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 I. WSTĘP  

Niniejszym przedstawiam  Raport o stanie Gminy Biskupice za  rok  2018 .  Obowiązek 

sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym.  Raport 

obejmuje podsumowanie działalności Wójta.  

 

II. INFORMACJE OGÓLNE  

2.1. Ogólna charakterystyka gminy BISKUPICE  (w tym demografia)  

 Gmina wiejska położona w powiecie wielickim, w województwie małopolskim. Biskupice 

znajdują się około 25 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.   

 2.2. Demografia  

                                                          Wykaz ludności  

Nazwa miejscowości / liczba mieszkańców 

(wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.) 

 

Gmina Biskupice 

 

10  060 

Miejscowości  

BISKUPICE 1023 

BODZANÓW 1409 

JAWCZYCE 524 

ŁAZANY  991 

SŁAWKOWICE 975 

SUŁÓW 632 

SZCZYGŁÓW 506 

PRZEBIECZANY 1237 

TOMASZKOWICE  659 

TRĄBKI 1553 

ZABŁOCIE   551 

 

 

 

 

 



5 

 

Przyrost naturalny  

 2015 2016 2017 2018 

Urodzenia 104 144 143 139 

Zgony  79 90 66 94 

 

Seniorzy  (stan   na 31 grudnia 2018 ) 

 kobiety mężczyźni 

            60+ 1 147 894 

 

Przedział wiekowy Liczba osób 

0-6 lat 792 

7-18 lat 1 480 

19 – 59 lat 5 747 

60+ 2 041 

 

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 z oddziałami gimnazjalnymi w Sławkowicach 

 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  

 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spslawkowice.biskupice.pl/
http://www.spbiskupice.pl/
http://www.sp-bodzanow.eu/
http://www.splazany.biskupice.pl/
http://www.spprzebieczany.pl/
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III. INFORMACJE FINANSOWE  

3.1.Stan finansów gminy  

Dochody 

Wysokość osiągniętych w 2018 roku dochodów wyniosła 48.817.120,07 zł tj. 100,53 % planu 

wynoszącego 48.560.712,76 zł.  

Struktura wykonania dochodów w 2018 roku przedstawia się następująco: 

 

Z powyższego wykresu wynika, że udział dochodów własnych w kwocie 15.292.376,68 zł w tym 

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 8.642.817,00 zł w dochodach ogółem 

wyniósł 31,33 %.  

 

Wydatki 

Wysokość wykonanych w 2018 roku wydatków wyniosła 52.798.879,15 zł tj. 96,97 % planu 

rocznego wynoszącego 54.446.760,33 zł w tym: 

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 40.661.165,38 zł tj. 97,54 % planu rocznego wynoszącego 

41.687.223,95 zł, 

- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 12.137.713,77 zł tj. 95,13 % planu rocznego wynoszącego 

12.759.536,38 zł.  

Udział wydatków majątkowych  w wydatkach ogółem wyniósł 22,99 %.  

 

Dotacje i środki 
pozyskane z innych 

źródeł; 42,27% 

Dochody własne; 
13,50% 

Udziały w podatkach 
dochodowych; 

17,83% 

Subwencje ogólne; 
26,41% 
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Zadłużenie  

Na dzień 31.12.2018r. zadłużenie ogółem Gminy Biskupice wyniosło 12.158.795,74 zł.  

Strukturę zadłużenia przedstawia poniższa tabela:  

Lp. Cel kredytu/pożyczki/obligacji Kwota kredytu 

pożyczki ogółem 

w zł. 

Kwota, która 

wpłynęła na 

konto Gminy w 

2018r. w zł. 

Stan 

zadłużenia na 

dzień 

31.12.2018r.  

w zł. 

1 
Pokrycie planowanego deficytu 

oraz spłatę rozchodów 
3 447 958,00 0,00 78 478,00 

2 
Pokrycie planowanego deficytu 

oraz spłatę rozchodów 
1 664 259,00 0,00 66 159,00 

3 
Pokrycie planowanego deficytu 

oraz spłatę rozchodów 
500 000,00 0,00 71 384,00 

4 Pokrycie planowanego deficytu 1 000 000,00 0,00 155 536,00 

5 
Pokrycie planowanego deficytu 

oraz spłatę rozchodów 
535 029,00 0,00 72 357,00 

6 Pokrycie planowanego deficytu 837 060,62 0,00 276 180,62 

7 
Zakup samochodu ratowniczo-

gaśniczego dla OSP Trąbki 
200 000,00 0,00 46 600,00 

8 

Wyprzedzające finansowanie 

zadania "Budowa przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie 

Gminy Biskupice oraz budowa 

odcinka sieci wodociągowej w 

miejscowości Biskupice, Gmina 

Biskupice" 

31 101,12 31 101,12 31 101,12 

9 

Pokrycie planowanego deficytu 

oraz spłatę rozchodów 
3 838 000,00 0,00 3 838 000,00 

10 

Pokrycie planowanego deficytu 

oraz spłatę rozchodów 
7 523 000,00 7 523 000,00 7 523 000,00 

         7 554 101,12 12 158 795,74 
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Wolne środki  

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 „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na 

terenie Gminy Biskupice oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Biskupice, 

Gmina Biskupice” w kwocie 31.101,12 zł, 

 emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 

zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na pokrycie planowanego deficytu w kwocie łącznej 

7.523.000,00 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 1.459.537,90 zł. 

 

Wolne środki przeznaczono na dofinansowanie: 

 zadań bieżących gminy m.in.: 

- zadania własnego gminy wynikającego z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i ustawy o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz zwalczaniu narkomanii, 

- zadania z zakresu ochrony środowiska (ochrona gatunkowa roślin i zwierząt w tym: ochrona pszczół, 

edukacja ekologiczna oraz działania informacyjno – edukacyjne),  

- realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych pn. „Kompetencje kluczowe”, 

 zadań majątkowych gminy:  

- budowa świetlicy środowiskowej dla osób niepełnosprawnych i uzależnionych w Przebieczanach,  

- inwestycje drogowe,  

- zakup gruntów,  

- dotacja na zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP w Trąbkach w ramach projektu 

„Bezpieczna Małopolska 2018”.  

 

 

3.2.Wykonanie budżetu gminy 

 

Szczegółowy opis poziomu zrealizowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów 

Gminy Biskupice zawiera sprawozdanie z  wykonania budżetu Gminy Biskupice za 2018 rok 

przedłożone Radzie Gminy Biskupice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie w dniu 

29.03.2019r.  

Na ogólną kwotę dochodów w wysokości 48.817.120,07 zł składają się dochody własne oraz dochody 

z subwencji i dotacji.  

Na wysokość dochodów własnych istotny wpływ ma podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). 

Podatek ten stanowi największe źródło wpływów w ramach dochodów własnych.  

W 2018 roku kwota dochodów z tego tytułu wyniosła 8.642.817,00 zł tj. 102,61 % planu wynoszącego 

8.442.972,00 zł i była większa niż w roku 2017 o 1.417.666,00 zł tj.  o 19,62 %.  

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) stanowi niewielką kwotę dochodów Gminy Biskupice 

 i w 2018 roku wyniósł 59.207,54 zł tj. 101,43 % planu wynoszącego 58.372,00 zł. W stosunku do 

roku 2017 zanotowano wzrost o 4.051,82 zł tj. o 7,35 %.  
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Na dochody z majątku gminy w 2018 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, wpływy  

z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo 

własności.   

Analizując realizację w/w dochodów zauważa się, że wpływy z majątku gminy są mniejsze  

w stosunku do wpływów osiągniętych w roku 2017 o kwotę 15.750,74 zł. 

W ramach otrzymanych środków i 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 1.738.671,93 zł otrzymana ze środków PROW na lata 2014-2020 jako refundacja 

wydatków poniesionych na zadania: pn. „Przebudowa dróg gminnych na obszarze gminy 

Biskupce część I” - w ramach tego zadania przebudowywane zostały odcinki dróg gminnych: 

- Przebieczany – Zabiele – Biskupice o nr 560053K w Biskupicach, 

           - Szkolna Tomaszkowice – Przebieczany o nr 560062K, 

           - Zabłocie – Zborówek o nr 560005K w miejscowości Zabłocie, 

pn.„Przebudowa dróg gminnych na obszarze gminy Biskupce część II” - w ramach tego  

zadania przebudowywano odcinek drogi gminnej Przebieczany „Przez Wieś” nr 560010K w 

miejscowości Przebieczany,  

 kwota 1.442.435,00 zł otrzymana z budżetu państwa na realizację rządowego programu na 

rzecz rozwoju i konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury 

drogowej – zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej klasy L nr 560007K Sławkowice – 

Bilczyce (Brzozowa) na długości w km 0+003,07 do 0+820,55  

w miejscowości Sławkowice wraz z budową kanalizacji deszczowej w km 0+032,10 – 

0+821,14 oraz budową chodnika w km 0+003,07 -0+817,44 przy drodze gminnej nr 

560007K”,    

 kwota 1.164.641,00 zł otrzymana z budżetu państwa na realizację wieloletniego programu pn. 

„Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-  2019” – 

zadanie „Przebudowa odcinka drogi gminnej Biskupice – Szczygłów – Zabłocie o nr  

560003K w Biskupicach i Szczygłowie”,    

 kwota 828.001,00 zł otrzymana jako dotacja i refundacja wydatków poniesionych na  

realizację projektu pn „Budowa parkingów w systemie P&R (parkuj i jedź)  

w miejscowości Trąbki i Biskupice”, 

 kwota 344.100,00 zł  otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadanie  

pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Przebieczanach”, 

 kwota 312.110,00 zł otrzymana na realizację projektu z dofinansowaniem ze środków  

unijnych pn. „Kompetencje kluczowe”,  

 kwota 274.350,00 zł otrzymana z państwowych funduszy celowych z przeznaczeniem  

           na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej w Bodzanowie”,   

 kwota 258.307,59 zł otrzymana jako dotacja i refundacja wydatków poniesionych na  

realizację projektu pn „Wymiana pieców i kotłów w indywidualnych gospodarstwach  

domowych w Gminie Biskupice”, 

 kwota 91.560,00 zł otrzymana z Województwa Małopolskiego z tytułu pomocy finansowej z 

przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa remizy OSP na działce nr ew. 237 w Bodzanowie 

gmina Biskupice”,  
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 kwota 42.386,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja/remont  dróg 

dojazdowych do pól – działka nr 479/2 w miejscowości Sułów o długości 180 m”, zadanie to 

realizowane było na podstawie umowy zawartej z Województwem Małopolskim ze środków 

związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, 

 kwota 35.940,30 zł otrzymana jako refundacja wydatków poniesionych na realizację  

projektu pn. „Budowa punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce  

komunalnej nr 695 w miejscowości Bodzanów”, 

 kwota 25.800,00 zł otrzymana z przeznaczeniem na realizację projektu  

z dofinansowaniem ze środków unijnych pn. „Doskonalenie jakości usług administracyjnych 

istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej świadczonych w gminach Kraków, 

Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż”, 

 kwota 19.372,00 zł otrzymana z funduszy celowych w związku z realizacją projektu pn. 

„Umiem pływać”,   

 kwota 15.000,00 zł otrzymana z Powiatu Wielickiego z przeznaczeniem na organizację  

Dożynek Gminnych i Obchodów 100- lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości,   

 kwota 5.000,00 zł w ramach pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Remont kapliczki 

kolumnowej z 1894 roku w Trąbkach”, 

 kwota 2.806,14 zł otrzymana z Powiatu Wielickiego z przeznaczeniem na realizację  

zadania pn. „Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających 

azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych  z terenu Gminy 

Biskupice”. 

 

Na ogólną kwotę wydatków w wysokości 52.798.879,15 zł składają się wydatki bieżące  

i wydatki majątkowe.  

W ramach wydatków bieżących Gmina Biskupice zrealizowała wydatki na: 

-  zadania własne w wysokości 27.831.642,59 zł, 

- zadania zlecone i powierzone z mocy ustaw i zlecone porozumieniami w wysokości 12.829.522,79 zł 

    w tym:  

 zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami  

w wysokości 12.672.730,65 zł, 

 zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami 

samorządu terytorialnego w wysokości 156.792,14 zł. 

 

Na koniec 2018 roku budżet Gminy Biskupice zamknął się deficytem w kwocie 3.981.759,08 zł.  

Wykonanie wydatków bieżących w stosunku do dochodów bieżących było mniejsze  

o 1.942.568,14 zł (nadwyżka operacyjna).    

 

3.3. Wykonanie wydatków majątkowych  

Planowane wydatki na realizację zadań majątkowych w wysokości 12.759.536,38 zł zostały       

zrealizowane w kwocie  12.137.713,77  zł. tj. 95,13 %. 
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Główne zadania inwestycyjne w 2018 roku:  

 przebudowa odcinka drogi gminnej klasy L Biskupice – Szczygłów – Zabłocie o nr 560003K 

w Biskupicach i Szczygłowie wraz z nadzorem w kwocie 3.053.332,95 zł, 

 przebudowa drogi gminnej klasy L nr 560007K Sławkowice – Bilczyce (Brzozowa)  

na długości w km 0+003,07 do 0+820,55 w miejscowości Sławkowice wraz z budową  

kanalizacji deszczowej w km 0+032,10 – 0+821,14 oraz budową chodnika w km 0+003,07 -

0+817,44 przy drodze gminnej nr 560007K” w kwocie 2.289.805,71 zł, 

 budowa remizy OSP na działce nr ew. 237 w Bodzanowie, gmina  Biskupice w kwocie 

841.689,51 zł, 

 rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Przebieczanach w kwocie 

688.200,01 zł, 

 budowa sali gimnastycznej w Bodzanowie w kwocie 279.275,63 zł,  

 zakup gruntów  dla utworzenia strefy aktywności gospodarczej w kwocie 397.502,32 zł 

 

3.4. Wieloletnia Prognoza Finansowa  

Obowiązująca w 2018 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmowała okres od 2018 roku do 

2026 roku.  W tym okresie harmonogram spłat i obsługi zadłużenia przedstawiał się następująco: 

Harmonogramy spłat rat kapitałowych i odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia 

kredytów i pożyczek 

 

1) Kredyt zaciągnięty w roku 2010 na kwotę 3.447.958,00 z przyjętym oprocentowaniem 5,0 % 

 

Rok Kapitał Odsetki 
2011 600 000,00 158 583,00 

2012 600 000,00 128 583,00 

2013 600 000,00 98 583,00 

2014 313 896,00 75 171,00 

2015 313 896,00 59 475,00 

2016 313 896,00 43 780,00 

2017 313 896,00 28 084,00 

2018 313 896,00 12 389,00 

2019 78 478,00 645,00 

 3 447 958,00 605 293,00 

 

 
2) Kredyt zaciągnięty w roku 2011 na kwotę 1.664.259,00 z przyjętym oprocentowaniem 6,5 % 

 

Rok Kapitał Odsetki 
2012 402 000,00 96 144,00 

2013 402 000,00 70 014,00 

2014 158 820,00 51 163,00 

2015 158 820,00 40 840,00 

2016 158 820,00 30 517,00 

2017 158 820,00 20 194,00 

2018 158 820,00 9 870,00 

2019 66 159,00 1 063,00 

 1 664 259,00 319 805,00 
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3) Kredyt zaciągnięty w roku 2012 na kwotę 500.000,00 z przyjętym oprocentowaniem 7,5 % 

 

Rok Kapitał Odsetki 
2013 71 436,00 38 300,00 

2014 71 436,00 29 700,00 

2015 71 436,00 24 400,00 

2016 71 436,00 19 000,00 

2017 71 436,00 13 700,00 

2018 71 436,00 8 300,00 

2019 71 384,00 2 900,00 

 500 000,00 136 300,00 

 
4) Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Krakowie w roku 2014 na kwotę 300.000,00 zł z przyjętym oprocentowaniem 4,5 % 

 

Rok Kapitał Odsetki 
2014  1 200,00 

2015 60 000,00 12 600,00 

2016 60 000,00  9 900,00 

2017 60 000,00 7 200,00 

2018 61 050,00 4 400,00 

 2019  58 950,00  1 700,00 

 300 000,00 37 000,00 

 
5) Kredyt zaciągnięty w roku 2014 na kwotę 1.000.000,00 zł z przyjętym oprocentowaniem 6,5 % 

 

Rok Kapitał Odsetki 
2014   10 500,00 

2015  211 116,00 58 681,00 

2016 211 116,00 44 959,00 

2017 211 116,00 31 236,00 

2018 211 116,00 17 514,00 

2019 155 536,00 4 125,00 

 1 000 000,00 167 015,00 

 
6) Kredyt zaciągnięty w roku 2015 na kwotę 535.029,00 zł z przyjętym oprocentowaniem 6,5 % 

 

Rok Kapitał Odsetki 
2015   1 000,00 

2016 154 224,00 30 161,00 

2017 154 224,00 20 136,00 

2018 154 224,00 10 112,00 

2019 72 357,00 1 294,00 

 535 029,00 62 703,00 

 

 

 

7) Pożyczka zaciągnięta w WFOŚ i GW w Krakowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania 

pod nazwą "Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 z funkcją do 

ograniczenia skażeń ekologicznych dla OSP w Trąbkach" na kwotę 200.000,00 zł z przyjętym 

oprocentowaniem 4,5  
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Rok Kapitał Odsetki 
2015 11 800,00 4 537,00 

2016 47 200,00 7 691,00 

2017 47 200,00 5 561,00 

2018 47 200,00 3 431,00 

2019 46 600,00 1 302,00 

 200 000,00 22 522,00 

 
8) Kredyt zaciągnięty w roku 2016 na kwotę 837.060,62 zł z przyjętym oprocentowaniem 6,5 % 

 
Rok Kapitał Odsetki 

2016               746,00 

2017 280 440,00 46 015,00 

2018 280 440,00 27 787,00 

2019 276 180,62 9 558,00 

 837 060,62         84 106,00 

 

 
9) Pożyczka zaciągnięta w roku 2017  w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację inwestycji 

"Przebudowa dróg gminnych na obszarze Gminy Biskupice część I" na kwotę 829.541,32 zł  

z przyjętym oprocentowaniem 1,00 % 

 
Rok Kapitał Odsetki 

2017   2 500,00 

2018 829 541,32 8 296,00 

 829 541,32 10 796,00 

 

 
10) Pożyczka zaciągnięta w roku 2017  w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację inwestycji 

"Przebudowa dróg gminnych na obszarze gminy Biskupice część II" na kwotę 999.868,13 zł  

z przyjętym oprocentowaniem 1,00 % 

 

Rok Kapitał Odsetki 
2017   2 500,00 

2018 999 868,13 9 999,00 

 999 868,13 12 499,00 

 

 
11) 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 Kapitał Odsetki 

2018  9 991,00 

2019  16 651,00 

2020 1 665 061,00 16 651,00 

 1 665 061,00 43 293,00 

 

 

 

12) Emisja papierów wartościowych w roku 2017 na kwotę 3.838.000,00 zł z przyjętym 

oprocentowaniem 2,91 % 
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Rok Kapitał Odsetki 

2017  11 069,00 

2018  111 686,00 

2019  111 686,00 

2020 1 000 000,00 111 686,00 

2021 1 000 000,00 82 586,00 

2022 1 000 000,00 53 486,00 

2023  24 386,00 

2024 838 000,00 24 386,00 

 3 838 000,00 530 971,00 

 
13) Emisja papierów wartościowych w roku 2018 na kwotę 7.523.000,00 zł z przyjętym 

oprocentowaniem 3,00 % 

 

Rok Kapitał Odsetki 
2018  163 082,00 

2019  330 694,00 

2020  330 694,00 

2021 1 500 000,00 330 694,00 

2022 1 500 000,00 285 694,00 

2023 1 500 000,00 240 694,00 

2024 0 195 694,00 

2025 0 150 694,00 

2026 3 023 000,00 90 694,00 

 7 523 000,00 2 118 634,00 

 
14) Emisja papierów wartościowych w roku 2019 na kwotę 7.495.808,00 zł z przyjętym 

oprocentowaniem 3,00 % 

 
Rok Kapitał Odsetki 

2019  10 897,00 

2020 500 000,00 224 875,00 

2021  209 875,00 

2022  209 875,00 

2023 500 000,00 209 875,00 

2024  194 875,00 

2025 1 000 000,00 194 875,00 

2026 500.000,00 164 875,00 

2027 2 000 000,00 148 643,00 

2028 2 000 000,00 89 875,00 

2029 995 808,00 29 875,00 

 7 495 808,00 1 688 415,00 

 

 
15) Pożyczka planowana do zaciągnięcia w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację inwestycji 

"Adaptacja budynku starej szkoły w Bodzanowie na Świetlicę i Klub Seniora” w 2019 na kwotę 

306.211,00 zł i w 2020 roku na kwotę 193.789,00 zł z przyjętym oprocentowaniem 1,00 % 

 

 

 
Rok Kapitał Odsetki 

2019  3 063,00 

2020 306 211,00 5 000,00 

2021 193 789,00 1 938,00 

 500 000,00  10 001,00 
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16) Pożyczka planowana do zaciągnięcia w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację inwestycji 

"Budowa świetlicy środowiskowej dla osób niepełnosprawnych i uzależnionych w Przebieczanach” w 

2019 na kwotę 274.516,00 zł i w 2020 roku na kwotę 225.484,00 zł z przyjętym oprocentowaniem 

1,00 % 

 

Rok Kapitał Odsetki 

2019  2 746,00 

2020 274 516,00 5 000,00 

2021 225 484,00 2 255,00 

 500 000,00 10 001,00 

 
17) Pożyczka planowana do zaciągnięcia w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację inwestycji 

"Budowa budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Sułów” w 2019 na kwotę 300.000,00 zł  

i w 2020 roku na kwotę 200.000,00 zł z przyjętym oprocentowaniem 1,00 % 

 

Rok Kapitał Odsetki 
2019  3 000,00 

2020 300.000,00 5 000,00 

2021 200 000,00 2 000,00 

 500 000,00 10 000,00 

 
 

18) 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 Kapitał Odsetki 

2019  5 000,00 

2020 500.000,00 5 000,00 

2021   

 500 000,00 10 000,00 

 

19) Emisja papierów wartościowych w roku 2020 na kwotę 289.660,00 zł z przyjętym 

oprocentowaniem 3,00 % 

 

Rok Kapitał Odsetki 
2020  4 286,00 

2021  8 690,00 

2022  8 690,00 

2023  8 690,00 

2024  8 690,00 

2025  8 690,00 

2026  8 690,00 

2027  8 690,00 

2028  8 619,00 

2029 289.660,00 8 690,00 

 7 495 808,00 82 425,00 

 
Poniższa tabela przedstawia zrealizowaną nadwyżkę operacyjną oraz jej prognozę na najbliższe lata 

ujętą w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2026:  
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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 43 045 137,40 40 256 341,18 2 788 796,22 

          

11 2020 44 637 807,00 39 000 000,00 5 637 807,00 
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2021  

 

46 244 769,00  

 

40 300 000,00  
 

5 944 769,00  

        

               

13 2022 47 863 335,00 40 500 000,00 7 363 335,00 

          

14 2023 49 347 099,00 40 700 000,00 8 647 099,00 

          

          

15 2024 50 827 512,00 40 900 000,00 9 927 512,00 

          

          

16 2025 52 352 337,00 41 100 000,00 11 252 337,00 

          

17 2026 53 870 555,00 41 300 000,00 12 570 555,00 
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IV.  INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  

Wartość brutto majątku Gminy Biskupice na dzień 31.12.2018 r. wyniosła 91.434.368,30 zł       

i w stosunku do stanu  na dzień 01.01.2018 wzrosła o 15.460.954,42 zł, co stanowi wzrost       

o 20,35%.      

