A jutro? W zdrowym ciele, zdrowy duch, czyli co potrzebujemy na zajęcia – 649 wyświetleń,
Ptasia restauracja – 1200 wyświetleń.

USŁUGI WYNAJMU POMIESZCZEŃ
W świetlicach działających w ramach Centrum Kultury Gminy Biskupice udostępniono odpłatnie bazę
lokalową w celu organizacji spotkań, przedsięwzięć oraz imprez okolicznościowych w miejscowości:
- Jawczyce,
- Łazany,
- Szczygłów.

PRZYCHÓD
Środki wygenerowane w ramach działalności Centrum Kultury Gminy Biskupice w roku 2021 zostały
pozyskane z tytułu organizowanych zajęć (m.in. zajęcia taneczne, robotyka, lekcje gry
na instrumentach, fitness, zdrowy kręgosłup, joga,) warsztatów, wyjazdów edukacyjnych dla dzieci
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i młodzieży, wynajmu oraz środków ze źródeł zewnętrznych. Pozyskany przychód w roku 2021 to kwota
w wysokości 102.913,72 zł
Dodatkowe środki finansowe pozyskano w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Hejnał Trąbki” na
projekt pn. Odkrywamy korzenie kultury ludowej Województwa Małopolskiego (zajęcia z zakresu tańca
ludowego dla dwóch grup wiekowych) - kwota w wysokości 13.300,00 zł.

8.3 SPORT I REKREACJA, NAGRODY I STYPENDIA SPORTOWE

Wójt Gminy Biskupice prowadzi szereg działań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie
Biskupice. Jednym z nich jest udzielona dotacja służąca umożliwieniu dzieciom i młodzieży udziału
w szkoleniach sportowych, oraz osiąganiu wysokich wyników sportowych – organizacja treningów piłki
nożnej oraz start w zawodach piłkarskich. Z dotacji skorzystały Ludowy Klub Sportowy ZORZA
Przebieczany oraz Klub Sportowy BŁĘKITNI Bodzanów w kwotach po 25 000,00 zł
Gmina dostrzega i rozumie potrzeby osób, które osiągają wysokie wyniki w dziedzinie sportu
międzynarodowym, krajowym i wojewódzkim. Od roku 2011 wspieramy finansowo zarówno samych
sportowców, jak i trenerów oraz wszystkich działaczy sportowych działających na terenie naszej
gminy. Co roku na podstawie Uchwały Rady Gminy Biskupice przydzielane są dla tych osób nagrody
Wójta. Gmina słynie z wielu utalentowanych sportowców liczących się

na arenie polskiej

i międzynarodowej. W roku 2021 Wójt Gminy Biskupice przyznał 8 nagród pieniężnych za osiągnięte
wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.
Do najważniejszych obiektów sportowych należą kompleks boisk ze sztuczną nawierzchnią Orlik
w Tomaszkowicach, boisko do piłki nożnej w Przebieczanach, boiska wielofunkcyjne w Biskupicach,
Bodzanowie, hala sportowa oraz boisko wielofunkcyjne w Łazanach oraz hala sportowa i boisko
trawiaste w Bodzanowie i Sławkowicach.
W 2021 roku wykonano remont boiska sportowego w Bodzanowie dz. nr 206/1 polegający na
powiększeniu murawy wraz z montażem zakupionych piłkochwytów oraz montażem nowych bramek
(umowa na wykonanie robót kwota 25 000,00zł, zakup piłkochwytów kwota 24 442,56 zł),
Odwodnienie skarpy (powstałej w wyniku powiększenia boiska) kwota 5 900,00zł.
Ogółem wydatki poniesione na działania w roku 2021:
−

związane z kulturą fizyczna wyniosły 188 480,32 zł

−

związane z obiektami sportowymi wyniosły 56 325,98 zł
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8.4 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W GMINIE BISKUPICE
Na terenie Gminy Biskupice działa 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w: Biskupicach,
Bodzanowie, Trąbkach, Łazanach, Sławkowicach, do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego
należą jednostki z Biskupic i Trąbek.