Wartość  brutto  majątku 

      

      

Lp. Wyszczególnienie 
Wg stanu na dzień Zmiana wartości 

 (4-3) 
Dynamika % (4:3) 

01.01.2018 31.12.2018 

1 2 3 4 5 6 

1 Rzeczowy majątek trwały 53 512 094,67 60 283 750,14 6 771 665,47 112,65% 

2 Pozostały majątek trwały 5 511 183,91 5 792 275,82 281 091,91 105,10% 

3 Finansowy majątek trwały  0,00 0,00 0,00 0,00% 

4  

Należności 

długoterminowe  24 261,62 66 699,62 42 438,00 274,92% 

5 

Wartości niematerialne 

 i prawne 205 088,87 207 828,58 2 739,71 101,34% 

 6 Inwestycje 8 989 586,01 15 847 481,77                                                                                                                                                                                                                                               2 739,71 176,29% 

7 Majątek obrotowy 7 731 198,80 9 236 332,37 1 505 133,57 119,47% 

 

 RAZEM  75 973 413,88 91 434 368,30 15 460 954,42 120,35% 

Struktura majątku obrotowego Gminy Biskupice przedstawia się następująco: 

     

      Struktura  majątku obrotowego 

      

      

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na dzień Zmiana wartości 

(4-3) 

Dynamika % 

(4:3) 
01.01.2018 31.12.2018 

1 2 3 4 5 6 

1 
Zapasy, w tym:                                  

- materiały 
8 132,90 9 820,28 1 687,38 120,75% 

2 Należności i roszczenia wymagalne 4 656 180,50 5 422 023,02 765 842,52 116,45% 

3 

Papiery wartościowe przeznaczone 

do obrotu,  w tym:                     

 - udziały lub akcje                                        

- inne 

0,00 0,00 0,00 0,00% 

4 

Środki pieniężne, w tym:                               

- w banku                                                          

- lokaty bankowe 

3 066 885,40 3 804 489,07 737 603,67 124,05% 

5 
Rozliczenia międzyokresowe 

kosztów 
0,00 0,00 0,00 0,00% 

  RAZEM 7 731 198,80 9 236 332,37 1 505 133,57 119,47% 
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 Dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego, wpływy z tytułu użytkowania wieczystego oraz 

wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w 2018 roku wyniosły : 

 

               Wyszczególnienie W wysokości 
Dochody z najmu i dzierżawy( obwodów łowieckich, 

 lokali mieszkalnych dla nauczycieli, sal 

gimnastycznych,  budynków komunalnych,  gruntów 

komunalnych). 

 

 

                     57 425,98 zł 

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego 

nieruchomości. 
                      1 144,44 zł 

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 

służebności. 
                        717,89 zł 

 

 V. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII  

5.1. Strategia Rozwoju  Gminy  Biskupice  na lata   2014 – 2024 ( uchwalona przez Radę 

Gminy Biskupice  Uchwała Nr   LXI/453/14   z  dnia 25 września 2014 r.  wyznacza cele,  jakie  

gmina  powinna osiągnąć do 2024 roku.  Sformułowanie misji, wizji i celów strategicznych pozwoliło 

na stworzenie celów operacyjnych oraz kierunków działań.  

STAN  REALIZACJI   STRATEGII  

Cel strategiczny nr 1 : Poprawa standardu i jakości życia mieszkańców 

Cel operacyjny 1.1. Poprawa sytuacji materialnej mieszkańców  

- Zadania realizacyjne nr : 

 

1.1.4.  Pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych    

Zakupiono dwie  działki o nr. 552/1 i 559 w Bodzanowie w celu utworzenia Strefy Aktywności  

Gospodarczej. 

 

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. Liczba osób do 

wykonywania prac do 15 osób, liczba osób zmieniała się wskutek rezygnacji z prac bądź podjęcia 

pracy. 

Poniesione wydatki na wypłatę w ramach  prac społecznie – użytecznych wyniosły 31.214,65 zł. 

 z tego: Gmina 12.485,86 zł  - tj. 40% ,  Fundusz Pracy 18.728,79 zł. tj.  60% .  

 

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)  

1) udzielanie  Ochotniczej Straży Pożarnej w Łazanach dotacji celowej w wysokości 15.000,00 

złotych z budżetu gminy Biskupice na remont pomieszczenia socjalnego, oraz Ochotniczej Straży 
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Pożarnej w Trąbkach dotacji celowej w wysokości 2.500,00 zł  z budżetu gminy Biskupice na remont 

pomieszczenia socjalnego, 

 2) udzielenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach dotacji celowej w wysokości 2.000,00 zł  na 

zakup sprzętu pożarniczego oraz umundurowania i wyposażenia osobistego strażaka  tj.  3 ubrania 

koszarowe 3-częściowe, 3 węże do motopompy W 52, 4 węże do motopompy W75, ubranie 

koszarowe 4-częściowe, 

 3) udzielenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Trąbkach dotacji celowej  w wysokości  2.000,00 zł  na 

zakup sprzętu pożarniczego oraz umundurowania i wyposażenia osobistego strażaka tj. łopatka 

strażacka, bosak podręczny, szpadel strażacki, nożyce do prętów, linka strażacka, wąż do motopompy 

W52 – 3 szt, wąż do motopompy W75,2 szt. siekierek,  klucz do hydrantu podziemnego, klucz do 

hydrantu nadziemnego, kamizelka ostrzegawcza z napisem straż, bosak ze stylem składanym 

aluminiowym, taśma ostrzegawcza STRAŻ, rękawice RMC IMPACT,  

4) udzielenie z budżetu gminy na 2018r. Ochotniczej Straży Pożarnej w Trąbkach  dotacji  

celowej w wysokości 100.000,00 złotych z przeznaczeniem na  zakup samochodu pożarniczego 

dofinansowanego przez Województwo Małopolskie w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 

2018” „ w kwocie 50.000,00 zł oraz  z budżetu Gminy Biskupice – 50.000,00 zł , 

5)  przekazano z budżetu gminy w 2018 roku na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży 

Pożarnej środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie  zakupu 

sorbentów, neutralizatorów oraz środków gaśniczych dla Komendy  Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej  w Wieliczce.  

1.2.5. Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg przebiegających przez  gminę (m.in. budowa 

chodników  dla pieszych, dróg i ścieżek rowerowych) 

Wykonano chodniki oraz  przebudowę  drogi nr 560003K  Biskupice-Szczygłów-Zabłocie (na odcinku 

od km 0+011 do km 1+304 tj. na długości 1293 mb – na realizacją zadania pozyskano środki z 

budżetu państwa z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-

2019) 2)  wykonano przebudowę drogi 560007K Sławkowice-Bilczyce (Brzozowa) 

( na długości 821 mb – na realizację zadania pozyskano środki z budżetu państwa z Rządowego 

Program Rozwoju i Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej 

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 świadczone były usługi 

wykonania badań  (mammobus).  

 

1.3.2 Profilaktyka i edukacja w zakresie skutków korzystania z używek  

Co rocznie podejmowane są uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu  Przeciwdziałania Narkomanii    (opis znajduje 

się w części dotyczącej opisu realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych).   

W ramach działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzane 

są rozmowy motywujące do podjęcia leczenia. Prowadzone są również kontrole placówek handlowych  
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pod kątem przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi.  

1.3.3. Diagnozowanie zagrożeń związanych z narkomanią i alkoholizmem   

Opracowano „Diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych”  (opis znajduje się w części dotyczącej 

opisu realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).  Koszt wykonania 

diagnozy – 5 400,00 zł 

 

1.3.4. Organizowanie dożywiania dzieci i młodzieży szkolnej  

W ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla  63 

uczniów przyznano pomoc w formie gorącego posiłku .  

Cel operacyjny 1.4. Poprawa dostępu do opieki nad osobami potrzebującymi (osoby 

niepełnosprawne , osoby starsze, wykluczone społecznie i inne) 

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.  

1.4.2. Współpraca  z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizowania dziennej opieki nad   

osobami starszymi oraz niepełnosprawnym  

Realizacja zadania jak powyżej.  

1.4.4. Propagowanie i dostosowywanie oferty zajęć świetlicowych  

Zadanie realizowane przez Centrum Kultury Gminy Biskupice (opis  w części analitycznej raportu).  

 

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 

Dostosowano w szkołach podstawowych: SP Sławkowice, SP Przebieczany (budynek dawnego 

GOPS) sale z przeznaczeniem na dwa oddziały przedszkolne wraz z zapleczem. W  SP Biskupice i SP 

Łazany w latach poprzednich dostosowano wydzieloną część na dwa oddziały przedszkolne  

z zapleczem. 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. 

 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   

 

1.5.3.Wspieranie działalności niepublicznych placówek przedszkolnych  

Niepubliczne placówki przedszkolne zgodnie z ustawą Prawo oświatowe oraz Ustawą o finansowaniu 

zadań oświatowych na każde dziecko otrzymują dotacje podmiotową w wysokości równej 75% 
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podstawowej kwoty dotacji z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota 

przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji 

ogólnej dla gminy (na rok 2018 - 75% podstawowej kwoty dotacji na dziecko wyniosło – 7970,42 zł. 

Suma przekazanych dotacji za 2018 r. wyniosła 660.132,36 zł). 

 

Cel operacyjny 1.6.  Rozszerzona oferta edukacyjna  

Zadania realizacyjne nr : 

 

1.6.1 Rozszerzanie oferty atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych w szkołach i przedszkolach 

 

1) realizowano zajęcia dodatkowe organizowane  przez placówki oświatowe. Udział biorą 

wszystkie zainteresowane dzieci. Liczba dzieci zmienia się w zależności od roku szkolnego. 

Szkoła Podstawowa w Biskupicach 

(zajęcia wyrównawcze, zajęcia szachowe, "Bystrzak," SKS,  zajęcia rozwijające, szachy dla 

najmłodszych, zajęcia karate (odpłatne), basen  (odpłatne), koło czytelnicze, zajęcia muzyczne,  koło 

przyrodnicze ,"Bystrzak" kl. "0",  tańce kl I i II  (odpłatne),  tańce kl III b (odpłatne), tańce oddz. 

Przedszkolny (odpłatne) , tańce kl IIIa i IV (odpłatne), koło j. angielskiego, zaj. z "Robotyki" 

(odpłatne).          

     

Szkoła Podstawowa w Bodzanowie 

( koło teatralne, koło szachowe, szachy, koło przyrodnicze, matematyczne i informatyczne  dla 

uczniów zdolnych i mających trudności w nauce oraz nauka programowania - w ramach projektu „ 

Kompetencje Kluczowe”, koło językowe, koło polonistyczne, zajęcia z robotyki (odpłatne), zajęcia 

taneczne (odpłatne) ). 

 

Szkoła Podstawowa w Łazanach 

(koło matematyczne, koło szachowe, zajęcia z gry na gitarze, SKS, wyjazdy na basen, zajęcia z 

koszykówki, zajęcia z piłki siatkowej, zajęcia z karate (odpłatne), innowacje pedagogiczne: 

czytelnicza i w ramach zespołu muzycznego „Wesołe nutki”, kółko filmowe, zajęcia w ramach, 

akademii Bystrzaka, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze). 

 

Szkoła Podstawowa w Przebieczanach 

( koło teatralno-artystyczne, koło kreatywne  „Twórczo poznaję świat”, zajęcia matematyczno-

informatyczne, zajęcia wyrównawcze edukacja wczesnoszkolna, matematyka, język polski,  koło 

językowe, chór, koło matematyczne, SKS, szachy, zajęcia  z "Robotyki" (odpłatne), basen   

(odpłatne) ). 

 

Szkoła Podstawowa w Sławkowicach 

(zajęcia ogólnorozwojowe + piłka nożna + tenis stołowy, koło biblijne, ZDW j. polski, ZDW dla 

ucznia słabego (dot.3kl SP), zajęcia szachowe, 10x Zajęcia mat-przyr. w ramach projektu 

„Kompetencje kluczowe”, zajęcia taneczne (płatne), zajęcia karate (płatne), zajęcia szachowe MOS, 

zajęcia na basenie). 

Oddziały gimnazjalne 

(piłka nożna, koło geograficzne, 25x zajęcia mat.-przyr. w ramach projektu „Kompetencje kluczowe”, 

SKS siatkówka, koło biblijne, ZDW j. polski). 
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Szkoła Podstawowa w Trąbkach koła zainteresowań dla uczniów klas I-VII:  

( SKS, przyrodnicze, matematyczne, matematyczno-logiczne „Matematyka w praktyce”, szachowe, 

Rękodzieło, plastyczne, języka angielskiego, teatralne, komputerowe, programowania „Moja przygoda 

z programowaniem”,  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, oraz zajęcia z terapii pedagogicznej  

i rewalidacja). 

Organizowane były również płatne zajęcia z języka angielskiego przez szkołę językową English 

Club, zajęcia z karate, zajęcia z piłki nożnej oraz tańce (szkoła tańca „Elita”). 

 

Zajęcia dodatkowe w Przedszkolu Samorządowym w Trąbkach 

1. Zajęcia bezpłatne organizowane na terenie przedszkola przez prywatne osoby:  

     rytmika. 

2. Zajęcia bezpłatne rozwijające zainteresowania dla dzieci chętnych: Warsztaty w ramach innowacji 

pedagogicznej „Wesoła przygoda na świeżym powietrzu”, 

   Zajęcia prowadzone przez nauczycieli w ramach awansu zawodowego. 

3. Realizacja dodatkowych zadań w ramach Akademii Rodzica XXI wieku: 

 warsztaty okolicznościowe (świąteczne) we wszystkich oddziałach dla rodziców „Aktywnie 

kreatywnie”, 

 grupy wsparcia dla rodziców dzieci o SPE (arteterapia, sensoplastyka, RRW W. Sherborne) – 

spotkania odbywały się 1 x w m-cu, 

 „Bajkowe spotkania w Trąbkach” z zaangażowaniem rodziców, 

 Konferencjez udziałem rodziców, publiczne przedstawienie rezultatów projektu 

edukacyjnego realizowanego w każdym oddziale. 

4. Organizacja wielu ciekawych warsztatów:  

 Wyjazdowe warsztaty edukacyjne w Akademii Twórczego Rozwoju „Bystrzak”, 

 Warsztaty kulinarne w Ranczo Furii, 

 Warsztaty z Akademii i Sportu „Dobry Start”, 

 Warsztaty „Dzieci Dzieciom” uczniowie kl. III w ramach „Tygodnia czytania” 

zaprezentowanie bajki „Brzydkie kaczątko”, 

 Warsztaty Podróżnicze „Dzieci świata”, 

 Warsztaty „Fizyka dla smyka”, 

 Akcja wymiany książek w przedszkolu. 

 

Zajęcia dodatkowe w Przedszkolu Samorządowym w Biskupicach: 

Zajęcia bezpłatne organizowane na terenie przedszkola: język angielski, rytmika, koło teatralne, koło 

plastyczne, elementy gimnastyki korekcyjnej, gimnastyka buzi i języka (ćwiczenia logopedyczne) 

Comiesięczne (każdy drugi poniedziałek miesiąca) „spotkania z książką” w Bibliotece Publicznej 

Gminy Biskupice. Warsztaty okolicznościowe (świąteczne): przed Bożym Narodzeniem oraz przed 

Wielkanocą. 

 

Organizacja wielu ciekawych warsztatów: 

- Sensoplastyka – Akademia Twórczego Malucha 

- warsztaty piekarnicze – piekarnia w Biskupicach 

- warsztaty pszczelarskie – spotkanie z pszczelarzem 

- warsztaty wokalno-taneczne – zespół „Papaja Kids” 

- warsztaty kulinarne – pieczenie ciastek, bułek, chleba, robienie sałatki owocowej, samodzielne 

wyciskanie soku ze świeżych warzyw i owoców 

- warsztaty o tematyce zdrowego stylu życia – spotkania z fizjoterapeutą z Kopalni Soli w Wieliczce 

- warsztaty edukacyjne – spotkanie z górnikiem z Kopalni Soli w Wieliczce 
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- warsztaty o bezpieczeństwie – spotkania z policjantem, pielęgniarką, strażakiem, ratownikiem 

medycznym, kurs pierwszej pomocy dla przedszkolaków 

- warsztaty podróżnicze – „Poznajemy świat” 

- warsztaty ze zwierzętami – wyjazd do Kliniki Weterynaryjnej w Wieliczce, wycieczka do 

gospodarstwa agroturystycznego, spotkanie edukacyjne z Fundacją „Dzika Klinika”, liczne spotkania 

ze zwierzętami w przedszkolu 

- warsztaty naukowe – biologia, chemia, fizyka, matematyka 

- warsztaty cyrkowe 

- warsztaty manualne (świetlica w Jawczycach) 

- warsztaty z robotyki 

Wszystkie szkoły, których organem prowadzącym jest Gmina Biskupice uczestniczyły w zajęciach pt. 

„Umiem pływać” przy dofinansowanych środkach  przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. 

 

1.6.2. Pełniejsza realizacja funkcji wychowawczo-opiekuńczej szkół i przedszkoli – zatrudnianie 

specjalistów: pedagog, logopeda, specjalista od gimnastyki korekcyjnej, oligofrenopedagog 

We wszystkich placówkach dyrektorzy starają się zatrudniać do rewalidacji specjalistów, jednak 

niekiedy, po wyczerpaniu procedury tj. ogłoszenie na stronie Małopolskiego Kuratorium Oświaty i 

ogłoszenie w Powiatowym Urzędzie Pracy, dyrektorzy zawracają się o zezwolenie na zatrudnienie 

specjalisty o zbliżonych kwalifikacjach, ponieważ niektórych specjalistów brakuje albo nie są 

zainteresowani pracą w Gminie Biskupice.  

 

1.6.3. Stałe wsparcie psychologiczne w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz rodziców 

Dzieci i młodzież we wszystkich szkołach objęte są pomocą psychologiczno – pedagogiczną. Od 

września 2018 roku w każdej szkole jest zatrudniony Pedagog szkolny. Do szkół i przedszkoli 

systematycznie zakupywane są pomoce dydaktyczne do pracy rewalidacji indywidualnej z dziećmi 

objętych PPP. Jest organizowana pedagogizacja rodziców – np. Prelekcja dla rodziców prowadzona 

przez psychologa dziecięcego (dyrektora Krakowskiego Ośrodka Terapii w Krakowie) B. Woszczynę 

„Bezstresowe wychowanie krzywdzi dziecko” oraz: 

 kontakty indywidualne rodziców z nauczycielami, 

 Kącik prawny dla rodziców. 

 

1.6.4.Systematyczne unowocześnianie i doposażenie bazy szkolnej. 

Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych 

uznać należy za dobry, co jest rezultatem stałych, znacznych nakładów finansowych czynionych od 

kilku lat na poprawę substancji budowlanej dla sprawności technicznej i dla optymalizacji kosztów 

eksploatacji.                                                                                                                                 

W dobie zwiększonych zagrożeń wynikających z rozwoju cywilizacyjnego szczególnie ważnym 

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.  Szczegółowe informacje znajdują się w 

Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018 i sprawozdaniu z 

wykonania budżetu za 2018 rok. 
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1.6.5. Rozbudowa szkół i przedszkoli lub adaptacja pomieszczeń na cele oświatowe 

W związku z powiększającą się liczbą uczniów Szkoły Podstawowej w Przebieczanach zdecydowano 

rozpocząć inwestycję rozbudowy budynku szkoły. Pod koniec czerwca zakończyły się procedury 

przetargowe.  W dniu 16 lipca 2018 podpisano umowę z Wykonawcą, który przejął teren rozpoczął 

przebudowę. Wg umowy data zakończenia inwestycji to maj 2020 roku.  

W roku 2018 rozpoczęto budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bodzanowie 

wraz z przebudową części przeznaczonej na oddział przedszkolny. 

1.6.6. Wspieranie nauczycieli w procesie podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 

 

Doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2018. 

 

Wyszczególnienie Wykonanie 2018 w zł. 

Przedszkola 4 977,40 

Szkoły podstawowe 46 627,81 

Razem 51 766,00 

 
Celem zapewnienia jak najwyższej jakości kształcenia dzieci i młodzieży, nauczyciel zobowiązany 

jest do podnoszenia swojej wiedzy. Obowiązek wyodrębnienia środków na dofinansowanie 

doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego – w wysokości 

1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.  

 

Cel operacyjny 1.7. Rozwinięte życie kulturalne w Gminie 

Zadania realizacyjne nr : 

 

1.7.1 Utworzenie GOK   

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr LI/355/18  Rady  Gminy  Biskupice  

 z dnia 22 stycznia 2018 roku została utworzona samorządowa instytucja kultury pod nazwą Centrum 

Kultury Gminy Biskupice . 

 

1.7.2. Systematyczne unowocześnianie i doposażenie bazy 

W roku 2018 wszystkie świetlice działające w ramach Centrum Kultury Gminy Biskupice zostały 

wyremontowane i doposażone – zaplecze techniczne, materiały edukacyjne.  

1.7.3. Zatrudnianie instruktorów, animatorów kultury  

Zatrudniona kadra:  instruktorzy na umowę o pracę 3 osoby,  umowę zlecenie – 8 osób, instruktorzy – 

umowy z firmą - 5 

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, zajęcia z rekreacji ruchowej, robotyki, lekcje gry na 

instrumentach, szereg zajęć tematycznych; Akademia Seniora, Klub Seniora, Klub 

Malucha/Mam.  
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1.7.5. Współpraca GOK z innymi instytucjami i organizacjami (szkoły, świetlice, KGW, NGO, kluby 

sportowe)  

W zakresie tworzenia skoordynowanej oferty kulturalnej realizacja zadań z zakresu kultury i edukacji 

poprzez organizację przedsięwzięć w partnerstwie – organizowanie wspólnych wydarzeń 

kulturalnych, konkursów edukacyjnych, warsztatów tematycznych.   

 

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; indywidualne, grupowe  

w zależności od potrzeb odbiorców - nieodpłatna i odpłatna forma korzystania z oferty. Uruchomiono 

14 sekcji.  

 

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.  

1.8.3. Organizowanie imprez integrujących mieszkańców 

Opis realizacji zadania  przedstawiony został w części  analitycznej  „Kultura”.  

 

 

Cel operacyjny 1.9. Zmniejszenie zjawiska wykluczenia cyfrowego  

Zadania realizacyjne nr : 

1.9.2 Realizacja  projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego  

W ramach projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans 

mieszkańców Gminy Biskupice”, w roku 2018 gmina pokrywała koszty dostępu do Internetu dla 70 

gospodarstw domowych.  

1.9.4  Propagowanie  e- usług  Urzędu  Gminy  i  innych instytucji  

W  roku 2018 realizowany był projekt pn.: „Doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych 

dla prowadzenia działalności gospodarczej świadczonych w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, 

Zabierzów, Jordanów i Libiąż .  

W ramach projektu uruchomiono  możliwość składania drogą elektroniczną za pośrednictwem 

elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznych (ePUAP) deklaracji na podatek od 

nieruchomości, deklaracji na podatek leśny, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek od 

środków transportowych oraz deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego. 

Ponadto opracowano portal mapowy prezentujący miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Biskupice.  

Cel strategiczny nr 2 Rozwinięta, nowoczesna infrastruktura techniczna Gminy 

                   Cel operacyjny 2.2. Nowoczesna baza szkolna oraz sportowo- rekreacyjna  

Zadania realizacyjne nr : 

http://www.ckbiskupice/
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 2.2.1.Rozbudowa bazy szkolnej i zaplecza sportowego szkół   opis realizacji   w  zadaniu 

realizacyjnym  1.6.5 

2.2.2. Systematyczne unowocześnianie i uzupełnianie wyposażenia technicznego i dydaktycznego szkół 

W 2018 r. Gmina Biskupice otrzymała w ramach środków 0,4 % rezerwy subwencji oświatowej 

33.431 zł na doposażenie Szkoły Podstawowej w Biskupicach. Dofinansowanie obejmuje 

wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej przedmiotów 

przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka). Program wsparcia finansowego zaprojektowany 

jest na 4 lata. 

2.2.4. Rozbudowa bazy boisk sportowych W kwietniu 2018 r. złożono wniosek o dofinansowanie 

przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie centrum wie Łazany”  w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Po zakończeniu procedury oceny  wniosku 20 listopada 

2018 r.  podpisano umowę o dofinansowanie Przedsięwzięcia. Kwota przyznanego dofinansowania to 

500 000,00 zł 

 

                Cel operacyjny 2.3 Dostępne nowoczesne obiekty użyteczności publicznej 

Zadania realizacyjne  nr : 

2.3.1. Dostosowywanie obiektów użyteczności publicznej (świetlice środowiskowe, szkolne, GOPS, 

ŚDS, przedszkola, biblioteka do obowiązujących planowanych wymogów prawa i pełnionej funkcji     

w tym termomodernizacja  obiektów, modernizacja, remonty, rozbudowa    

Zadanie zostało zrealizowane  przed  2018 r.  

 

2.3.2.Systematyczne unowocześnianie i uzupełnianie wyposażenia technicznego  

Opis realizacji w  zadaniu nr 2.2.2.  

 

 

              Cel operacyjny 2.4  Dobrze skomunikowana Gmina 

Zadania realizacyjne nr  : 

2.4.1 Zwiększenie liczby miejsc parkingowych przy obiektach użyteczności publicznej   

W 2018 zrealizowano projekt pn. „Budowa parkingów  systemie P&R (parkuj i jedź) w miejscowości 

Trąbki i Biskupice na terenie  Gminy Biskupice”. W ramach projektu wybudowano 2 P&R               

(w miejscowości Biskupice oraz Trąbki ). Łącznie 32  stanowiska postojowe  w tym,                             

2 dla osób niepełnosprawnych. Liczba stanowisk postojowych   Bike and Ride łącznie 24 oraz 2 węzły 

przesiadkowe 

2.4.2 Budowa chodników przy drogach wojewódzkich, powiatowych oraz przy części dróg gminnych  

Wybudowano chodniki wzdłuż drogi gminnej Biskupice- Szczygłów- Zabłocie łączny koszt  

z przebudową drogi 3 053 332,95 w tym dotacja z budżetu Państwa  kwota 1 164 641,00  przebudowa 

odcinka drogi gminnej. Kolejny chodnik  wybudowany został prze przebudowie drogi Sławkowice- 

Bilczyce (Brzozowa)  łączny koszt budowy chodnika oraz przebudowy drogi wyniósł  2 313 335,00 zł 

w tym dotacja z budżetu Państwa kwota 1 442 435,00 zł. 

2.4.3. Wyznaczanie i budowa ścieżek/dróg rowerowych oraz ścieżek spacerowych/Nordic Walking 

Opracowano dokumentację na budowę ciągu pieszo rowerowego przy drodze gminnej Bodzanów 

„Słomiana”.   
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2.4.4. Remont i modernizacja dróg gminnych : 

1.  Wykonano przebudowę  odcinka drogi gminnej Dołki –Sułów Wieś o nr 560051 - na kwotę 

       67 500,00 zł,  na dług. 0,225 km i pow. 835 m
2
      

 2. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Bodzanów – Słomiana  w Bodzanowie 

(wersja z chodnikiem)  na kwotę 20 787,00 zł     

 

 3.   Udrożnienie odpływu z wylotu przepustu pod drogą gminną „Pod Krawiec” w  Biskupicach, przy 

działce nr 444 w Biskupicach poprzez wbudowanie koryt betonowych  o szer. 40 cm na dł. 42 mb na 

kwotę 4 199,99 zł, 

 

4. Zabezpieczenie ruchu drogowego barierą energochłonną sprężystą na drodze gminnej Przebieczany    

– Przez wieś o nr 560010K (dz. 657 na odcinku I na dł. 24 mb i odcinku  II na dł. 20 mb) na kwotę 

15 500,00 zł, 

5. Uzupełnienie wymytych poboczy kruszywem drogowym z zagęszczeniem  na drodze gminnej     

Tarnówka  w Trąbkach o nr 560023K na kwotę 800,00 zł, 

 6. Poprawa odwodnienia w drodze gminnej Przebieczany – Przez Wieś w sąsiedztwie  posesji  o nr 

773 w Przebieczanach na kwotę 350,00 zł,  

 7. Poprawa odwodnienia polegającego na wbudowaniu koryt betonowych tzw kolejowych w rowie 

przydrożnym drogi o nr dz. 412/13, 371/21, 371/29, 412/11 w Zabłociu na dł.22 m na kwotę 4 059,00 

zł,            

 8. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych   na kwotę 96 911,21 zł,   

 9.  Remont, zabezpieczenie, uzupełnienie, utwardzenie wymytych poboczy przy drogach gminnych   

kruszywem drogowym lub recykliną asf. na kwotę 67 967,26 zł,                                                                                

10. Remont wiaty przystankowej w Zabłociu na kwotę 2 262,71 zł                                                                                 

11. Ułożenie, czyszczenie korytek betonowych, studzienek odwadniających, ułożenie płyt    

betonowych ażurowych zabezpieczających skarpy, rowy przydrożne na kwotę  34 340,00 zł, 

 12. Utwardzenie pobocza wzdłuż korytek drogi gminnej Przebieczany - Zabiele – Biskupice  o nr 

560053K na kwotę 3 690,00zł, 

13. Zabezpieczenie drogi gminnej Granica w Łazanach poprzez odprowadzenie wody przy wjeździe 

do przedszkola)  na kwotę 21 997,64 zł, 

 14. Poprawa odwodnienia – korytka na drodze gminnej Sułów – Łazany o nr 560009 na kwotę 

8 500,00zł, 

 15. Utwardzenie drogi gminnej kruszywem drogowym Zabłocie - Przez Wieś o nr 560029K  na 

kwotę 2 337,00 zł, 

 16. Zabezpieczenie drogi gminnej Przebieczany – Przez wieś o nr 560010K po ulewnych     deszczach 

(brukowanie kamieniem łamanym skarpy przy potoku – zabezpieczenie korpusu drogi) na kwotę 

149 998,00 zł, 
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      17. Zabezpieczenie drogi gminnej nr 560011K  Zapanki w Bodzanowie(zabezpieczenie skarpy,  folią  

i płytami ażurowymi, wgłębne odwodnienie) na kwotę 22 900,00 zł, 

 18. Zabezpieczenie drogi gminnej nr 560003K Biskupice – Szczygłów- Zabłocie w Szczygłowie na 

kwotę 14 900,00zł, 

 19. Zabezpieczenie drogi gminnej nr 560026K  Darczyce - Przez Wieś wbudowanie odcinka 

kanalizacji deszczowej  na kwotę 14 700,00 zł, 

 20. Odwodnienie przy drodze gminnej nr 560062K w Tomaszkowicach na kwotę 15 347,42zł, 

21. Ułożenie ACO- dren przy drodze gminnej nr 560003K Biskupice – Szczygłów - Zabłocie na 

kwotę 9 195,00 zł, 

 22. Profilowanie odcinka drogi gminnej nr 560054K wraz z utwardzeniem na kwotę 2 500,00 zł, 

Cel operacyjny 2.5  Skuteczna i efektywna gospodarka wodno – ściekowa oraz 

gospodarka odpadami komunalnymi 

Zadania realizacyjne nr : 

 2.5.1 Modernizacja i rozbudowywanie sieci wodociągowej 

Opis analiza GPR-u przedsięwzięcie uzupełniające nr 13. W ramach projektu wybudowano 548,50 m 

sieci wodociągowej w miejscowości Biskupice tzw. Wietrok. Dofinansowanie wynosi: 31 142,00 zł. 

Rozbudowano również sieci wodociągowe w miejscowościach: Trąbki – PE Ø160mb o długości 262 

mb (od włączenia do istniejącej sieci wodociągowej wzdłuż drogi gminnej wewnętrznej dz. nr ewid. 

183 do wysokości działek nr ewid. 582 i 175/8) i PE Ø90mb o długości 86 mb (wzdłuż drogi 

dojazdowej dz. nr ewid. 175/4 do wysokości działki nr ewid. 175/3);Biskupice – PE Ø110mm  

o długości 436mb (od drogi gminnej nr 560022k dz. nr 16 obręb Trąbki i dz. nr 439 obręb Biskupice 

wzdłuż drogi dz. nr 1/1 obręb Trąbki do wysokości drogi wojewódzkiej nr 966 dz. nr 147 obręb 

Biskupice ), PE Ø90mm o długości 229mb (sięgacz do działek nr 6/5÷6/20 obręb Trąbki) oraz PE 

Ø90mm o długości 274mb (sięgacz od drogi gminnej dz. nr 1/1 Trąbki wzdłuż drogi dz. nr 7/7 i 7/13 

Trąbki do drogi dojazdowej dz. nr 6/11 obręb Trąbki);Trąbki – PE Ø90mm o długości 230mb 

(umożliwiający zasilenie działek nr ewidencyjny 362/1, 361/2, 361/5, 361/6, 361/7, 361/8, 361/9, 

371/1, 364/5, 364/7); Przebieczany – PE Ø90mm o długości 317mb (od stacji paliw w rejonie drogi 

krajowej nr 94 wzdłuż drogi gminnej nr 560067K do działek nr 419/3 i 483/1 z sięgaczem do działek 

nr 485/13÷485/15) oraz zlecono opracowanie projektów rozbudowy sieci wodociągowej  

w miejscowościach: Przebieczany, Sułów, Trąbki przysiółek Zborówek, Jawczyce .  Przejęto również 

od inwestorów prywatnych, wybudowane z ich prywatnych środków, odcinki sieci wodociągowych  

w miejscowościach: 

Trąbki - Ø90mm o długości 100mb, 

Trąbki - ,Ø90mm o długości 122,60mb, 

Trąbki - Ø90mm o długości 78,40mb, 

Bodzanów - Ø110mm o długości 635mb, 

Bodzanów - Ø90mm o długości 101mb, 

Przebieczany - Ø90mm o długości 163,50mb 
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Cel operacyjny 2.5. Skuteczna i efektywna gospodarka wodno ściekowa oraz gospodarka 

odpadami komunalnymi. 

Zadania realizacyjne nr : 

2.5.4 Uruchomienie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych   

Projekt realizowany w ramach RPO 2014-2020 pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w Bodzanowie, gmina Biskupice”. Projekt zakończono w 2018 roku, PSZOK działa od 

kwietnia 2018r. Dofinansowanie stanowiło kwotę 359 402,99 zł.  

2.5.5 Rozbudowa sieci przydomowych oczyszczalni ścieków  

Opis analiza GPR-u twarde przedsięwzięcia realizacyjne uzupełniające nr 13, 

2.7.1. Współpraca z administratorami cieków wodnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego  

Gmina Współpracowała  z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie - Regionalny 

Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie w zakresie ewidencji wody płynącej, regulacji cieków oraz 

poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Zgłaszanie konieczności wykonania prac 

konserwacyjno-utrzymaniowych na potokach mających na celu poprawę stanu cieków oraz 

bezpieczeństwa na terenach przyległych do wód.    

 

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)  

 

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 : 
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3.1.1. Opracowanie dokumentów planistycznych z zakresu gospodarki przestrzennej  

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Biskupice, 

Bodzanów, Sułów, Trąbki w gminie Biskupice  - przeznaczenie i zagospodarowanie terenu załącznik 

nr 1A, 1B, 1C do uchwały Nr X/84/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 15 czerwca 2015 r. oraz  zmiana 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Łazany i Jawczyce  

w gminie Biskupice  - przeznaczenie i zagospodarowanie terenu załącznik nr 1A, 1B, 1C do uchwały 

Nr XI/102/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 25 czerwca 2015 r.  

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,  

4.1.2 Pozyskiwanie funduszy pomocowych na projekty związane z zachowaniem dziedzictwa 

kulturowego  

Zrealizowano w 2018 roku projekt pn. „Remont z modernizacją Pomnika Ofiar II Wojny Światowej w 

Biskupicach” w ramach PROW 2014-2020. Kwota dofinansowania 56 249,00 zł.  

4.1.3. Wspieranie remontów, renowacji i zabezpieczenia obiektów zabytkowych (…)  

W 2018 roku została wyremontowana kapliczka kolumnowa z 1894 r. w miejscowości Trąbki. 

Wysokość dofinansowania wyniosła 5 000,00 zł 

4.1.4. Wykorzystywanie zabytków na cele społeczno – kulturowe  

 Zabytki wykorzystywane są do sprawowania kultu   religijnego  

4.1.5. Aktualizowanie gminnej ewidencji obiektów zabytkowych  

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 . 

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 453 297,06 zł , oraz kwotę 

5 000,00 zł  dla organizacji pozarządowych.  . 
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4.2.3. Promowanie lokalnych tradycji, zwyczajów i produktów ( imprezy, konkursy, warsztaty itp.)  

 Realizacji 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, 

raz w miesiącu, informacje o gminie Biskupicach pojawiają się także w lokalnej prasie o zasięgu 

powiatowym – „Panorama Powiatu Wielickiego”  oraz w „Kurierze Wielickim”.  

Przewodnik turystyczny – Powiat wielicki”, „Wokół Wieliczki i Niepołomic – przewodnik 

turystyczny”, „Kronika Małopolskich Ochotniczych Straży Pożarnych”,  

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. 

 5.2.1 Edukacja ekologiczna mieszkańców (szkoła, zebrania wiejskie, imprezy gminne i inne ) 

W 2018 roku  na terenie Gminy  odbył się  Wojewódzki Konkurs Ekologiczny organizator Publiczna 

Szkoła Podstawowa im. Bł.O. Narcyza Jana Turchana . 

Cel operacyjny nr 5.3. Ograniczenie zanieczyszczenia środowiska ściekami bytowymi i 

odpadami komunalnymi  

Zadanie  realizacyjne : 

5.3.2. Wspieranie działań oraz rozbudowa sieci przydomowych oczyszczalni  

Opis realizacji przedstawiono w  celu operacyjnym 2.5 Skuteczna i efektywna gospodarka wodno  

ściekowa oraz gospodarka odpadami komunalnymi zadanie nr 2.5.5   

5.3.3.Uruchomienie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem 

technicznym  

Opis realizacji zadania przedstawiono w  Celu operacyjnym 2.5 Skuteczna i efektywna gospodarka 

wodno – ściekowa oraz gospodarka odpadami komunalnymi zadanie nr    2.5.4 

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  
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Wykonywano bezpłatne badania finansowane przez NFZ  ramach populacyjnego programu 

wczesnego wykrywania raka. 

 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 

6.1.7 Edukowanie w zakresie skutków związanych z korzystaniem z używek  

Prowadzane są liczne programy profilaktyczne szczegółowy opis przy realizacji Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych . 

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 2018 r. Gmina    odpłatnie nabyła  nieruchomości gruntowe   o pow. 0,55 ha,  i o pow. 0,12 ha 

położone  w miejscowości Bodzanów  z przeznaczeniem na utworzenia Strefy Aktywności 

Gospodarczej  Gminy.   

 

5.2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biskupice   

i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.  

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.  r. – uchwała nr  XLIX/338/18.   

Obszar opracowania Studium  obejmuje teren całej gminy Biskupice w jej granicach 

administracyjnych.  

 

 

5.3. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Biskupice 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi podstawę planowania 

przestrzennego w gminie.  Gmina Biskupice   w 2018 r. wydała    354  wypisy z miejscowych planów 
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zagospodarowania przestrzennego, które przez wnioskodawców zostały przedłożone u notariuszy,  

w bankach, w biurach geodezyjnych.   Na terenie Gminy Biskupice  w ubiegłym roku  nadano  83   

numery porządkowe dla  budynków, co jest wskaźnikiem rozwoju mieszkalnictwa, ponieważ w 2017 

r. ustalono 79 numerów porządkowych. 

 

 

5.4. Gminny Program Rewitalizacji dla  Gminy Biskupice  na lata 2016 – 2020  

Gminny program rewitalizacji  dla Gminy Biskupice na lata 2016-2020 został uchwalony  

10 maja 2017 roku  uchwala Nr  XXXIX/275/17  

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 rozbudowy 

gminnej infrastruktury społecznej – 

zadanie inwestycyjne  - budowa domu 

kultury w Sułowie”. 

W kwietniu 2018 r. złożono wniosek o dofinansowanie 

przedsięwzięcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014 – 2020. Po zakończeniu procedury oceny  wniosku 20 

listopada 2018 r.  podpisano umowę o dofinansowanie 

Przedsięwzięcia. Kwota przyznanego dofinansowania to 500 000,00 zł. 

Obecnie ogłoszono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego 

mające na celu wyłonienie wykonawcy zadania. 

 

Przedsięwzięcie 2 „Projekt rozbudowy 

infrastruktury sportowo – rekreacyjnej 

– zadanie inwestycyjne – budowa sali 

gimnastycznej w Bodzanowie”.  

W marcu 2018 r. złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia 

w ramach „Programu Sportowa Polska  - Program rozwoju lokalnej 

infrastruktury sportowej”  Po zakończeniu procedury oceny wniosku 

12 grudnia 2018 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu. 

Projekt w realizacji . Planowany termin zakończenia kwiecień 2020 r. 

Przedsięwzięcie 3 „Projekt rozbudowy 

gminnej infrastruktury społecznej  - 

zadanie inwestycyjne  - rozbudowa 

świetlicy /budowa domu kultury w 

Jawczycach”.  

W roku 2018 przystąpiono do sporządzenia dokumentacji projektowej. 

W styczniu 2019 złożono wniosek o dofinansowanie. Projekt w ocenie.  

 

Przedsięwzięcie  5 „Rozbudowa i 

Przebudowa budynku szkoły 

podstawowej w Przebieczanach”  

W marcu 2018 r. złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia z 

Budżetu Państwa. Po przeprowadzonej ocenie wniosku, 4 września 

podpisano umowę o dofinansowanie zadania. Projekt w realizacji.  

 

Przedsięwzięcie 7 „Strefa Aktywności 

Gospodarczej” 

W  2018 roku  nastąpiło odpłatne nabycie przez Gminę    dwóch 

nieruchomości gruntowych   o pow. 0,55 ha, oraz o powierzchni 0,12  

położonych  w miejscowości Bodzanów.  Nieruchomości zostały  

zakupione z przeznaczeniem na utworzenia Strefy Aktywności 
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Gospodarczej  Gminy.   

Przedsięwzięcie 9 „Dzienny Dom 

Seniora w Bodzanowie”  

W kwietniu 2018 r. złożono wniosek o dofinansowanie 

przedsięwzięcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014 – 2020. Po zakończeniu procedury oceny  wniosku 20 

listopada 2018 r.  podpisano umowę o dofinansowanie 

Przedsięwzięcia. Kwota przyznanego dofinansowania to 500 000,00 zł. 

Obecnie ogłoszono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego 

mające na celu wyłonienie wykonawcy zadania. 