Zestawienie wyjazdów w 2021 roku
Pożary

Miejscowe
zagrożenia

Alarmy
Fałszywe

Razem

OSP Biskupice

9

29

1

39

OSP Trąbki

15

38

1

54

OSP Łazany

4

12

1

17

OSP Sławkowice

1

5

0

6

OSP Bodzanów

10

11

3

24

PODSUMOWANIE:

39

95

6

140

Jednostka

Zestawienie liczbowe wyjazdów do zdarzeń jednostek OSP z terenu gminy Biskupice w roku 2021
Wydatki na utrzymanie jednostek OSP Gminy Biskupice
Środki finansowe przeznaczone na cele związane z gotowością bojową oraz na cele inwestycyjne
(budowa remizy OSP Bodzanów) wyniosły 561 440,84 zł
Gmina Biskupice w 2021 roku przekazała środki finansowe w formie dotacji na:
1) utrzymanie gotowości bojowej z przeznaczeniem na zapłatę za zużyte media dla:
−

Ochotniczej Straży Pożarnej Łazany – w kwocie 3 000,00 zł,

−

Ochotniczej Straży Pożarnej Sławkowice – w kwocie 3 000,00 zł,

−

Ochotniczej Straży Pożarnej Trąbki – w kwocie 4 500,00 zł

2) dotację celową na utrzymanie gotowości bojowej z przeznaczeniem na wykonanie instalacji c.o.
gazowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Łazany – w kwocie 82 988,00 zł
3) Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej środki finansowe w wysokości
10 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego
z napędem 4x4 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce.
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Przeznaczono również środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji na rzecz Komendy Wojewódzkiej
Policji w Krakowie w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na remont bieżący budynku Komisariatu
Policji w Gdowie oraz środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu
osobowego segmentu C na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce.

9.

SYTUACJA ZWIĄZANA Z PANDEMIĄ W 2020 ROKU W GMINIE BISKUPICE

W roku 2021 działania w zakresie zarządzania kryzysowego skupiały się na działaniach związanych
zapobieganiem rozprzestrzeniania się Covid-19 oraz organizacją i działalnością informacyjną w zakresie
szczepień przeciwko Covid - 19. Działania te polegały między innymi na:
−

zabezpieczeniu szkół, przedszkoli, jednostek OSP, podopiecznych DPS, ŚDS w maseczki i płyny
do dezynfekcji;

−

zabezpieczaniu jednostek podległych w środki ochrony osobistej tj. maseczki, rękawice i środki
do dezynfekcji;

−

prowadzeniu akcji informacyjnej w zakresie Covid-19 oraz szczepień przeciwko Covid - 19 dla
mieszkańców za pomocą systemu sms, strony internetowej, ogłoszeń na tablicach,
w kościołach;

−

wzmożonej współpraca z ośrodkami zdrowia oraz Domem Pomocy Społecznej na terenie
Gminy Biskupice w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się Covid-19 oraz w zakresie
organizacji szczepień,

−

realizacja rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów, zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego
oraz poleceń Wojewody Małopolskiego w zakresie ustalenia zasad postępowania w związku
z wprowadzeniem stanu epidemii;

−

udział

w

naradach

ze

Starostą

Wielickim

wspólne

podejmowanie

i realizowanie decyzji co do kolejnych działań w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się
wirusa Sars-Cov2, organizacji akcji promocyjnych dotyczących szczepień.
−

organizowanie pracy Urzędu Gminy Biskupice i jednostek podległych w sposób zgodny
z zaleceniami Sanepidu oraz dostosowywanie pomieszczeń do przyjmowania klientów zgodnie
z wytycznymi GIS;

−

organizacja transportu osób niepełnosprawnych do punktów szczepień przeciwko Covid - 19

Środki wydatkowane na walkę z koronawirusem w 2021 roku w wysokości 14 872,91 zł zostały
przeznaczone na zakup maseczek, rękawic, ozonatorów oraz organizację transportu dla osób
niepełnosprawnych do punktów szczepień przeciwko Covid 19.
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