 

Przedsięwzięcie 10 „Projekt 

rozbudowy gminnej infrastruktury 

społecznej  - zadnia inwestycyjne 

Budowa świetlicy w Przebieczanach” 

W kwietniu 2018 r. złożono wniosek o dofinansowanie 

przedsięwzięcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014 – 2020. Po zakończeniu procedury oceny  wniosku 20 

listopada 2018 r.  podpisano umowę o dofinansowanie 

Przedsięwzięcia. Kwota przyznanego dofinansowania to 500 000,00 zł. 

Obecnie ogłoszono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego 

mające na celu wyłonienie wykonawcy zadania. 

 

Przedsięwzięcie 11 „Podniesienie 

jakości infrastruktury poprzez 

zagospodarowanie przestrzeni 

publicznej w miejscowości Biskupice” 

Podmiotem Realizującym oraz zgłaszającym jest Parafia  Rzymsko – 

Katolicka  - Projekt nie zrealizowany.  

Twarde Przedsięwzięcia realizacyjne uzupełniające  

Przedsięwzięcie 1 „Projekt rozbudowy 

gminnej infrastruktury społecznej  - 

zadania inwestycyjne – rozbudowa 

Świetlicy środowiskowej w 

miejscowości Trąbki sołectwo 

Zborówek.  

W maju 2018 r. zlecono dokumentację projektową do zmiany decyzji 

Starosty Wielickiego znak BGN.6740.IG.945.2016 z dnia 11.04.2017 

r. (decyzja nr 427.2017) udzielającej Gminie Biskupice pozwolenia na 

„rozbudowę, nadbudowę i przebudowę budynku świetlicy 

środowiskowej wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod.-kan., 

centralnego ogrzewania, gazową, elektryczną oraz instalacje 

zewnętrzne: kanalizacja sanitarna wraz ze zbiornikiem na nieczystości 

ciekłe, kanalizacja opadowa wraz ze zbiornikiem na wody opadowe, 

powierzchnie utwardzone (dojście i podjazd), usytuowane na 

działkach nr 980/2, 981/2, 982, 983 w miejscowości Trąbki, gm. 

Biskupice”, w zakresie zmian instalacji wewnętrznych: sanitarnej 

i elektrycznej, uwzględniających zastosowanie powietrznej pompy 

ciepła do ogrzania budynku, przy założeniu, że pozyskana 

z powietrznej pompy ciepła energia pokryje w minimum 50 % 

zapotrzebowanie budynku na energię dla potrzeb centralnego 

ogrzewania. 

Przedsięwzięcie 7 „Projekt poprawy 

bezpieczeństwa na drogach lokalnych  

- zadanie inwestycyjne - zwiększenie 

finansowanie na budowę chodników 

wzdłuż dróg lokalnych”   

W 2018 wybudowano chodniki wzdłuż dróg: 

droga nr 560003K Biskupice-Szczygłów-Zabłocie 

(przebudowę drogi wykonano na odcinku od km 0+011 do km 1+304 

tj. na długości 1293 mb – na realizacją zadania pozyskano środki z 

budżetu państwa z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej 

Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019) 
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droga 560007K Sławkowice-Bilczyce (Brzozowa) 

(przebudowę drogi wykonano na długości 821 mb – na realizację 

zadania pozyskano środki z budżetu państwa z Rządowego Program 

Rozwoju i Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie Lokalnej 

Infrastruktury Drogowej) 

Przedsięwzięcie 8 „Projekt poprawy 

bezpieczeństwa na drogach lokalnych  

- zadanie inwestycyjne – budowa wiat 

przystankowych z oświetleniem na 

terenie Gminy”  

W roku 2018 wybudowano wiaty przystankowe przy drodze 

powiatowej nr 2019K w m. Jawczyce (przysiółek Surówki) i w m. 

Trąbki (przysiółek Darczyce) 

  

 

  
Przedsięwzięcie 10 Projekt wsparcie 

wykorzystania przez mieszkańców 

OZE – zadanie inwestycyjne  - 

dofinansowanie zakupów urządzeń 

ograniczających zużycie energii 

elektrycznej – tj. pompy ciepła, solary, 

fotowoltaika 

W roku 2017 Rada Gminy Biskupice podjęła uchwałę nr 

XLVII/331/17 z dnia 10 listopada 2017 w sprawie wyrażenie woli 

utworzenia Wielickiego Klastra Energii. Następnie podpisano 

porozumienie o Utworzeniu Wielickiego Klastra Energii, które ma na 

celu poprawę bezpieczeństwa energetycznego oraz wzmocnienie 

lokalnej gospodarki dzięki optymalizacji  wykorzystywania lokalnie 

dostępnych zasobów energetycznych.    Podjęta została także uchwała 

nr XLVII/332/17 Rady Gminy Biskupice z dnia 10 listopada 2017 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Biskupice do 

współpracy partnerskiej oraz wspólnej realizacji projektu pn.: 

„EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII 

MAŁOPOLSKI” Podpisano porozumienie z 35 gminami oraz 

Stowarzyszeniem Zielony Pierścień Tarnowa (Lider) oraz złożono 

wspólny wniosek o dofinansowanie projektu „EKOPARTNERZY NA 

RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI”  realizowanego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Projekt miał na celu 

dofinansowanie zakupu i montażu urządzeń wykorzystujących OZE 

dla indywidualnych gospodarstw domowych. Obecnie trwają prace 

przygotowawcze do wyłonienie Wykonawcy w trybie przetargu 

nieograniczonego. W roku 2019 Gmina stała się członkiem 

Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa (lider Projektu) oraz 

poniosła koszty z tytułu opłacenia składki członkowskiej w wysokości 

9 102,23 zł.  

Przedsięwzięcie 11 „Projekt wsparcia 

wykorzystania przez mieszkańców 

OZE  - zadanie inwestycyjne  - 

dofinansowanie wymiany pieców 

węglowych”  

Gmina realizuje projekt pn.: „wymiana pieców i kotłów w 

indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy 

Biskupice”  dofinansowany ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 

Projekt obejmuje lata 2017-2019. W 2017 roku wymieniono 2 piece, 

w 2018 roku wymieniono 50 pieców węglowych zastępując je 

ekologicznymi piecami gazowymi.  

Przedsięwzięcie 13 – Budowa 

kanalizacji  / oczyszczalnie 

przydomowe  

Gmina realizuje projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni 

ścieków na terenie Gminy Biskupice oraz budowa odcinka sieci 

wodociągowej w miejscowości Biskupice, Gmina Biskupice” 

współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014 – 2020 który swym zasięgiem obejmuje wszystkie 

miejscowości Gminy.  W roku 2018 zostało wybudowanych w sumie 
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Miękkie przedsięwzięcia rewitalizacyjne podstawowe 

Przedsięwzięcie 1 Rozszerzenie 

działań w zakresie pracy socjalnej 

poprzez edukację i profilaktykę 

środowiska lokalnego w aspekcie 

niewydolności opiekuńczo – 

wychowawczej rodziców/ opiekunów 

oraz problemów wieku senioralnego  - 

projekt socjalny   

Mieszkańcy uczestniczyli w projekcie “Mama ma Malucha” – 

spotkania w ramach Klubu Malucha/Klubu Mam (Jawczyce) MOWES 

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski 

Obszar Metropolitarny”; FIO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – 

Małopolska Lokalnie Północ; Narodowy instytut Wolności 

Zadanie realizowane również przez GOPS w 2018 roku, odbyła się 

prelekcja dla rodziców dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym z 

udziałem Asystenta rodziny,  o tematyce psychologicznej skutków 

stosowania przemocy wobec dzieci w aspekcie zaniedbania oraz 

obowiązujących przepisów prawa wobec krzywdzenia dzieci. 

Przedsięwzięcie 2 Projekt aktywizacji 

młodzieży i dorosłych oraz współpracy 

międzypokoleniowej z 

wykorzystaniem istniejących świetlic 

środowiskowych  

Centrum Kultury Gminy Biskupice realizuje szereg zajęć za 

pośrednictwem świetlic. W 2018 roku prowadzono zajęcia: Zajęcia 

wokalne w ramach Chóru Mandora 

Zajęcia w ramach Zespołu Pieśni i Tańca Gminy Biskupice 

Zajęcia - Zespół Pieśni i Tańca Biskupianie 

Zajęcia - Orkiestra Dęta Gminy Biskupice     

Warsztaty muzyczne 

Zajęcia wokalne – Grupa Śpiewacza Jawczyce  

Zajęcia Nordic Walking (Jawczyce, Łazany, Szczygłów) 

Zajęcia Fitness (Tomaszkowice) 

Zajęcia Zumba (Łazany) 

Zajęcia Zdrowy kręgosłup (Jawczyce, Łazany, Szczygłów) 

Zajęcia Pilates (Jawczyce)  

Warsztaty teatralne (Łazany)   

Lekcje gry na instrumentach (Biskupice, Łazany) 

Zajęcia - taniec nowoczesny (Jawczyce, Łazany) 

Zajęcia z Robotyki (Łazany) 

Gmina organizuje spotkania w ramach Akademia Seniora. W 2018 

roku odbyło się 9 spotkań tematycznych w których brało udział ok 80 

uczestników.  

Przedsięwzięcie 3 Podniesienie 

kompetencji szkolnych dzieci i 

młodzieży.  

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli  realizuje projekt pn.: 

„Kompetencje kluczowe”. Zajęcia dodatkowe odbywają się w dwóch 

szkołach; Szkole Podstawowej w Bodzanowie oraz w Szkole 

Podstawowej w Sławkowicach z klasami gimnazjalnymi. W ramach 

projektu uczniowie  uczestniczyli w zajęciach matematycznych, 

przyrodniczych, informatycznych. W ramach projektu zostały także 

zakupione materiały i pomoce dydaktyczne. W kwietniu i maju 2018 r. 

wszyscy uczestnicy projektu wzięli udział w dwóch wycieczkach 

edukacyjnych do Babiogórskiego Parku Narodowego oraz do Puszczy 

Niepołomickiej. Po zakończeniu wycieczek uczniowie przygotowali 

dwie relacje edukacyjne w formie prezentacji. Wycieczki miały na celu 

18 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków. 

W ramach przedsięwzięcia w roku 2018 wybudowano odcinek sieci 

wodociągowej PE Ø 110 mm o długości 548,50 mb w miejscowości 

Biskupice na przysiółku Wietrok umożliwiający zasilenie w wodę 

budynki mieszkalne zlokalizowane wzdłuż drogi dz. nr ewid. 319 
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utrwalenie zdobytej wiedzy matematycznej i przyrodniczej na 

zajęciach edukacyjnych. W ramach projektu realizowane były także 

warsztaty i szkolenia dla nauczycieli zatrudnionych w ww. szkołach. 

Przedsięwzięcie 4 „Aktywnie w 

przyszłość” / „Praca – Rozwój – 

Możliwości”/ „klucz do aktywności” 

Działania realizowane przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości i 

Inicjatyw Społecznych „PROELIO” w ramach projektu pn. „Aktywne 

dziś – aktywne jutro”. Celem projektu jest „Aktywizacja społeczna i 

zawodowa osób zamieszkujących województwo małopolskie” . Projekt 

był realizowany także na naszym obszarze, w projekcie wzięło udział 

w sumie 7 osób. 

Przedsięwzięcie 5 „Wiek bez barier”/ 

„Wiek nowych możliwości”/ „wiek 

efektywności  

Małopolski e-Senior – podniesienie kompetencji cyfrowych oraz 

poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu – zajęcia 

skierowane do Seniorów (Szczygłów. Realizowane przez  Fundacja 

Instytut Myśli Innowacyjnej . 

 

 

5.5. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Biskupice  

 

Program został uchwalony Uchwałą Nr   LII/367/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 lutego 

2018 r. w sprawie wieloletniego Programu Mieszkaniowego .  Mieszkaniowy zasób Gminy Biskupice 

stanowią cztery 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 . Remont i 

modernizacje lokali prowadzone są w miarę zaistniałych potrzeb i możliwości finansowych. Gmina 

nie posiada lokali socjalnych zamiennych.  

Zasady polityki czynszowej stanowi element wieloletniego programu gospodarowania gminnym 

zasobem mieszkaniowym. Ustalono dwa rodzaje czynszów : 

 czynsz za lokale mieszkalne , czynsz za lokale socjalne. Czynsz za najem lokali mieszkalnych i lokali 

socjalnych ustalony został na poziomie umożliwiającym prowadzenie prawidłowej gospodarki 

zasobem mieszkaniowym Gminy. Stawkę bazową czynszu za 1 m
2
 powierzchni użytkowej lokali 

mieszkalnych ustala Wójt Gminy Biskupice w drodze zarządzenia w wysokości do 3% wskaźnika 

przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m
2
 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla 

województwa małopolskiego, ogłoszonego przez Wojewodę Małopolskiego. Zmiany stawek czynszu 

dokonywane  mogą być nie częściej niż co 6 miesięcy. W przypadku Najemcy pozostającego w 

trudnych warunkach mieszkaniowych i materialnych, zajmującego lokal mieszkalny z powodu braku 

w zasobie odpowiedniego lokalu socjalnego , można obniżyć stawkę bazową czynszu najmu do 50% 

stawki bazowej. Najemca oprócz czynszu zobowiązany jest do ponoszenia opłat związanych z 

eksploatacją lokalu mieszkalnego , niezależnych od właściciela to jest opłat za dostawę energii 

elektrycznej , gazu, wody na podstawie umów zawartych bezpośrednio z dostawcami tych mediów i 

dostawami usług. W przypadku gdy nie ma technicznych możliwości zawarcia takich umów (brak 

odrębnych urządzeń pomiarowych),  na podstawie rozliczeń i faktur wystawionych przez Gminę 

Biskupice.  

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych 

Gmina Biskupice jest właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 65,8899 ha  

o wartości  9 307 252,55 zł. 
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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 01.01.2018 r. 

do 31.12.2018 r. 

Dochody z najmu i dzierżawy: 

   - obwodów łowieckich 

- lokali mieszkalnych dla         

nauczycieli 

  - sal gimnastycznych 

  - budynków komunalnych 

  - gruntów komunalnych 

57.425,98 zł 

Wpływy z tytułu użytkowania 

wieczystego nieruchomości 
1.144,44 zł 

Wpływy z opłat za trwały zarząd, 

użytkowanie i służebności 
717,89 zł 

 

Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:  

Wyszczególnienie Okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. 

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 

w prawo własności: 
23.750,00 zł 

 

Dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych:  

 

 

Wyszczególnienie Okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. 

Odsetki do środków na rachunkach bankowych: 36.035,00 zł 

 

 
Gmina Biskupice oddała w użytkowanie wieczyste 0,0605 ha gruntów o wartości 1 500,00 zł.  

W okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, powierzchnia gruntów w Gminie 

Biskupice uległa zmianie, łącznie o 1,8544 ha, o wartości 758 725,04 zł w związku z:   

1) Wyksięgowaniem działki nr 451/2 o powierzchni 0,09 ha o wartości 900,00 zł, położonej w 

Biskupicach, gmina Biskupice która przed rokiem 2013 została zaksięgowana w ewidencji 

księgowej a w tym okresie stanowiła własność Skarbu Państwa. 
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2) Nabyciem działki nr 552/1 o powierzchni 0,55 ha o wartości 347 074,50 zł, położonej w 

Bodzanowie, gmina Biskupice, zgodnie z aktem notarialnym Rep. A Nr 13114/2018  z dnia 

10.05.2018r. 

3) Nabyciem działki nr 753/11 o powierzchni 0,0042 ha o wartości 1 260,00 zł, położonej                         

w miejscowości Przebieczany, gmina Biskupice, zgodnie z Decyzją Wójta Gminy Biskupice nr 

WRGiI-RPPiG.6831.7.10.2016 z dnia 09.01.2017r. 

4) Nabyciem działki nr 753/13 o powierzchni 0,0049 ha o wartości 1 470,00 zł, położonej                         

w miejscowości Przebieczany, gmina Biskupice, zgodnie z Decyzją Wójta Gminy Biskupice nr 

WRGiI-RPPiG.6831.7.10.2016 z dnia 09.01.2017r. 

5) Nabyciem działki nr 753/15 o powierzchni 0,0005 ha o wartości 150,00 zł, położonej                         

w miejscowości Przebieczany, gmina Biskupice, zgodnie z Decyzją Wójta Gminy Biskupice nr 

WRGiI-RPPiG.6831.7.10.2016 z dnia 09.01.2017r. 

6) Nabyciem działki nr 1046/2 o powierzchni 0,0181 ha o wartości 1 810,00 zł, położonej w 

miejscowości Przebieczany, gmina Biskupice, zgodnie z aktem notarialnym  Rep. A Nr 

889/2018 z dnia 09.04.2018r. 

7) Nabyciem działki nr 149/4 o powierzchni 0,0009 ha o wartości 500,00 zł, położonej  

w miejscowości Szczygłów, gmina Biskupice, zgodnie z Decyzją Wójta Gminy Biskupice nr 

GiGN/7430/175-3/2010 z dnia 23.12.2010r. 

8) Nabyciem działki nr 116/2 o powierzchni 0,0391 ha o wartości 40 000,00 zł, położonej w 

miejscowości Tomaszkowice, zgodnie z Decyzją Wójta Gminy Biskupice                                     

nr RPGN.6831.11.2018 z dnia 26.04.2018r. 

9) Nabyciem działki nr 1115 o powierzchni 0,2061 ha o wartości 20 610,00 zł, położonej w 

miejscowości Bodzanów, gmina Biskupice, zgodnie z Decyzją Wojewody Małopolskiego                

nr WS–VII.7532.1.130.2017.AJ z dnia 25.05.2018r. 

10) Nabyciem działki nr 150/3 o powierzchni 0,0057 ha o wartości 1 710,00 zł, położonej w 

miejscowości Bodzanów, zgodnie z Decyzją Wójta Gminy Biskupice   nr RPGN.6831.35.2018 z 

dnia 12.07.2018r. 

11) Nabyciem działki nr 34/7 o powierzchni 0,1225 ha o wartości 36 750,00 zł, położonej w 

miejscowości Biskupice, gmina Biskupice, zgodnie z Decyzją Wojewody Małopolskiego                

nr WS–VII.7532.1.347.2017.PK z dnia 02.07.2018r. 

12) Nabyciem działki nr 18/4 o powierzchni 0,0032 ha o wartości 100,00 zł, położonej  

w Szczygłowie, gmina Biskupice, zgodnie z aktem notarialnym Rep. A Nr 2532/2018  z dnia 

04.09.2018r. 

13) Nabyciem działki nr 422 o powierzchni 0,5700 ha o wartości 163 087,92 zł, położonej w 

Jawczycach, gmina Biskupice, zgodnie z aktem notarialnym Rep. A Nr 2524/2018  z dnia 

04.09.2018r. 

14) Nabyciem działki nr 559 o powierzchni 0,1200 ha o wartości 50 427,82 zł, położonej  

w Bodzanowie, gmina Biskupice, zgodnie z aktem notarialnym Rep. A Nr 2879/2018  z dnia 

11.10.2018r. 

15) Nabyciem działki nr 493/19 o powierzchni 0,0025 ha o wartości 750,00 zł, położonej  

w miejscowości Przebieczany, zgodnie z Decyzją Wójta Gminy Biskupice                                     

nr RPGN.6831.56.2018 z dnia 27.09.2018r. 

16) Nabyciem działki nr 493/18 o powierzchni 0,0010 ha o wartości 300,00 zł, położonej  

w miejscowości Przebieczany, zgodnie z Decyzją Wójta Gminy Biskupice                                     

nr RPGN.6831.56.2018 z dnia 27.09.2018r. 

17) Nabyciem działki nr 493/16 o powierzchni 0,0023 ha o wartości 690,00 zł, położonej  

w miejscowości Przebieczany, zgodnie z Decyzją Wójta Gminy Biskupice                                     

nr RPGN.6831.56.2018 z dnia 27.09.2018r. 
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18) Nabyciem działki nr 494/2 o powierzchni 0,0030 ha o wartości 900,00 zł, położonej  

w miejscowości Przebieczany, zgodnie z Decyzją Wójta Gminy Biskupice                                     

nr RPGN.6831.56.2018 z dnia 27.09.2018r. 

19) Nabyciem działki nr 132 o powierzchni 0,2010 ha o wartości 60 300,00 zł, położonej  

w miejscowości Trąbki, gmina Biskupice, zgodnie z Decyzją Wojewody Małopolskiego                

nr WS–VII.7532.1.271.2018.SA z dnia 27.09.2018r. 

20) Nabyciem działki nr 206/6 o powierzchni 0,0351 ha o wartości 16 844,80 zł, położonej w 

Bodzanowie, gmina Biskupice, zgodnie z aktem notarialnym Rep. A Nr 2974/2018 z dnia 

24.10.2018r. 

21) Nabyciem działki nr 539/8 o powierzchni 0,0161 ha o wartości 4 830,00 zł, położonej w 

miejscowości Przebieczany, zgodnie z Decyzją Wójta Gminy Biskupice  nr RPGN.6831.60.2018 

z dnia 05.11.2018r. 

22) Nabyciem działki nr 702/3 o powierzchni 0,0037 ha o wartości 1 850,00 zł, położonej  

w miejscowości Przebieczany, zgodnie z Decyzją Wójta Gminy Biskupice                                     

nr RPGN.6831.62.2018 z dnia 14.11.2018r. 

23) Nabyciem działki nr 702/4 o powierzchni 0,0031 ha o wartości 1 550,00 zł, położonej w 

miejscowości Przebieczany, zgodnie z Decyzją Wójta Gminy Biskupice  nr RPGN.6831.62.2018 

z dnia 14.11.2018r. 

24) Nabyciem działki nr 197/8 o powierzchni 0,0055 ha o wartości 550,00 zł, położonej  

w miejscowości Tomaszkowice, gmina Biskupice, zgodnie z aktem notarialnym Rep. A Nr 

3515/2018 z dnia 20.12.2018r. 

25) Nabyciem działki nr 196/2 o powierzchni 0,0083 ha o wartości 830,00 zł, położonej  

w miejscowości Tomaszkowice, gmina Biskupice, zgodnie z aktem notarialnym Rep. A Nr 

3515/2018 z dnia 20.12.2018r. 

26) Nabyciem działki nr 195/2 o powierzchni 0,0166 ha o wartości 4 980,00 zł, położonej  

w miejscowości Tomaszkowice, gmina Biskupice, zgodnie z aktem notarialnym Rep. A Nr 

3515/2018 z dnia 20.12.2018r. 

27) Nabyciem działki nr 197/12 o powierzchni 0,0010 ha o wartości 300,00 zł, położonej  

w miejscowości Tomaszkowice, gmina Biskupice, zgodnie z aktem notarialnym Rep. A Nr 

3515/2018 z dnia 20.12.2018r. 

 

Przed Sądem Rejonowym w Wieliczce toczy się postępowanie o ustanowienie służebności drogi 

koniecznej przez działkę ewidencyjną nr 540 położoną w Sułowie, stanowiącą  własność Gminy 

Biskupice.  

Wójt Gminy Biskupice aktem notarialnym RP A nr 1927/2018 z dnia 21.06.2018 ustanowił 

nieodpłatną służebność przesyłu na czas nieoznaczony polegającą na prawie korzystania  z działek 

696, 774, 1106/3, 1106/8, 1106/13, 1106/14, 1105/15, 1106/16, 1106/20, 1106/21, 1106/22, 1106/23, 

1106/27  położonych w Bodzanowie będących własnością prywatną w celu eksploatacji znajdującej 

się tam sieci wodociągowej stanowiącej własność Gminy Biskupice. 

Wójt Gminy Biskupice aktem notarialnym RP A nr 2339/2018 z dnia 30.07.2018 ustanowił 

nieodpłatną służebność przesyłu na czas nieoznaczony polegającą na prawie korzystania  z działek 

8/21, 8/22, 8/23 położonych w Trąbkach będących własnością prywatną w celu eksploatacji 

znajdującej się tam sieci wodociągowej stanowiącej własność Gminy Biskupice. 

Wójt Gminy Biskupice aktem notarialnym RP A nr 2518/2018 z dnia 04.09.2018 ustanowił odpłatną 

służebność przesyłu na czas nieoznaczony polegającą na prawie korzystania z działki 136  położonej  

w Trąbkach będących własnością prywatną w celu eksploatacji znajdującej się tam sieci 

wodociągowej stanowiącej własność Gminy Biskupice. 
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W okresie objętym informacją Gmina Biskupice : 

 

1. Zinwentaryzowała drogi gminne numer: 

 droga gminna nr 560055K Biskupice „Pod Kościół”, 

 droga gminna nr 560000K Bodzanów „Słomiana”, 

 droga gminna nr 560003K Biskupice –Szczygłów - Zabłocie, 

 droga gminna nr 560006K Jawczyce „Przez wieś”, 

 droga gminna nr 560022K Biskupice ”Pacówki” Trąbki. 

 

2. Poniosła wydatki na remonty, w tym: 

 wyremontowała Pomnik Ofiar II Wojny Światowej w Biskupicach dz. nr 91/14                

w miejscowości Biskupice, 

 wyremontowała zabytkową kapliczkę, położoną na dz. nr 64/7 w miejscowości Trąbki, 

 wyremontowała zabytkową kapliczkę, położoną na dz. nr 134 w miejscowości 

Bodzanów, 

 przeprowadziła bieżące remonty dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych, 

 usunęła awarię na sieciach wodociągowych, 

 wykonała remont boiska sportowego w Trąbkach położonego na dz. nr 370. 

 

3. Przyjęła na majątek Gminy zakupione działki t.j.: 

 działka nr 422 w Jawczycach, 

 działka nr 206/6 w Bodzanowie, 

 działki o numerach 552/1 i 559 w Bodzanowie w celu utworzenia Strefy Aktywności 

Gospodarczej. 

 

4. Przyjęła na majątek Gminy inwestycje t.j.: 

 wykonanie parkingu w systemie P&R w Trąbkach wraz z wiatą przystankową               

i rowerową, 

 wykonanie parkingu w systemie P&R w Biskupicach wraz z wiatą przystankową            

i rowerową, 

 wykonanie monitoringu w systemie P&R w Biskupicach, 

 wybudowanie placu zabaw w Tomaszkowicach przy Urzędzie Gminy, 

 wybudowanie placu zabaw Trąbki-Zborówek, 

 wybudowanie placu zabaw w Jawczycach, 

 droga wewnętrzna łączącej Jawczyce dz. nr 67/2,91 z Zabłociem dz. nr 584/1 – droga 

w kierunku P. Mazgaj, 

 droga wewnętrzna w Sławkowicach dz. nr 507, 

 droga wewnętrzna w Biskupicach dz. nr 371, 

 droga wewnętrzna „Kawki” w Zabłociu, 

 droga wewnętrzna w Łazanach dz. nr 333/1, 

 droga wewnętrzna w Trąbkach dz. nr 532/1, 

 droga wewnętrzna w Przebieczanach dz. nr 1013, 

 droga wewnętrzna w Tomaszkowicach dz. nr 186/8, 

 droga wewnętrzna w Łazanach dz. nr 201/2 i 1098,  

 przebudowa budynku biurowego na budynek oświaty, 

 budowa schodów zlokalizowanych w ciągu dojścia do boiska dz. nr 677/7, 
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 sieć wodociągowa Trąbki-Biskupice łącząca „Pacówki”, 

 wybudowanie budynku socjalnego z wiatą magazynową, placem zagospodarowania 

oraz ogrodzeniem PSZOK w Bodzanowie. 

 

 Stan Prawny 

W stosunku do działek Nr 194, 404, 91/2, 91/8, 91/9, 91/10, 91/11, 91/15, 91/16 położonych  

w Biskupicach, gmina Biskupice, prowadzone było postępowanie w trybie §5 Rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1 marca 1945 roku  w sprawie wykonywania dekretu 

PKWN z dnia 6 września 1944 roku o przeprowadzeniu reformy rolnej. 

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 137/9 o powierzchni 0,1800 ha, nr 176 o powierzchni 0,1000 ha, nr 261 o powierzchni 0,2600 

ha, nr 288/2 o powierzchni 0,3000 ha, nr 305 o powierzchni 0,4200 ha, nr 61 o powierzchni 0,1500 

ha, nr 104 o powierzchni  0,0700 ha, nr 140/9 o powierzchni 0,3000 ha, nr 140/1 o powierzchni 

0,2326 ha, nr 140/14  o powierzchni 0,4800 ha, nr 140/1 o powierzchni 0,5600 ha, nr 166 o 

powierzchni 0,2400 ha, nr 516/2 o powierzchni 0,2700 ha, nr 137/2 o powierzchni 3,90 ha 

położonych w miejscowości Zabłocie, 

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

 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 344/2 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 

0,0010 ha, nr 398/2 o powierzchni 0,0100 ha, położonych  w miejscowości Łazany, 

 nr 414/6 o powierzchni 0,0027 ha, nr 420/2 o powierzchni 0,0300 ha, nr 436/2  o powierzchni 

0,0100 ha, nr 435/2 o powierzchni 0,0100 ha, nr 453/2 o powierzchni  0,0400 ha, nr 450/2  

o powierzchni 0,0500 ha, nr 440/2 o powierzchni 0,2200 ha, nr  434/2 o powierzchni  0,0100 ha,  

nr 34/1 o powierzchni 0,0427 ha, nr 34/2 o powierzchni 0,1263ha, nr 34/3ha o powierzchni 

0,1345ha, nr 34/4 o powierzchni 0,0130ha, nr 34/5 o powierzchni 0,0604 ha, nr 34/6 powierzchni 

0,2294ha położonych  w Biskupicach. 

 nr 411/6 o powierzchni 0,0200 ha, nr 412/4 o powierzchni 0,0200 ha, nr 412/6 o powierzchni 

0,0100 ha, nr 413/2 o powierzchni 0,0200 ha, nr 414/6 o powierzchni  0,0027 ha, nr 416/2  

o powierzchni 0,0100 ha, nr 415/2 o powierzchni 0,0400 ha, nr 420/2 o powierzchni 0,0300 ha, nr 

421/2 o powierzchni 0,0300 ha, nr 436/2 o powierzchni  0,0100 ha, nr 437/2 o powierzchni 0,0037 

ha, nr 430/4 o powierzchni 0,0100 ha, nr 453/2  o powierzchni 0,0400 ha, nr 452/4 o powierzchni 

0,0012 ha, nr 452/6 o powierzchni 0,0600 ha, nr 451/2 o powierzchni 0,0900 ha, nr 450/2 

 o powierzchni 0,0500 ha, nr 440/2 o powierzchni 0,2200 ha, nr 429/2 o powierzchni 0,0100 ha, nr 

228 o powierzchni 0,55ha, położonych w miejscowości Sułów. 
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5.6. 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 2018 roku udzielono dotacji umową nr RPGNOŚ.4.2017 

z dnia 31 stycznia 2018 r. z budżetu Gminy Biskupice na 2018 r. dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. 

Znalezienia Krzyża Świętego w Łazanach w wysokości 60 000,00 zł, z przeznaczeniem na prace 

konserwatorskie elewacji Kościoła. Przyznana dotacja została wykorzystana w całości. 

Przeprowadzono remont zabytkowej kapliczki kolumnowej z 1894 roku w Trąbkach wraz z nadzorem 

w kwocie 28 987,50 zł ( w tym środki z pomocy finansowej Województwa Małopolskiego  

w  wysokości  5 000,00 zł.  Opracowano dokumentację projektową na remont  kapliczki  

w Biskupicach  kwota 2 450,00 zł,  przeprowadzono równie remont kapliczki w Bodzanowie  na ten 

cel przeznaczono środki  w wysokości 31 204,50 zł. 

 

5.7. Gospodarka wodno ściekowa  

 Sieć wodociągowa w Gminie Biskupice  

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę jest realizowane przez Gminę . Na terenie Gminy nie ma 

własnych ujęć,  woda do celów zaopatrzenia mieszkańców kupowana jest z ujęć komunalnych 

należących do gmin sąsiednich  W roku 2018  przeprowadzono  modernizacje i rozbudowywanie sieci 

wodociągowej – opis analiza GPR-u przedsięwzięcie uzupełniające nr 13. W ramach projektu 

wybudowano 548,50 m sieci wodociągowej w miejscowości Biskupice tzw. Wietrok. Dofinansowanie 

wynosi: 31 142,00 zł. rozbudowano również sieci wodociągowe w miejscowościach: 

Trąbki – PE Ø160mb o długości 262 mb (od włączenia do istniejącej sieci wodociągowej wzdłuż 

drogi gminnej wewnętrznej dz. nr ewid. 183 do wysokości działek nr ewid. 582 i 175/8) i PE Ø90mb  

o długości 86 mb (wzdłuż drogi dojazdowej dz. nr ewid. 175/4 do wysokości działki nr ewid. 175/3); 

Biskupice – PE Ø110mm o długości 436mb (od drogi gminnej nr 560022k dz. nr 16 obręb Trąbki i dz. 

nr 439 obręb Biskupice wzdłuż drogi dz. nr 1/1 obręb Trąbki do wysokości drogi wojewódzkiej nr 966 

dz. nr 147 obręb Biskupice ), PE Ø90mm o długości 229mb (sięgacz do działek nr 6/5÷6/20 obręb 

Trąbki) oraz PE Ø90mm o długości 274mb (sięgacz od drogi gminnej dz. nr 1/1 Trąbki wzdłuż drogi 

dz. nr 7/7 i 7/13 Trąbki do drogi dojazdowej dz. nr 6/11 obręb Trąbki); Trąbki – PE Ø90mm  

o długości 230mb (umożliwiający zasilenie działek nr ewidencyjny 362/1, 361/2, 361/5, 361/6, 361/7, 

361/8, 361/9, 371/1, 364/5, 364/7); Przebieczany – PE Ø90mm o długości 317mb (od stacji paliw  

w rejonie drogi krajowej nr 94 wzdłuż drogi gminnej nr 560067K do działek nr 419/3 i 483/1  

z sięgaczem do działek nr 485/13÷485/15) oraz zlecono opracowanie projektów rozbudowy sieci 

wodociągowej w miejscowościach: Przebieczany, Sułów, Trąbki przysiółek Zborówek, Jawczyce 

przejęto również od inwestorów prywatnych, wybudowane z ich prywatnych środków, odcinki sieci 

wodociągowych w miejscowościach: 

Trąbki - Ø90mm o długości 100mb, 

Trąbki - ,Ø90mm o długości 122,60mb, 

Trąbki - Ø90mm o długości 78,40mb, 

Bodzanów - Ø110mm o długości 635mb, 

Bodzanów - Ø90mm o długości 101mb, 

Przebieczany - Ø90mm o długości 163,50mb 
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5.8 . Plan gospodarki niskoemisyjnej  

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biskupice został przyjęty Uchwałą  Nr 

XXXIX/280/17 Rady Gminy Biskupice w dniu 10 maja 2017 .   W ramach jego realizacji w 2018 roku  

podjęto niżej podane działania :  

1.Dokonano wymiany  starych źródeł ciepła na efektywne kotły niskoemisyjne, przejście z paliwa 

węglowego na bardziej ekologiczne paliwa (gaz). 

W roku raportowania  w gminie Biskupice wymieniono 50 starych piecy,  na nowe gazowe za kwotę:  

643.483,00 zł w tym:  dotacja 514.787,00 zł,  Gmina 128.696,00 zł 

2.Kampania edukacyjno-informacyjna.  

Kampania informacyjno - edukacyjna na kwotę 1.857,51 zł. 

Zgodnie z umową z Metropolią Krakowską Gmina Biskupice częściowo (z innymi Gminami 

Metropolii) refundowała koszty poniesione przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, w 

związku z realizacją kampanii informacyjno-edukacyjnej, dotyczącej wspólnych działań na 

rzecz poprawy jakości powietrza w gminach będących członkami Stowarzyszenia.  Kampania 

polegała na: 

1. koordynacji przygotowania projektów materiałów informacyjno-edukacyjnych tj. plakatu 

do dystrybucji w Gminie, plakatu oraz szablonu do gazety gminnej do indywidualnych prac 

edycyjno-rekreacyjnych według potrzeb Gminy, reklamy wielkoformatowej do umieszczenia 

na 16 autobusach aglomeracyjnych, reklamy do umieszczenia wewnątrz 16 autobusów 

aglomeracyjnych, baneru do indywidualnego umieszczenia na stronie internetowej gmin, 

plansz do emisji reklamy planszowej w TVP3; 

2. koordynacji wydruku plakatów A3 oraz przekazania do Gminy materiałów ww. 

wymienionych; 

3. monitorowania wykonania umowy w zakresie reklamy zewnętrznej na 16 autobusach 

poruszających się na liniach aglomeracyjnych w gminach członkowskich Stowarzyszenia; 

4. utrzymania zakupionej i wykonanej domeny internetowej www.wymienpiec.info  , z której 

istnieje przekierowanie na stronę internetową Gminy, zawierającą informacje w zakresie 

poprawy jakości powietrza/wymiany pieców. 

 
Ponadto prowadzono edukację w zakresie zakazu spalania odpadów oraz prawidłowego palenia w 

piecach domowych.  

W celach informacyjno-edukacyjnych prowadzono monitoring jakości powietrza za pomocą 

czujników Airly zamontowanych na terenie gminy (abonament Airly: 2.656,80 zł). 

5.9.  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.   W ramach licznych działań z zakresu ochrony środowiska Gmina Biskupice udziela 

dofinansowania w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. W 2018 roku 

wybudowano 18 przydomowych oczyszczalni dofinansowanie zostanie przekazane w 2019 r. 

zutylizowano 12,69 MG odpadów zawierających azbest pochodzących z terenu  sześciu 

nieruchomości na łączną kwotę 4 317,14 zł. z czego  Gmina Biskupice pokryła koszty 

w wysokości 1 511,00 zł, dotacja ze Starostwa Powiatowego w Wieliczce  2 806,14 zł.  

Prowadzono kampanie edukacyjno-informacyjne:  

http://www.wymienpiec.info/
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1)seminarium z zakresu ochrony środowiska dla gimnazjalistów EKO-LOGIKA: 984,00 zł; 

2)zakup nagród w ramach edukacji ekologicznej Eko-Trąbki: 1.499,98zł; 

3)kampania edukacyjno-informacyjna dotycząca zwalczania niskiej emisji warsztaty prowadzone z 

wykorzystaniem mobilnego laboratorium koszt: 3000zł. 

 

W zakresie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Biskupice przeprowadzono 110 kontroli 

nieruchomości  pod katem przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie 

pozbywania się nieczystości ciekłych. 

 

W ramach ochrony powietrza Gmina Biskupice udziela dotacji na wymianę przestarzałego pieca ( opis 

przy Planie Gospodarki Niskoemisyjnej) ponadto na terenie gminy Biskupice przeprowadzono 16 

kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie zakazu spalania 

odpadów.  

Zgodnie z ustawowym obowiązkiem raportowania gminnego programu ochrony środowiska 

w 2018 roku uchwałą  nr LXI/423/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 8 października 2018r. przyjęto 

Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Biskupice za lata 2016-2017” (koszt: 

1.476,00 zł). 

5.10. Program opieki nad zwierzętami   

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Biskupice został przyjęty w drodze Uchwały Nr LIII/372/18 Rady Gminy Biskupice  

z dnia 26 marca 2018 roku . 

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 2018r. wskazane zostało gospodarstwo prowadzone przez Pana Andrzeja 

Skolarusa, które znajduje się w miejscowości Łazany. W  2018 roku  z terenu Gminy zostało 

zabranych  17 bezpańskich psów oraz 2 koty, 4 koty zostały poddane sterylizacji. Schronisko 1 raz 

podjęło interwencję zakończoną niepowodzeniem złapania zwierzęcia. Łączne koszty roczne, które 

poniosła Gmina z  realizacji Programu wyniosły: 34 090,00 zł. 

 

5.11. Strategia rozwiązywania problemów społecznych  

 

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 marginalizacją 

i wykluczeniem społecznym .  W strategii zawarto cele operacyjne  , których wdrożenie ma na celu 

przyczynić się do rozwiązania wielu problemów społecznych . 
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1.Wstęp  

 

Uchwałą Nr VII/50/2015 Rady Gminy Biskupice Strategia Rozwiązywania Problemów 

Społecznych  Gminy Biskupice  na lata  2015 – 2024. 

 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 marginalizacją i wykluczeniem społecznym .  W strategii zawarto cele operacyjne  

, których wdrożenie ma na celu przyczynić się do rozwiązania wielu problemów społecznych . 

 

2. Cele operacyjne   

 

1. skuteczne wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji  

    opiekuńczo-wychowawczej , 

2. wspieranie osób starszych , niepełnosprawnych i przewlekle chorych oraz ich  

    rodzin w integracji i funkcjonowaniu w środowisku lokalnym, 

3. działania zmierzające do wzrostu poczucia bezpieczeństwa oraz minimalizowanie  

    występowania zjawiska przemocy domowej , 

4. wspieranie osób i rodzin dotkniętych zjawiskiem bezrobocia , zagrożonych  

    wykluczeniem społecznym i bezdomnością , celem zwiększenia szans na rynku  

    pracy oraz zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych , 

5. działania profilaktyczne –edukacyjne zmierzające do poprawy stanu zdrowia  

    mieszkańców Gminy Biskupice oraz system przeciwdziałania uzależnieniom ze  

    szczególnym uwzględnieniem zagrożonych tym zjawiskiem dzieci.  

 

 

1.1. Skuteczne wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczej 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupicach w 2018 r realizował zadnia dotyczące  

wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej na 

podstawie  Gminnego  Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 - 2018. 

Od 2014r. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Biskupicach  zatrudniony jest  asystent 

rodziny , który współpracuje z rodzinami mającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych.  

W 2018r. asystent rodziny swoim wsparciem objął 10 rodzin , w tym 24 dzieci . 

Asystent rodziny po dokonaniu analizy  , zbadaniu przyczyn kryzysu w rodzinach podejmował 

działania mające na celu : 

- wzmocnienie roli i funkcji rodziny, 

- rozwój umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny,  

- pomoc w integracji rodziny,  

- podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania  

  rodziny, 

- przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny,  

- dążenie do powrotu dziecka do rodziny biologicznej . 
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W trakcie roku rodziny te korzystały z poradnictwa specjalistycznego w Punkcie Konsultacyjno-

Informacyjnym działającym przy GOPS Biskupice . (psycholog, radca prawny, pracownik socjalny).  

 

W 2018r Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupicach podjął działania w kierunku 

propagowania idei rodzin wspierających . 

Zorganizowano spotkanie w Świetlicy w Jawczycach mające na celu przekazanie informacji 

mieszkańcom gminy na temat rodzin wspierających oraz wyszukiwanie potencjalnych kandydatów do 

pełnienia roli rodzin wspierających . 

Rozprowadzono autorskie ulotki informacyjne na temat rodzin wspierających oraz informacje 

dotyczącą problemów współczesnej rodziny w szkołach na terenie gminy oraz świetlicach 

środowiskowych . 

Opracowano i rozprowadzono „ Informator – uprawnienia w ramach ustawy o wsparciu kobiet  

w ciąży i rodzin” Za życiem „  Informator ma na celu dostarczyć rodzinom niezbędnych informacji  

o uprawnieniach kobiet w ciąży i matek z dziećmi mającymi ciężkie nieodwracalne upośledzenie albo 

nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu.  

 

W ramach tworzenia warunków dla rozwoju rodziny i opieki nad dzieckiem GOPS współpracował 

 z Centrum Kultury Gminy Biskupice w zakresie organizowania czasu wolnego dzieci i młodzieży 

poprzez wspieranie różnych form aktywności  mieszkańców gminy ze szczególnym uwzględnieniem 

dzieci i młodzieży. Dzieci uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych , wypoczynkowo-integracyjnych  , 

rozwijających  zainteresowania i talenty uczestników , wspierające kulturę osobistą i kształtowanie 

właściwych postaw społecznych , rozwijające sprawność fizyczną , socjoterapeutyczną . 

 

Również szkoły na terenie gminy włączyły się w organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży 

. Organizowano zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze , zajęcia sportowe . 

Dzieci i młodzież brała udział w wycieczkach szkolnych , wyjazdach na basen, do kina , do teatru. 

 

Dzieci i młodzież z rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi  uczestniczyły w zajęciach  

w Ponadgminnej  Placówce Wsparcia Dziennego w Zabłociu oraz Filii tej placówki w Zborówku , 

która łącznie zapewnia 40 miejsc dla uczestników. Placówka jest prowadzona w formie opiekuńczej  

i socjoterapeutycznej .W placówce tej prowadzone były dla dzieci i młodzieży porady psychologiczne.  

 

Gmina współfinansowała  pobyt dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej i na ten cel w roku 2018 

wydatkowała ok.126.903,00 zł .  

 

Na koniec 2018r w rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 3 dzieci z terenu gminy Biskupice. 

 1  dziecko przebywa w spokrewnionej rodzinie zastępczej , 2  w zawodowej rodzinie zastępczej. 

2 dzieci przebywa w Domu Dziecka w Pawlikowicach . 

Rodzinom  kwalifikującym się do pomocy w ramach ustawy o pomocy społecznej udzielana była  

pomoc finansowa oraz rzeczowa ze środków pomocy społecznej  w postaci zasiłków celowych , 

okresowych , celowych specjalnych , zasiłków celowych na zakup posiłków  lub żywności  oraz 

dożywiania dzieci w szkole w formie gorących posiłków .   

Ogółem z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego objęto pomocą ze środków pomocy społecznej 26 rodzin w tym 100 osób w rodzinach  . 

Dużym wsparciem dla tych rodzin były  comiesięczne świadczenia 500+ , świadczenia rodzinne oraz 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego a także jednorazowe świadczenia „dobry start” - 300+. 

Z ustawy „Za życiem „wypłacono jednorazowe świadczenie dla 1 osoby na kwotę    4.000zł 

W sytuacji kryzysowej rodziny udzielono schronienia dla 2 osób (matka z dzieckiem) na okres 158 dni  

na co wydatkowano 4.336 zł . 
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W celu realizacji  w/w  zadania GOPS współpracował  z placówkami oświatowymi , Świetlicami , 

koordynatorem pieczy zastępczej przy PCPR Wieliczka , Sądem Rodzinnym w Wieliczce, ze służbami  

kuratorskimi oraz  policją . 

 

1.2. Wspieranie osób starszych , niepełnosprawnych i przewlekle chorych oraz ich rodzin  

w integracji i funkcjonowaniu w środowisku lokalnym 

 

W ramach tego zadania pracownicy socjalni inicjowali kontakty rodzinne , podejmowali 

działania zmierzające do większego zaangażowania rodziny w sprawowanie opieki. 

W każdym przypadku otrzymania informacji od mieszkańców , pielęgniarek o osobie starszej 

samotnej , chorej pracownicy socjalni poszukują członków rodzin i wspólnie układają plan opieki nad 

tą osobą , włączając w nią również rodziny. 

Pracownicy socjalni w ramach wykonywanej pracy socjalnej  informowali osoby starsze o dostępnych 

formach pomocy , podejmowali działania zmierzające do większego zaangażowania rodzin  

w sprawowanie opieki nad osobami starszymi. 

W ramach tego zadania Ośrodek Pomocy Społecznej udzielał pomocy w formie  usług opiekuńczych  

dla osób starszych , niepełnosprawnych . Pomocą taką objęto  8 osób .  Wykonano 3.679 godz. na 

kwotę 59.319 zł. 

Dla osób wymagających całodobowej opieki ośrodek kierował osoby do Domów Pomocy Społecznej . 

Na dzień 31 grudnia 2018 r w Domach Pomocy Społecznej przebywało  10 osób z terenu gminy i na 

tą pomoc wydatkowano kwotę 272.424 zł. 

Osoby z terenu Gminy Biskupice umieszczone są : 

1.DPS Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Biskupicach      -  6 osób 

2.DPS dla osób psychicznie chorych Kraków ul. Łanowa 41  - 1 osoba 

3.DPS w Górnie   - 1 osoba 

4.DPS Miłosierny Samarytanin w Grabiu  - 1 osoba 

5.DPS w Sułkowie  - 1 osoba 

 

Osoby niepełnosprawne intelektualnie, nie wymagające całodobowej opieki  mają możliwość udziału 

w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tomaszkowicach. 

Na koniec roku z pomocy tej skorzystało 37 osób, w tym 23 z terenu gminy Biskupice .  

Osoby starsze objęte były  również pomocą finansową i rzeczową , w okresie zimowym 

zabezpieczone zostały w węgiel oraz odzież zimową. Na zakup lekarstw czy leczenia otrzymywały 

zasiłek okresowy lub zasiłek celowy specjalny. Osoby starsze lub niepełnosprawne otrzymały także 

pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności . 

W  wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert na 2018r Caritas Archidiecezji Krakowskiej 

świadczył pomoc osobom starszym w zakresie rehabilitacji i pielęgnacji osób z terenu Gminy 

Biskupice , w miejscu ich zamieszkania i w lokalu podmiotu oraz prowadził pielęgniarsko-

rehabilitacyjne punkty konsultacyjne przy świetlicach środowiskowych w Jawczycach, Łazanach 

 i Szczygłowie . 

W ramach tego zadania  podniesiono stan wiedzy w zakresie profilaktyki zdrowotnej w chorobach 

układu krążenia , cukrzycy, chorób nowotworowych oraz sprawowania opieki i pielęgnacji nad osobą 

niepełnosprawną . 

Wykonywano zabiegi fizjoterapeutyczne w gabinecie rehabilitacji w  Wieliczce  oraz ćwiczenia 

ruchowe w Świetlicach Środowiskowych na terenie gminy . 

Udzielano pomocy w realizacji recept osobom przewlekle chorym . 

Udzielano wsparcia psychicznego i duchowego osobom starszym i samotnym . 

Wykonywano zabiegi opatrunkowe i cewnikowanie u osób leżących w domu pacjenta. Wykonywano 

pomiar ciśnienia ,tętna i saturacji, glukozy i cholesterolu we krwi . 
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Stacja Caritas w Wieliczce wypożyczała sprzęt rehabilitacyjny (wózki inwalidzkie, kule , balkoniki) 

osobom tego potrzebującym. 

Pomagano w zorganizowaniu karty „Na codzienne zakupy –Biedronka „ 

W ramach pomocy socjalnej Caritas dowoził do miejsca zamieszkania paczki świąteczne z żywnością 

. 

Ogółem Stacja Caritas objęła : 

1.opieką pielęgniarską : 

- w gabinecie zabiegowym 17 osób wykonując  51 czynności ,  

- w domu chorego  13 osób - 425 czynności, 

- w świetlicach , w domu pacjenta  57 osób w tym   1068 czynności . 

2.Zabiegi rehabilitacyjne : 

- w gabinecie w Stacji Caritas w  Wieliczce dla 51 osób – 1.744 zabiegów,  

- w domu pacjenta 7 osób 346 zabiegów,  

- w świetlicach środowiskowych  57 osób w tym 565 zabiegów.  

Ogólna kwota wydatkowana na to zadanie wyniosła 20.000 zł . jako dofinansowanie zadania z zakresu 

pomocy społecznej . 

W trakcie roku  seniorzy korzystali z żywności z banku żywności w ramach programu operacyjnego 

„Pomoc Żywnościowa”. , dystrybutorem której był i jest GOPS Biskupice. Ogółem z tej formy 

pomocy skorzystało 175 osób . 

GOPS Biskupice w grudniu 2018r zorganizował pomoc świąteczną dla osób samotnych . 

W ramach akcji „paczka dla seniora” obdarowano paczkami świątecznymi 30 osób starszych 

samotnych . 

W okresie zimowym osoby starsze , schorowane i niepełnosprawne objęte były szczególną opieką 

pracowników socjalnych . Wystosowano „Alert –Zima do wszystkich mieszkańców gminy , lokalnych 

instytucji i organizacji pozarządowych o zwrócenie szczególnej uwagi na sytuację naszych 

mieszkańców samotnych , bezdomnych i chorych a także osoby spożywające napoje alkoholowe lub 

inne substancje psychoaktywne  informowanie Ośrodka o każdej sytuacji wymagającej naszej 

interwencji . 

Osoby niepełnosprawne i ich rodziny korzystały z poradnictwa pracowników socjalnych  uzyskując 

informacje na temat możliwości przystosowania mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej , 

likwidacji barier funkcjonalnych , zakupu sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego , uczestnictwa w 

turnusach rehabilitacyjnych , możliwościach uzyskania statusu osoby niepełnosprawnej , przepisach 

prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych , możliwościach podjęcia nauki i pracy oraz 

działalności organizacji pozarządowych . 

Osoby starsze , niepełnosprawne i długotrwale chore zostały poinformowane przez pracowników 

socjalnych o możliwości bezpłatnego uruchomienia   przycisku życia w swoim telefonie 

umożliwiającego wezwania pomocy w sytuacjach bezpośredniego  zagrożenia np. zawał serca, atak 

astmy i inne. Pomoc taką oferuje Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej . Ok. 5 

osób starszych wykazało zainteresowanie tym projektem . Do chwili obecnej nie zdecydowały się na 

udziału w projekcie . 

Praca socjalna świadczona  przez pracowników socjalnych ukierunkowana była również na temat 

dostępności do różnego rodzaju usług, na pomoc w redagowaniu różnorodnych  pism wniosków do 

komisji orzekającej o stopniu niepełnosprawności , na pomoc w załatwianiu świadczeń z ZUS, KRUS.  

Ogółem ze środków finansowych z pomocy społecznej osoby starsze , niepełnosprawne otrzymały 

pomoc finansową i w  naturze : 

- Zasiłki stałe 35 osób  w tym   336 świadczeń  na kwotę 169.635 zł 

- Zasiłki okresowe  31 osób w tym 237 świadczeń  na kwotę  32.412 zł 

- zasiłki celowe specjalne 55 osób w tym  92 świadczenia   na kwotę 34.875 zł  

- Zasiłki pielęgnacyjne 181 osób w tym  2007 świadczeń  na kwotę  315.910 zł  
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- Świadczenia pielęgnacyjne35 osób  w tym  412 świadczeń na kwotę  606.567 zł  

- Specjalny zasiłek opiekuńczy 6 osób  w tym 44 świadczenia na kwotę  22.475 zł 

- Zasiłek dla opiekuna 7 osób  w tym 64 świadczenia  na kwotę 33.203 zł  

 

 

1.3.Działania zmierzające do wzrostu poczucia bezpieczeństwa oraz minimalizowanie 

występowania zjawiska przemocy domowej 

 

Gmina Biskupice realizuje lokalną 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 2017 – 2020 . 

Obsługę administracyjną zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupicach . 

Zespół Interdyscyplinarny wykonując zadania podejmował inicjatywy określone w Programie  których 

głównym celem było przeciwdziałanie przemocy i ochrona ofiar przemocy jak również zwiększenie 

dostępności pomocy dla rodzin uwikłanych w przemoc domową . 

W ramach działań profilaktyczno-edukacyjnych Zespół inicjował spotkania ze społecznością lokalną. 

Zorganizowano spotkanie z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Bodzanowie . 

Przeprowadzono dyżur psychologiczny w Szkole Podstawowej w Biskupicach dla osób 

zainteresowanych tym tematem .  

W ramach działań Zespół Interdyscyplinarny przekazał do szkół z terenu gminy ulotki, broszury 

,plakaty dot. przemocy w rodzinie. 

Zamieszczono na stronie internetowej GOPS informacje o działającym w GOPS Biskupice Zespole 

Interdyscyplinarnym oraz Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym , dane adresowe i teleadresowe 

instytucji udzielających wsparcia i pomocy w kryzysie osobom i rodzinom doznającym przemocy. 

Osoby pokrzywdzone miały możliwość skorzystania z pomocy psychologa , prawnika i pracownika 

socjalnego w Punkcie Informacyjno –Konsultacyjnym. 

W kilku przypadkach pomoc psychologiczna prowadzona była w miejscu zamieszkania  klienta.  

W 2018r pomocą i konsultacjami ogółem objęto 106 osób uwikłanych w zjawisko przemocy. 

W ramach współpracy z Powiatowym Koordynatorem ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ,  

4 osoby u których istniało podejrzenie , że stosują przemoc w rodzinie brały  udział w programie 

korekcyjno-edukacyjnym w PCPR Wieliczka. 

W ramach podnoszenia kompetencji zawodowych Zespół Interdyscyplinarny brał udział w  

4 szkoleniach , prelekcjach. Ponadto pracownicy GOPS brali udział w superwizji o tematyce przemoc 

w rodzinie 4 spotkania po 5 godz. 

Osoby uwikłane w przemoc w rodzinie biorące udział w spotkaniach grup roboczych kierowane były 

do różnych instytucji pomocowych .Osoby nadużywające alkoholu , który był bezpośrednią przyczyną 

przemocy w rodzinie kierowane były do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Biskupicach. 

W/w komisja w ramach działań kierowała osoby uzależnione od alkoholu do podejmowania terapii 

odwykowej w formie przeciwalkoholowego środka awersyjnego lub w warunkach stacjonarnych . 

Prowadzone były z tymi osobami rozmowy motywujące a w stosunku do osób uchylających się do 

podjęcia leczenia kierowane były wnioski do sądu rodzinnego  o zastosowanie przymusowego 

leczenia .  

Rodzaje działań Zespołu Interdyscyplinarnego : 

1. liczba aktywnych Niebieskich Kart          -  18  

2. liczba zakończonych Niebieskich Kart    -  10 

3. liczba skierowanych NK do prokuratury   -  1  
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4. liczba NK zakończonych aktem oskarżenia – 1 

5. liczba spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego  - 4 

6. liczba powołanych grup roboczych – 18 

7. liczba rodzin objętych działaniem Zespołu Interdyscyplinarnego  - 18 

8. liczba osób skierowanych do programu korekcyjno edukacyjnego – 4 

9. liczba osób korzystających z PIK – 18 

pomoc psychologiczna – 80 

pomoc prawna – 11 

pomoc socjalna – 5 

W GOPS Biskupice działa ogólnodostępny telefon dla Ofiar przemocy w Rodzinie czynny poza 

godzinami pracy GOPS i PIK . 

Ogólny koszt zadania wyniósł  25.853 zł . 

 

1.4.  Wspieranie osób i rodzin dotkniętych zjawiskiem bezrobocia , zagrożonych wykluczeniem 

społecznym i bezdomnością , celem zwiększenia szans na rynku pracy oraz zabezpieczenia 

potrzeb mieszkaniowych  

 

W ramach tego zadania GOPS Biskupice podejmował współpracę z Powiatowym Urzędem 

Pracy w Wieliczce. 

Kierunkiem tych działań było upowszechnienie ofert pracy , informacji o wolnych miejscach pracy , 

stażach oraz organizacji robót publicznych , prac interwencyjnych , prac społecznie-użytecznych 

organizowanych przez Urząd Gminy Biskupice. 

W 2018r w pracach społecznie –użytecznych wzięło udział 15 osób bezrobotnych a jednocześnie 

klientów tut. ośrodka. W ramach robót publicznych Urząd Gminy zatrudnił  

4 osoby bezrobotne do prac gospodarczych. Ponadto w Urzędzie Gminy a także w jednostkach 

organizacyjnych odbywali staż bezrobotni skierowani przez Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce. 

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 wykorzystano zasoby lokalne oraz instrumenty aktywnej 

integracji . Aktywizowano osoby do poszukiwania pracy poprzez zawarcie kontraktu socjalnego. 

Wskazywano możliwości i źródła dodatkowych środków finansowych .Osoby bezrobotne 

motywowano do podejmowania nauki, uczestnictwa w kursach , stażach czy przekwalifikowania się . 

Przy współpracy GOPS z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego SA (MARR SA) 

zorganizowano dwa spotkania dotyczące naboru do projektu „Dobry czas na biznes „ 

Zainteresowanych było 11 osób w tym  dwie osoby bezrobotne wzięły udział w projekcie w celu 

otwarcia własnej działalności gospodarczej. 

 

GOPS Biskupice w 2018r w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 

„ przyznał pomoc dzieciom pomoc w formie gorącego posiłku  w szkołach dla 63  dzieci    , 

6.661.posiłków  , opłacono posiłki dla 3 osób bezdomnych , 445 posiłków , 

Przyznano zasiłek celowy na zakup posiłków lub żywności dla 71 rodzin , 482 świadczenia . 

Ogółem na to zadanie wydano 154.707 zł . 

Z koloni letnich , których organizatorem było Kuratorium Oświaty w Krakowie  skorzystało 8 

uczniów  z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej . Dzieci wyjechały do ośrodka 

wypoczynkowego „Barnasiówka” w Ochotnicy Dolnej w okresie od 3.07.2018r. do 16.07.2018r. 

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 pomocą objęto 175.osób. 

Dystrybucją żywności zajmował się GOPS Biskupice. 

Ogółem wydano 8,5 tony żywności. Ponadto wydano skierowanie do odbioru żywności w Caritas 

Chleb Miłosierdzia – Brzegi Wieliczka dla 58 osób. 
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W związku z tym że na terenie gminy nie ma miejsc noclegowych osoby potrzebujące umieszczenia 

  w schronisku dla osób bezdomnych miały zabezpieczone miejsca w Chrześcijańskim Stowarzyszeniu 

Dobroczynnym w Kluczach . W roku 2018 nie było konieczności umieszczania bezdomnych  

 w schronisku . Na terenie Gminy brak jest mieszkań socjalnych lub chronionych w sytuacjach 

kryzysowych gmina zabezpiecza mieszkańców w  innych lokalach mieszkalnych . 

Ze środków pomocy społecznej udzielano rodzinom pomocy finansowej i rzeczowej w postaci : 

Zasiłki okresowe   52 osoby    314 świadczeń   na kwotę 61.330 zł 

Zasiłki celowe  ,celowe specjalne  135 osób na kwotę 167.554zł 

Posiłek w szkole  63 dzieci    6.661 świadczenia na kwotę 55.495 zł 

Posiłek dla osób bezdomnych  3 osoby 455 świadczeń na kwotę 3.151 zł  

Zasiłki celowe na zakup posiłków dla 71 rodzin , 482 świadczenia na kwotę 96.062 zł  

Zasiłki rodzinne z dodatkami 1.842 osoby , 11.389 świadczeń na kwotę 1.339,463 zł  

Świadczenia rodzicielskie 51 osób 366 świadczeń na kwotę 334.239 zł 

Fundusz alimentacyjny 47 osób 496 świadczeń na kwotę 220.100 zł  

Świadczenie za życiem    1 rodzina    , 1 świadczenie    na kwotę 4.000 zł  

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka  96 świadczeń na kwotę 96.100 zł  

Świadczenia wychowawcze 500+ 1354 dzieci , 15.670 świadczeń  na kwotę 7.789,731zł 

Świadczenia  „Dobry start „ 300+   1.509 dzieci , 1509 świadczeń  na kwotę 452.700 zł  

Pracą socjalna objęto 229 rodzin w tym 466 osób. 

 

 

1.5.Działania profilaktyczne – edukacyjne zmierzające do poprawy stanu zdrowia mieszkańców 

Gminy Biskupice oraz system przeciwdziałania uzależnieniom ze szczególnym uwzględnieniem 

zagrożonych tym zjawiskiem dzieci.  

 

W Gminie Biskupice opracowany jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych będąca inicjatorem i realizatorem zadań 

z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych pełniła ogromną rolę w udzielaniu pomocy 

rodzinom z problemem alkoholowym.  

W ramach programu osoby pokrzywdzone miały możliwość skorzystania z pomocy psychologa. 

 GOPS Biskupice jak w latach poprzednich współpracował z Zespołem Leczenia środowiskowego 

przy Szpitalu Klinicznym im.J.Babińskiego w zakresie chorób psychicznych.  Ogólna liczba osób 

objęta pomocą Zespołu ( lekarz psychiatra, pielęgniarka , pracownik socjalny) w roku 2018 wyniosła 8 

osób -  klientów pomocy społecznej . 

W 2018r GOPS podjął współpracę ze Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego.  

dla powiatu Wielickiego . Skierowano do centrum 11 osób przeżywających kryzys psychiczny Osoby 

te mogły bezpłatnie i bez skierowania uzyskać wsparcie bezpośrednio w placówce lub w miejscu 

zamieszkania . Klienci Centrum objęci są natychmiastową pomocą psychologa a w razie konieczności 

pomocą lekarza psychiatry .  

Na terenie gminy realizowane były programy profilaktyczne  m.inn. profilaktyka wczesnego 

wykrywania raka piersi (mammobusy).  

W szkołach prowadzono pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz pogadanki ,  spektakle i szkolenia , które 

miały  na celu omówienie występujących  zagrożeń tj. przestępstw internetowych , cyberbullyingu ,  

staklingu , sekstingu , szantażu , hatingu . 

Działania profilaktyczno-edukacyjne miały  na celu poprawę stanu zdrowia mieszkańców oraz 

przeciwdziałanie  uzależnieniom od internetu, narkotyków, dopalaczy ,  leków uspakajających lub 

nasennych . 
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Pracownicy socjalni , nauczyciele podczas pracy z rodziną lub uczniami włączali w te działania 

rodziców , którzy mają możliwość nadzorowania tego, jak ich dzieci wykorzystują domowe 

komputery i inne urządzenia z dostępem do Internetu. 

Środowisko szkolne wywiera ogromny wpływ na rozwój fizyczny, emocjonalny i społeczny dzieci 

 i młodzieży , stąd jego kształtowanie sprzyja zdrowiu fizycznemu i psychicznemu. 

 

5.12. Gminny Program Wspierania Rodziny  

 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 przyjęty Uchwałą   Nr XXI/157/16 

Rady Gminy Biskupice z dnia 21 stycznia 2016r. 

Podstawowym zadaniem wyżej wymienionego programu jest stale rozpoznawanie rodzin 

przeżywających  trudności oraz diagnozowanie przyczyn występowania tych problemów  

Adresatami programu były: 

1) Rodziny wychowujące dzieci a jednocześnie niewydolne wychowawczo, dotknięte przemocą, 

ubogie i zagrożone ubóstwem, przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- 

wychowawczych. 

2) Dzieci i młodzież zagrożona niedostosowaniem społecznym. 

Celem strategicznym programu było wzmocnienie wsparcia dysfunkcyjnej rodziny biologicznej 

dziecka oraz w przyszłości ograniczenie liczby dzieci objętych pieczą zastępczą. 

Do osiągnięcia celu głównego realizowano cele szczegółowe. 

1) Tworzenie warunków dla rozwoju rodziny i opieki nad dzieckiem. 

Na terenie Gminy Biskupice funkcjonuje Ponadgminna Placówka Wsparcia Dziennego  

w Zabłociu w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Filia tej 

placówki w Zborówku. Placówka zapewnia łącznie 40 miejsc dla uczestników w tym w Zabłociu 

dysponuje 30 miejscami oraz Filia w Zborówka 10 miejscami dla uczestników. Placówka Wsparcia 

Dziennego jest prowadzona w formie opiekuńczej i specjalistycznej. Organizację czasu wolnego 

dzieci i młodzieży zapewniają także 2 przedszkola publiczne  i 3 przedszkola prywatne. Zasadnym jest 

tworzenie kolejnych instytucji wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Biskupice w tym także 

żłobka i klubów Malucha pełniących opiekę nad dziećmi do lat 3. 

Jak wskazują dane uzyskane z Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w roku 2018 –   

z powodu braku miejsc do przedszkoli samorządowych na terenie gminy Biskupice nie dostało się 25 

dzieci. W roku 2018 - 130 dzieci korzystało z oferty przedszkolnej na terenie sąsiednich gmin. 

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. 

-  Dzieci młodsze mogą spędzać wolny czas na placach zabaw przy placówkach oświatowych, 

świetlicach, a także w Parku Turystyczno - Ekologicznym „Pod Czerwonym Bukiem” w Jawczycach. 

W roku 2018 realizowane były także zadania wynikające z ustawy z dnia 4 listopada 2016r o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. 
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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, 

-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 4000 zł., 

- świadczeń pieniężnych i niepieniężnych pomocy z społecznej. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupicach rozsyłał  informator Ministerstwa Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej informujący o uprawnieniach dla kobiet i rodzin  wynikający z ustawy „Za 

życiem”. 

W roku 2018 zostały wypłacone 2 jednorazowe świadczenia w wysokości 4000 zł - w ramach 

powołanej wyżej ustawy „Za życiem”. 

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. 2018r. poz. 998 z późn. zm.) 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. 

Zgodnie z art. 10 powołanej wyżej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej cyt. „1. 

Pracę z rodziną organizuje gmina lub podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania na 

podstawie art.190. 

2. W przypadku gdy wyznaczonym na podstawie ust. 1 podmiotem jest ośrodek pomocy społecznej,  

w ośrodku można utworzyć zespół do spraw asysty rodzinnej. 

3. Praca z rodziną jest prowadzona w szczególności w formie: 

1) konsultacji i poradnictwa specjalistycznego; 

2) terapii i mediacji; 

3) usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych; 

4) pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego; 

5) organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie 

izolacji, zwanych dalej „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”. Praca z rodziną 

prowadzona jest także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.”. oraz art. 15 ust.4 

„ Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest 

uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 15.” 

Asystent 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. Jeśli dzieci objęte zostały pieczą zastępczą- 

działania asystenta są ukierunkowane na rzecz jak najszybszego ich powrotu do rodziny. 

Asystent rodziny zatrudniony był w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Biskupicach na umowę  

o pracę w wymiarze czasu pracy 1 etat. Asystent rodziny wykonujący zadania posiada kwalifikacje 

zawodowe określone w art.12 ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny (Dz.U.2018r poz. 998 z późn. zm.). 
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W roku 2018r. pomocą asystenta zostało objętych 10 rodzin z terenu Gminy Biskupice, w tym 23 dzieci. 

W roku 2018 zakończono współpracę z 1 rodziną z powodu osiągnięcia celu głównego. Po zakończeniu 

współpracy w rodzinie prowadzony był monitoring przez okres 6 miesięcy. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupicach realizował działania celem podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych asystenta rodziny poprzez udział w szkoleniach. 

 

W roku 2018 asystent rodziny uczestniczył w cyklu szkoleń o tematyce: 

1) „ Asystent rodziny - Profesjonalista” 

2) „Rozpoznawanie symptomów dziecka krzywdzonego” 

3)  „Dialog motywacyjny i inne narzędzia motywowania rodziny do zmian” 

4) „Mediacje jako sposób rozwiązywania problemów na drodze dialogu’ 

Asystent rodziny uczestniczył również w cyklu superwizji zorganizowanych  przez Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej w Krakowie dedykowanych asystentom rodziny. 

Ponadto rodziny zagrożone objęciem zastępczą formą opieki, borykające się  z problemami opiekuńczo-

wychowawczymi jak również dotknięte przemocą domową mogą skorzystać bezpłatnie z pomocy 

psychologa i prawnika w tut. GOPS.   

Oferowana jest również szeroko rozumiana praca socjalna w ramach pracy Punktu Informacyjno- 

Konsultacyjnego (PIK) działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Biskupicach. 

W punkcie świadczona jest: 

1)  Pomoc psychologiczna w każdy poniedziałek miesiąca. 

2)  Pomoc administracyjno- prawna oferowana była w 1-szy piątek miesiąca. 

3) W każdy poniedziałek w godz. od 15-17 odbywa się dyżur pracownika socjalnego udzielającego 

konsultacji socjalnych. 

W roku 2018 w ramach działalności Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego zostało udzielonych  

łącznie 248 porad. 

W tym konsultacji psychologicznych udzielono 164, pomocy prawnej: 38 konsultacji. Udzielono 46 

konsultacji w ramach dyżuru pracownika socjalnego w PIK. 

Ponadto mieszkańcy gminy mają możliwość skorzystania ze specjalistycznych usług oferowanych przez 

jednostki działające na terenie gminy. 

Pomoc psychologiczna udzielana jest również w  Ponadgminnej Placówce Wsparcia Dziennego  

w Zabłociu oraz Filii w Zborówku. 

Ponadto na terenie Gminy Biskupice można skorzystać z pomocy logopedy w Szkole Podstawowej  

w Łazanach oraz w Placówce Wsparcia Dziennego w Zabłociu. 

3. Promocja działań rodzin wspierających. 

Obowiązująca od 1 stycznia 2012 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 tych problemów. 

W roku 2018 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupicach podjął działania w kierunku 

propagowania idei rodzin wspierających: 



56 

 

1) Zorganizowano spotkanie w Świetlicy w Jawczycach w dniu 12.01.2018r mające na celu 

przekazanie informacji jak największej grupie osób na temat rodzin wspierających oraz wyszukiwanie 

potencjalnych kandydatów do pełnienia roli rodziny wspierającej. Ponadto podjęto rozważania na 

temat problemów współczesnej rodziny oraz omówiono aktualne ustawodastwo w kontekście 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

2) Rozprowadzono autorskie ulotki informacyjne na temat rodzin wspierających oraz informację 

dotyczącą problemów współczesnej rodziny. 

3) Zamieszczono informację na stronie internetowej GOPS Biskupice dot. rekrutacji rodzin 

wspierających. 

Do chwili obecnej nie zgłosiły się jednak rodziny, gotowe pełnić funkcje rodzin wspierających. 

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 01.01.2018r. do 31.12.2018r. 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 2018 r. w rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 3 dzieci z terenu gminy Biskupice. Jedno 

dziecko przebywa w spokrewnionej rodzinie zastępczej od 19.09.2013r do nadal, 2 w zawodowej 

rodzinie zastępczej , jedno dziecko od 14.08.2014 do nadal oraz jedno dziecko od 11.12.2018r. 

Dwoje dzieci z terenu Gminy Biskupice przebywa w Domu Dziecka w Pawlikowicach, jedno od 

17.10.2012 r. przebywa do nadal, drugie dziecko przebywa w w/w placówce od 22.05.2017r do nadal. 

Zgodnie z art. 191 par. 8 i 9 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina właściwa 

ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi 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 jest to 30%, 

– w trzecim aż 50%. 

Na terenie Gminy Biskupice funkcjonują: 

– 4 rodziny zastępcze niezawodowe, 

– 2 rodziny zastępcza spokrewniona.   

 

5. Inne zadania. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej sporządza: 

– Sprawozdania rzeczowo- finansowe z zakresu wspierania rodziny oraz przekazuje je do 

 Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. 

– Sprawozdania do GUS. 

– Sprawozdanie roczne z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i przedkłada je na ręce 

Wójta Gminy Biskupice celem przekazania Radzie Gminy Biskupice w terminie do 31 marca każdego 

roku. 
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III. Podsumowanie wydatków na pieczę zastępczą w roku 2018r 

 

W roku 2018 Gmina Biskupice wydatkowała: 

Zadanie finansowane ze środków własnych Gminy: 

- placówki opiekuńczo- wychowawcze typu socjalizacyjnego kwota 39 788,75 zł  w ramach której 

współfinansowano pobyt dwojga dzieci. 

Zadanie współfinansowane ze środków własnych Gminy i Wojewody: 

- rodziny zastępcze-  kwota 23 160,87 zł w ramach której współfinansowano 3 dzieci.    W tym 2 

dzieci przebywa do nadal w rodzinach zastępczych zawodowych, 1 dziecko  przebywa do nadal w 

rodzinie zastępczej spokrewnionej. 

- wspieranie rodziny- łączna kwota 52 173,71 zł w ramach której współfinansowano wynagrodzenie 

asystenta rodziny w kwocie 40 593,87 zł w tym: 21 091,52 zł wkład własny oraz 19 502,35 zł  

pozyskana w ramach Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 

2018 oraz pozostałe wydatki w tym rzeczowe w kwocie  11 779,84 zł. 

 

5.13. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy  

Dokumentem strategicznym  stanowiącym o kierunkach działań pracy Zespołu  

Interdyscyplinarnego jest Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata; 2017-2020. Program ten przyjęty został Uchwałą Nr 

XXXVIII/264/17 Rady Gminy Biskupice z dnia 27.03. 2017r. Zadania z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie realizowane są  przez Zespół  Interdyscyplinarny. Obsługę administracyjną 

zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupicach   adresatami działań podejmowanych 

przez Zespół Interdyscyplinarny są;- osoby doświadczające przemocy domowej; 

- dzieci i młodzież,  

- współmałżonkowie lub partnerzy,  

- osoby starsze i niepełnosprawne.  

Zespół Interdyscyplinarny wykonując swoje zadania w roku 2018r. podejmował inicjatywy określone  

w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz  Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie na lata 2017-2020. których celem głównym było  przeciwdziałanie przemocy i ochrona ofiar 

przemocy jak również zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy dla rodzin uwikłanych  

w przemoc domową.  

W ramach działań informacyjno-edukacyjnych Zespól Interdyscyplinarny inicjował spotkania ze 

społecznością lokalną. Zorganizowano spotkanie edukacyjne dla rodziców uczniów szkoły 

podstawowej w Bodzanowie dotyczące psychologicznych skutków stosowania przemocy wobec 

dzieci w aspekcie zaniedbania oraz zagadnień prawnych wynikających z obowiązującego 

ustawodawstwa tj. Kodeksu Karnego, Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, Kodeksu Postępowania 

Karnego.  
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Przeprowadzono dyżur psychologiczny w szkole podstawowej w Biskupicach dla osób 

zainteresowanych tematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podczas spotkania przekazano 

stosowne ulotki i materiały informacyjne. 

Zamieszczono informacje na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Biskupicach w zakładce przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na temat Zespołu 

Interdyscyplinarnego, Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego oraz dane adresowe i teleadresowe 

instytucji udzielających wsparcia i  pomocy w kryzysie osobom i rodzinom doznającym przemocy  

Działania powyższe realizuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

przy współpracy z Punktem Informacyjno-Konsultacyjnym funkcjonującym przy Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej. 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 2018 roku pomocą i konsultacjami ogółem objęto 

106 osób uwikłanych w zjawisko przemocy. 

W roku 2018 Zespół współpracował z Policją, Służbą Kuratorską, placówkami opieki zdrowotnej, 

placówkami oświatowymi, GKRPA oraz Prokuraturą obejmując pomocą 18 rodzin, w których 

realizowano procedurę „Niebieskie Karty”. 

Zespół Interdyscyplinarny w ramach współpracy z Powiatowym Koordynatorem ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie realizował wsparcie dla osób doznających przemocy poprzez kierowanie na 

spotkania edukacyjne oraz grupy wsparcia do PCPR Wieliczka, jak również realizując działania 

wobec osób co do których istniało podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie kierował te osoby do 

udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych 

Działania Zespołu Interdyscyplinarnego ukierunkowane 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 podaję się statystykę za 2018 rok. 
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l.p. 

 

Rodzaj działania 

 

Rok kalendarzowy 2018 

 

1 Liczba spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego 

 

4  

2 Liczba powołanych Grup Roboczych 

 

18  

3 Liczba rodzin objętych działaniem Zespołu Interdyscyplinarnego 18  

4 Liczba osób skierowanych do programów korekcyjno-edukacyjnych 4  

5 Liczba osób skierowanych do GKRPA 0  

6 Liczba osób korzystających z porad w PIK  (wyłącznie wskutek 

występowania przemocy) 

18  

7 Liczba Punktów Konsultacyjno-Informacyjnych;  1  

Zakres działania Punktu;  dla osób uwikłanych w przemoc domową  

oraz  dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze.                                                                                                 

Działania; porady psychologiczne, administracyjno-prawne, socjalne                                                        

Liczba konsultacji ogółem; 

 

106 

Pomoc psychologiczna    (wyłącznie uwikłanych w przemoc) 90 

Pomoc prawna    (wyłącznie uwikłanych w przemoc) 11 

Porada socjalna    (wyłącznie uwikłanych w przemoc) 5 

Inne;  W  Punkcie  prowadzono;                                                                                                         

1. Grupy Wsparcia dla osób uwikłanych w przemoc domową.                                                                     

2.  Realizowano autorskie programy pracy terapeutycznej dla osób 

doświadczających przemocy oraz dla osób stosujących  przemoc. 

Łączna liczba osób objętych programami;                 

                                                        

0 

0 

8 Liczba osób realizujących indywidualny program korekcyjno-

edukacyjny w PIK   z tego liczba osób które ukończyły program;                                  

0                                                     

0 

 

9 Liczba szkoleń podnoszących kwalifikacje członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego 

4  

10 Liczba aktywnych Niebieskich Kart ogółem;                                                       

z tego; 

18  

z lat poprzednich;                                                                                   

rok    2018. 

8                                             

10 

 

11 Podmiot wypełniający formularz;  
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- Policja 7  

- Pomoc Społeczna 3  

- Przedstawiciel oświaty 0  

- Przedstawiciel wydziału zdrowia. 0  

12 Liczba zakończonych Niebieskich kart w 2018r. 10  

 Liczba skierowanych NK do prokuratury ogółem; 1  

z tego; 

- zakończonych aktem oskarżenia 

1  

- umorzonych 

 

0  

13 Ogólnodostępny telefon dla Ofiar przemocy w Rodzinie czynny poza 

godzinami pracy GOPS i PIK ; 
502-753-066  

14 Strona internetowa; gops.biskupice@poczta.onet.eu  

15  

ŚRODKI FINANSOWE  PLAN;                                                               

Z TEGO;                                                                                              

środki własne Gminy-                                                                                

▪ dotacja                                                                                                                                                

▪ wykonanie; 

 

26 719,00 

25 853,13                                      

0                                       

25 853.13 

 

16 Liczba spotkań informacyjnych Zespołu ze społecznością lokalną 1  

17 Liczba spotkań informacyjnych Zespołu  z przedstawicielami 

oświaty.);  

1  

18 Liczba osób biorących udział w spotkaniu informacyjnym  27  

19 Liczba dyżurów psychologa w instytucjach na terenie Gminy 

Biskupice 

1  

20 Liczba osób korzystających z konsultacji w ramach dyżuru 

psychologa 

5  

 

5.14. Gminny program  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjęty 

Uchwałą Nr LI/349/18  Rady Gminy z dnia 22stycznia 2018 r.  

 

W celu realizacji  zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania  problemów Alkoholowych 

podejmowane były poniżej przedstawione działania :      
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 prowadzono punkty konsultacyjne dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin 

 w miejscowościach:  Bodzanów, Trąbki i Łazany – ilość środków wydatkowanych – 

16 280,00 zł ; 

 udzielano pomocy psychologicznej  dzieciom i młodzieży w Świetlicach  

 w Jawczycach i Szczygłowie– ilość środków wydatkowanych -  5 440,00 zł ; 

 zorganizowano spektakl profilaktyczny dla Przedszkola w Trąbkach i Biskupicach  

w którym udział wzięło 110 przedszkolaków, koszt – 1 200,00 zł 

 młodzież  szkół podstawowych  wzięła udział w Turnieju Bezpieczeństwa – koszt 1 067,30 

zł 

 zrealizowano warsztaty profilaktyczne na terenie szkół podstawowych tj.:  

 Szkoła Podstawowa w  Przebieczanach   - Cyberprzemoc bezpieczny Internet  ,  

Zdrowy styl życia, kształtowanie  postaw prozdrowotnych ,  Bez agresji, moja klasa 

moje miejsce, integracja i nauka współpracy; 

  Szkoła Podstawowa w Bodzanowie - Zamiast hejtu, bezpieczny Internet  , Moja 

przyszłość  w moich rękach - jaki zawód wybrać w przyszłości ? , Zdrowy styl życia, 

kształtowanie  postaw prozdrowotnych; 

 Szkoła Podstawowa w Biskupicach - Cyberprzemoc bezpieczny Internet,.    Moja 

przyszłość  w moich rękach- jaki zawód wybrać w przyszłości ?; 

  Szkoła Podstawowa w Trąbkach -  Moja przyszłość  w moich rękach-  jaki zawód 

wybrać w przyszłości ? , Zdrowy styl życia, kształtowanie  postaw prozdrowotnych; 

  Szkoła Podstawowa w Łazanach - Cyberprzemoc , hejt  a bezpieczny Internet ,  

Dorastanie bez używek  , Porozumienie bez przemocy -  podstawowe umiejętności   

nieagresywnej komunikacji. 

           W warsztatach udział wzięło 279 uczniów, koszt  - 6 188,00 zł. 

 sfinansowano szkolenia/ warsztaty dla pedagogów  i nauczycieli szkół podstawowych: 

 UNPLUGGED – udział wzięło siedmiu nauczycieli i pedagogów ze szkół 

podstawowych, koszt realizacji  - 2 900,00 zł; 

 zorganizowano zajęcia sportowe „Wakacje na sportowo trzeźwo i zdrowo” – udział  

w zajęciach wzięło około 120 dzieci ze Sławkowic, Jawczyc, Szczygłowa, Zabłocia  

i  Trąbek – koszt realizacji 9 709,20 zł; 

 przeprowadzono  kontrolę wszystkich punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zakresem 

przedmiotowym  było przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych;   

 Komisja pozytywnie zaopiniowała 6 wniosków w przedmiocie wydawania zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych; 

 wykonano „Diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych”   na terenie Gminy Biskupice, 

obejmującą:  

 ankietowanie w wersji papierowej 150 dorosłych mieszkańców na terenie Gminy  

Biskupice, 

 ankietowanie w wersji papierowej 20 punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych 

na terenie Gminy Biskupice, 

 ankietowanie w wersji elektronicznej metodą Corigo uczniów szkół wskazanych 

przez Zleceniobiorcę w osobnej korespondencji na terenie Gminy  Biskupice, 

 Porównanie ESPAD. 

Koszt wykonania diagnozy – 5 400,00 zł 

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
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GKRPA została powołana na podstawie art. 4
1 
ust. 3 ustawy  z dnia 26 października 1982 r. o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi . Realizowała zadania 

wyznaczone w ww. ustawie. 

         W zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych   w szczególności :  

Opiniowała zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem lokalizacji 

punktu sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem 

sprzedaży zgodnie z uchwalą Nr III/27/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad 

usytuowania na terenie Gminy Biskupice miejsc sprzedaży podawanie napojów alkoholowych   

 

 Przyjmowała  wnioski w sprawie wszczęcia postępowania pod kątem  leczenia 

odwykowego osób z problemem alkoholowym; 

 przeprowadzono 18  rozmów  motywujących do podjęcia leczenia z osobami uzależnionymi 

jak i członkami ich rodzin; 

 podejmowano czynności związane z wydaniem orzeczenia przez biegłego w kwestii 

uzależnienia; 

 skierowano dwa wnioski do Sądu Rejonowego w Wieliczce (IV Wydział Rodzinny  i 

Nieletnich) o wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu 

odwykowemu osób odmawiających leczenia dobrowolnego, bądź osób które dwukrotnie nie 

skorzystały z zaproszenia na posiedzenie komisji; 

 prowadzono dokumentację związaną z działalnością komisji; 

 przeprowadzono kontrole placówek handlowych pod katem przestrzegania przepisów 

 W 2018 roku GKRPA odbyła 17  posiedzeń i wydała 6  postanowień w sprawie wydania 

opinii dot. zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

  

5.15.Gminny Program Przeciwdziałania Narkomani  

Uchwalony   Uchwałą Rady Gminy Biskupice Nr LI/350/18 dnia 22 stycznia 2018 r.  

W zakresie przeciwdziałania narkomanii były realizowane następujące działania:  

W Punkcie Informacyjno-konsultacyjnym prowadzone były rozmowy  w zakresie rozwiązywania 

problemów związanych z eksperymentowaniem lub używaniem narkotyków, oraz innych środków 

psychoaktywnych. 

 Sfinansowano szkolenia/ warsztaty dla pedagogów  i nauczycieli szkół podstawowych – „Spójrz 

Inaczej” – udział wzięło 22 nauczycieli ze szkół podstawowych - koszt   

    realizacji 10 800,00 zł; 

 zrealizowano program adresowany do dzieci i młodzieży w formie zajęć sportowo- 

rekreacyjnych, udział wzięło 15 dzieci, miejsca i terminy  realizacji zajęć: 3 godziny  

w każdy poniedziałek , wtorek, czwartek i piątek   (w godzinach od 16.30-19.30), począwszy od 

dnia 02.05.2018 r.  do 14.12.2018 r.  na boisku sportowym    

w Bodzanowie -  koszt realizacji 13 335 zł; 

 zakupiono stroje sportowe dla uczestników zajęć sportowych na kwotę 5 143,86 zł; 

 zakupiono bilety dla 64 uczniów z gimnazjum  na spektakl „Wspomnienie narkomanki” – koszt 

1 740,00 zł; 

 wydatkowano środki na zakup  miesięcznika „Świat problemów” – koszt 252,00 zł; 

 wykonano druk kalendarzy z hasłem profilaktycznym – koszt 1 600,00 zł; 

 udzielano pomocy psychologicznej  dzieciom i młodzieży w Świetlicach  

 w Jawczycach i Szczygłowie oraz w Ponadgminnej Placówce Wsparcia Dziennego  

 w Zabłociu – ilość środków wydatkowanych -  9 280,00 zł ; 
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 5.16. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

 Rada   Gminy   Biskupice   Uchwałą Nr XLVII/333/17 z dnia 10 listopada 2017 roku 

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 2018r.” 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.  Współpraca pomiędzy Gmina Biskupice a organizacjami pozarządowymi ma charakter 

finansowy  i pozafinansowy. W roku 2018 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 

środowiskowych w Jawczycach, Łazanach i Szczygłowie - otwarty konkurs ofert; 

- z   zakresu   upowszechniania   kultury,   sztuki,   ochrony   dóbr   kultury  i dziedzictwa 

narodowego, oraz podtrzymywania  i  upowszechniania   tradycji   narodowej, pielęgnowania 

polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - tryb pozakonkursowy; 

- z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

 

Finansowe formy współpracy 

W  roku  2018 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 (Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.). 

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 - 20.000 zł 

Kwota przekazana – 20.000,00 zł; Caritas Archidiecezji Krakowskiej. 

Zadania z  zakresu   upowszechniania   kultury,   sztuki,   ochrony   dóbr   kultury  i dziedzictwa 

narodowego oraz podtrzymywania  i  upowszechniania   tradycji   narodowej, pielęgnowania polskości 

oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

Tryb pozakonkursowy – art. 19a w/w ustawy 

Liczba złożonych ofert – 1  

Liczba podpisanych umów – 1 

 Stowarzyszenie Przyjaciół  Środowiskowego Domy Samopomocy „Jesteśmy”, zadanie 

pn.”Poznajemy Polskę cz.II” 

Wnioskowana wysokość dotacji – 5 000,00 zł 

 Kwota przekazana – 5 000,00 zł;  

Zadania z  zakresu  upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

Tryb pozakonkursowy – art. 19a w/w ustawy 

Liczba złożonych ofert – 2  (oferent wycofał dokumentacje przed rozpoczęciem procedury) 

Liczba podpisanych umów – 1 

Stowarzyszenie Novuss Polska, zadanie pn. „Bilard marynarski w Biskupicach” 
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 Wnioskowana wysokość dotacji – 1 500,00 zł 

 Kwota przekazana – 1 500,00  zł;  

Pozafinansowe formy współpracy podejmowane w 2018 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, 

2) promowanie działalności organizacji w mediach lokalnych, regionalnych,  

3) informowanie o szkoleniach i konsultacjach z zakresu przygotowania wniosków o dotacje, 

ogłoszonych konkursach ofert, warsztatach, 

4) udzielanie wsparcia podmiotom poprzez nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń na prowadzenie 

działalności pożytku publicznego, 

5)  nawiązywanie partnerstwa z organizacjami pozarządowymi celem realizacji zadań na rzecz 

mieszkańców Gminy Biskupice, 

6)udzielanie organizacjom pozarządowym wsparcia organizacyjnego, merytorycznego i szkoleniowo-

doradczego, 

7) obejmowanie patronatem przez Wójta Gminy Biskupice przedsięwzięć realizowanych przez 

organizacje pozarządowe;   

8) udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym współpracującym  z Gminą. 

 

VI. REALIZACJA UCHWAŁ RADY  GMINY   

 

Rada Gminy Biskupice  w roku 2018 podjęła 113  uchwał.  

Podjęte przez Radę Gminy  uchwały Wójt Gminy  zgodnie z art.  90 ust. 1 i 2 ustawy 

o samorządzie gminnym przekazał  do organów nadzoru jakimi są w zakresie zgodności z prawem – 

Wojewoda Małopolski, a w zakresie spraw finansowych – Regionalna Izba Obrachunkowa. 

Wszystkie uchwały opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały 

podlegające ogłoszeniu zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego. 

W podjętych przez Radę Gminy uchwałach organ nadzoru Wojewoda Małopolski w jednej uchwale  

 o numerze  Nr LII/361/18   powziął wątpliwość co do jej zgodności z obowiązującymi przepisami 

prawa . Rada Gminy uchyliła kwestionowane przez organ nadzoru zapisy , podejmując w dniu 26 

marca uchwałę  Nr LIII/377/18  w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane 

przesz przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Biskupice.   Regionalna Izba Obrachunkowa nie dopatrzyła się 

nieprawidłowości w żadnej z przesłanych uchwał, potwierdzając tym samym,  że są one zgodne z 

obowiązującymi przepisami prawa i nie naruszają właściwego gospodarowania finansami 

publicznymi. 

Podjęte uchwały zostały przez organ wykonawczy  wykonane z zachowaniem procedur i terminów 

określonych uchwałami i przepisami prawa.  

Szczegółowy sposób  realizacji  uchwał zawiera poniższa tabela. 
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Nr uchwały  

z  dn. 

 

             W sprawie         Sposób realizacji  Uwagi  

LI/348/18 

22.01.2018 

Udzielenia dotacji Uchwała  została  

w całości zrealizowana 

 - dotacja została 

przekazana dla OSP 

Trąbki, Sławkowice, 

Łazany -  dotyczyła 

utrzymania gotowości 

bojowej  

 

LI/349/18 

22.01.2018 

Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  

Uchwała została 

zrealizowana, opis 

realizacji  przy 

Gminnym Programie 

Profilaktyki 

 i Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych  

 

LI/350/18 

22.01.2018 

Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii  

Uchwała została 

zrealizowana opis 

realizacji  przy 

Gminnym Programie 

Przeciwdziałania 

Narkomanii 

 

LI/351/18 

22.01.2018 

Zmiany Uchwały Nr 

XLIX/341/17 Rady Gminy 

Biskupice z dnia 18 grudnia 

2017 r. w sprawie wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Biskupice na lata 2018 - 2026 

Uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia  

 

LI/352/18 

22.01.2018 

Zmiany uchwały Budżetowej 

Gminy Biskupice na 2018 r. Nr 

XLIX/342/17 z dnia 18 grudnia 

2017 r.  

 

Uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia 

Ogłoszono 

 Dz. Urz. z dnia 31.01.2018r. 

poz.827 

LI/353/18 

22.01.2018 

Wyrażenia zgody na nabycie w 

drodze darowizny nieruchomości 

położonej w Przebieczanach 

Uchwała  jest w trakcie 

realizacji. Jej 

przedmiotem jest 

darowizna na rzecz 

Gminy nieruchomości 

gruntowej  o pow. 

0,0217 ha, położonej  

w Przebieczanach , która 

stanowi własność osoby 

fizycznej. Przedmiotowa 

działka przeznaczona 

będzie na poszerzenie 

drogi gminnej . Gmina 

prowadzi negocjacje  

z  właścicielem 

nieruchomości oraz 

kompletuje niezbędne 

dokumenty do 

podpisania aktu 

notarialnego.  

 

LI/354/18 

22.01.2018 

Udzielenia dotacji 

Rzymskokatolickiej Parafii p.w. 

Znalezienia Krzyża Świętego w 

Łazanach z przeznaczeniem na 

prace konserwatorskie 

Uchwala została 

 zrealizowana, zawarto 

umowę  Nr RPGNOŚ 

.4120.4.2017 z dnia 31 

stycznia 2018 r.   
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LI/355/18 

22.01.2018 

Utworzenia samorządowej 

instytucji kultury pod nazwą 

Centrum Kultury Gminy 

Biskupice i nadanie jej statutu  

Uchwała została 

zrealizowana,   

utworzono CKGB 

Ogłoszono Dz. Urz. z dnia 

31.01.2018r. poz. 828 

LI/356/18 

22.01.2018 

Zmiany Statutu Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Biskupicach  

Uchwała  realizowana na 

bieżąco  

Ogłoszono Dz. Urz. z dnia 

31.01.2018r. poz. 827 

LI/357/18 

22.01.2018 

Planu pracy Komisji Rewizyjnej Uchwała zrealizowana, 

Komisja została 

powołana  w dniu 

22.01.2018 r. 

 

LI/358/18 

22.01.2018 

Planu pracy Rady Gminy na 

2018 r. 

Uchwała zrealizowana   

LII/359/18 

26.02.2018 

Zmiany uchwały Nr 

XIV/118/15Rady Gminy 

Biskupice w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych 

na terenie Gminy Biskupice i 

zasad korzystania  z nich oraz 

ustalenia stawki opłaty za 

korzystanie z tych przystanków 

Uchwała zrealizowana 

zostały  określone 

przystanki 

Ogłoszono Dz. Urz. z dnia 

08.03.2018r.  poz. 1736 

LII/360/18 

26.02.2018 

Zmiany regulaminu 

określającego niektóre zasady 

wynagrodzenia nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach, 

przedszkolach  i placówkach 

oświatowych prowadzonych 

przez gminę Biskupice 

Uchwała realizowana na 

bieżąco 

Ogłoszono Dz. Urz. z dnia  

08.03.2018r.  poz. 1737 

LII/361/18 

26.02.2018 

Opłat za świadczenia udzielane 

przez przedszkola i oddziały 

przedszkole przy szkołach 

podstawowych, dla których 

organem prowadzącym jest 

gmina Biskupice.  

Uchwała realizowana na 

bieżąco od 

 1 .09.2018 

Ogłoszono 

Dz. Urz. z dnia 08.03.2018r. 

poz. 1738 

LII/362/18 

26.02.2018 

 

Zmiany uchwały Nr 

XLIX/341/17 Rady Gminy 

Biskupice z dnia 18 grudnia 

2017 r. w sprawie Wieloletniej 

Gminy Biskupice  

Na lata 2018 - 2026 

Uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia  

 

LII/363/18 

26.02.2018 

Zmiany Uchwały Budżetowej 

Gminy Biskupice na 2018 r. Nr 

XLIX/342/17 z dnia 18 grudnia 

2017 r.  

Uchwała weszła w życie 

z dniem 

 podjęcia 

Ogłoszono Dz. Urz. z dnia 

08.03.2018r. poz.1739 

LII/364/18 

26.02.2018 

Wyrażenia zgody na nabycie  w 

drodze darowizny nieruchomości 

położonej w Przebieczanach. 

 Uchwała w całości 

zrealizowana . Jej 

przedmiotem była 

darowizna  na rzecz 

gminy nieruchomości 

gruntowej  o pow. 

0,0181 ha, położonej w 

Przebieczanach , która 

stanowi własność osoby 

fizycznej. Przedmiotowa 

działka przeznaczona 

będzie na poszerzenie 

drogi realizacji Akt 
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notarialny :Rep. A nr 

889/2018, z dnia 

9.04.2018 r. 

LII/365/18 

26.02.2018 

Wyrażenia zgody na nabycie  w 

drodze darowizny nieruchomości 

położonej w Bodzanów. 

Uchwała  w całości 

zrealizowana . Jej 

przedmiotem było 

odpłatne nabycie przez 

Gminę    nieruchomości 

gruntowej  o pow. 0,55 

ha, położonej w 

miejscowości 

Bodzanów.  Całkowity 

koszt opiewa na kwotę 

347.074 ,50 . Działka 

została zakupiona z 

przeznaczeniem na 

utworzenia Strefy 

Aktywności 

Gospodarczej  Gminy.   

 

LII/366/18 

26.02.2018 

Wydzierżawienia nieruchomości 

gruntowej położonej w Zabłociu 

Uchwała została 

zrealizowana. Jej 

przedmiotem jest 

wydzierżawienie  

nieruchomości położonej 

w Zabłociu . Jej 

następstwem jest 

podpisanie  trzech umów 

dzierżawy , na czas 

oznaczony od 2018 r. do 

2021 r.  

 

LII/367/18 

26.02.2018 

Wieloletniego Programu 

Gospodarowania 

Mieszkaniowym Zasobem 

Gminy Biskupice. 

Uchwała  w trakcie 

realizacji. Jej 

przedmiotem jest 

gospodarka 

mieszkaniowym 

zasobem Gminy  

 w latach 2018 – 2023 .  

Ogłoszono Dz. Urz. z dnia 

08.03.2018r. poz.1742 

LII/368/18 

26.02.2018 

Podziału gminy Biskupice na 

okręgi wyborcze, ustalenie ich 

granic i numerów oraz liczby 

radnych wybieranych w każdym 

okręgu.  

Uchwała została 

zrealizowana ,            

przekazana Komisarzowi 

Wyborczemu w 

Krakowie, wywieszona 

na tablicach ogłoszeń  

Ogłoszono Dz. Urz. z dnia 

08.03.2018r. poz.1740 

LII/369/18 

26.02.2018 

Podziału Gminy Biskupice na 

stałe obwody głosowania. 

Uchwała została 

zrealizowana            

przekazana Komisarzowi 

Wyborczemu w 

Krakowie, wywieszona 

na tablicach ogłoszeń 

Ogłoszono  Dz. Urz. z dnia 

08.03.2018r. poz.1741 

LIII/370/18 

26.03.2018 

 

Zmiany uchwały Nr 

XLIX/341/17 Rady Gminy 

Biskupice z dnia 18 grudnia 

2017 r. w sprawie Wieloletniej 

Gminy Biskupice  

na lata 2018 - 2026 

Uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia 

 

LIII/371/18 

26.03.2018 

Zmiany Uchwały Budżetowej 

Gminy Biskupice na 2018 r. Nr 

XLIX/342/17 z dnia 18 grudnia 

2017 r 

Uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia 

Ogłoszono  Dz. Urz. z dnia 

06.04.2018r. poz.2837 

LIII/372/18 

26.03.2018 

Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz 

Uchwała zrealizowana 

opis przy realizacji 

Ogłoszono w Dz. Urz. z dnia 

06.04.2018r. poz. 2838 
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zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy 

Biskupice.  

programu 

LIII/373/18 

26.03.2018 

Niewyrażenia zgody na 

wyodrębnienie funduszu 

sołeckiego w 2019 r. 

Uchwała zrealizowana 

nie wydzielono 

 w budżecie Gminy 

Funduszu sołeckiego  

 

LIII/374/18 

26.03.2018 

Określenia szczegółowych zasad 

i trybu umarzania należności 

pieniężnych mających charakter 

cywilno prawny przysługujących 

gminie Biskupice. 

W 2018 roku nie złożono 

wniosków, do których 

zastosowanie ma  

podjęta uchwała.  

Ogłoszono  Dz. Urz. z dnia 

06.04.2018r. poz.2839 

LIII/375/18 

26.03.2018 

Przekazania w 2018 r. środków 

finansowych na Wojewódzki 

Funduszu Wsparcia Państwowej 

Straży Pożarnej  z 

przeznaczeniem na zakup 

sorbentów, neutralizatorów 

Uchwała zrealizowana , 

przekazano PSP kwotę 

5000 zł  

 

LIII/376/18 

26.03.2018 

Szczegółowego sposobu i 

zakresu świadczenia usług w 

zakresie odbierania i 

gospodarowania odpadów 

komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych na 

terenie Gminy 

Uchwała realizowana   

LIII/377/18 

26.03.2018 

Zmiany uchwały w sprawie opłat 

za świadczenie udzielane przez  

przedszkola i oddziały 

przedszkole przy szkołach 

podstawowych, dla których 

organem prowadzącym jest 

gmina Biskupice. 

Uchwała realizowana   

LIII/378/18 

26.03.2018 

Zaciągnięcia pożyczki na 

wyprzedzające finansowanie 

zadania inwestycyjnego pn. 

Budowa przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie 

Gminy Biskupice.  

 

W 2018 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 – 

20120 na zadanie „ 

Budowa przydomowych 

oczyszczalni ścieków na 

terenie Gminy Biskupice 

oraz budowa odcinka 

sieci wodociągowej  

w miejscowości 

Biskupice, Gmina 

Biskupice” jedynie  

w kwocie 31 101,12 zł 

na plan 999.037,00. 

Zmiana harmonogramu 

przekazywania transz 

pożyczki była 

spowodowana  m.in. 

tym, że wykonawca 
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robót nie wywiązał się   

z zapisów umowy 

 i ustalonego 

harmonogramu w 

wyniku czego Gmina 

Biskupice odstąpiła od 

umowy. 

Niewykorzystane  

w 2018 roku środki 

 z pożyczki przesunięte 

zostały na rok 2019.  

LIV/379/18 

09.04.2018 

Zmiany uchwały Nr 

XLIX/341/17 Rady Gminy 

Biskupice z dnia 18 grudnia 

2017 r. w sprawie Wieloletniej 

Gminy Biskupice  

na lata 2018 – 2026 

 

Uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia 

 

LIV/380/18 

09.04.2018 

Zmiany Uchwały Budżetowej 

Gminy Biskupice na 2018 r. Nr 

XLIX/342/17 z dnia 18 grudnia 

2017 r 

Uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia 

Ogłoszono Dz. Urz. z dnia 

06.06.2018 r. poz. 4058 

LIV/381/18 

09.04.2018 

Wyrażenia zgody na 

ustanowienie odpłatnej 

służebności przesyłu 

nieruchomości stanowiącej 

własność gminy Biskupice. 

 

Uchwała w całości 

zrealizowana. Jej 

przedmiotem było 

ustanowienie odpłatnej 

służebności przesyłu na 

czas nieoznaczony, na 

rzecz Tauron 

Dystrybucja Spółka SA 

 z siedziba w Krakowie 

celem zainstalowania 

przyłącz energetycznego 

napowietrzno – 

kablowego wraz z 

budowa słupa, na 

nieruchomości położonej 

w Zabłociu , stanowiącej 

własność Gminy. Akt 

notarialny : Rep. A 

2518/2018. Gmina z tego 

tytułu otrzymała kwotę 

w wysokości 883,00 zł 

 

LIV/382/18 

09.04.2018 

Zmiany Gminnego Programu  

Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 

2018 r.  

 

Uchwała zrealizowana, 

zmiana dot. 

harmonogramu 

finansowego  

 

LIV/383/18 

09.04.2018 

Zmiany  Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii  na 

2018 r.  

Uchwała zrealizowana, 

zmiana dot. 

harmonogramu 

finansowego 

 

LV/384/18 

28.05.2018 

 

Zmiany uchwały Nr 

XXII/133/12 Rady Gminy 

Biskupice z dnia 26 stycznia 

2012 r. w sprawie określenia 

warunków i trybu  rozliczania 

dotacji służących sprzyjaniu 

rozwojowi sportu oraz kontroli 

ich wykorzystania.  

Uchwała realizowana na 

bieżąco  stosowana przy 

rozliczaniu udzielonych  

dotacji  

Ogłoszona  Dz. Urz. z dnia 

06.06.2018 r. poz. 4059 
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LV/385/18 

28.05.2018 

 

wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości gruntowej , 

położonej w miejscowości 

Łazany, gm. Biskupice.  

 

Uchwała jest 

niezrealizowana. Jej 

przedmiotem jest zbycie 

nieruchomości gruntowej 

oznaczonej jako działka 

ewidencyjna nr 335/1,  

o powierzchni 0,3300ha, 

położonej w Łazanach , 

stanowiącej własność 

Gminy. Przedmiotowa 

działka objęta jest 

planem 

zagospodarowania 

przestrzennego Gminy 

 i znajduje się w terenach 

zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej. 

Przeprowadzono dwa 

przetargi na sprzedaż  

w.w. nieruchomości . 

Przetargi zakończyły się 

wynikiem negatywnym 

bowiem nikt nie 

przystąpił do przetargu.  

 

LV/386/18 

28.05.2018 

 

 Zmiany uchwały Nr 

XLIX/341/17 Rady Gminy 

Biskupice z dnia 18 grudnia 

2017 r. w sprawie Wieloletniej 

Gminy Biskupice  

na lata 2018 - 2026 

Uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia 

 

LV/387/18 

28.05.2018 

 

  

Zmiany Uchwały Budżetowej 

Gminy Biskupice na 2018 r. Nr 

XLIX/342/17 z dnia 18 grudnia 

2017 r 

Uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia 

Ogłoszono Dz. Urz.  z dnia 

06.06.2018r.  poz. 4060 

LVI/388/18 

18.06.2018 

Rozpatrzenie sprawozdania 

finansowego oraz sprawozdania 

z wykonania budżetu Gminy 

Biskupice za 2017 rok 

Uchwała zrealizowana   

LVI/389/18 

18.06.2018 

 

w sprawie udzielenia Wójtowi 

Gminy Biskupice absolutorium  

z tytułu wykonania budżetu 

Gminy Biskupice za 2017 r. 

Uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia Rada 

udzieliła absolutorium 

Wójtowi z tyt. 

Wykonania budżetu za 

2017 r.  

 

LVI/390/18 

18.06.2018 

Zmiany uchwały Nr 

XLIX/341/17 Rady Gminy 

Biskupice z dnia 18 grudnia 

2017 r. w sprawie Wieloletniej 

Gminy Biskupice  

na lata 2018 - 2026 

Uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia 

 

LVI/391/18 

18.06.2018 

 Zmiany Uchwały Budżetowej 

Gminy Biskupice na 2018 r. Nr 

XLIX/342/17 z dnia 18 grudnia 

2017 r. 

Uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia 

Ogłoszono Dz. Urz. z dnia  

26.06.2018r. poz.4508 

LVI/392/18 

18.06.2018 
udzielenia pomocy finansowej 

Województwu Małopolskiemu. 

 

Uchwała zrealizowana 

zgodnie z podpisaną 

umową pomiędzy 

Województwem 
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Małopolskim  a Gminą.  

LVI/393/18 

18.06.2018 

dotacji celowej z budżetu gminy 

dla Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Trąbkach.  

 

 

Uchwała została 

zmieniona Uchwała Nr 

LVIII/404/2018  

 

LVI/394/18 

18.06.2018 

Wyrażenia zgody na nabycie w 

drodze darowizny nieruchomości 

składającej się z działki 

ewidencyjnej nr 651 położonej w 

obrębie  Trąbki, jednostka 

ewidencyjna  Biskupice 

Uchwała jest w trakcie 

realizacji. Jej 

przedmiotem jest 

darowizna na rzecz 

Gminy nieruchomości 

położonej w Trąbkach, 

która stanowi drogę. 

Współwłaścicielami 

nieruchomości  w 

udziałach jest dziewięć 

osób fizycznych. 

Aktualnie kompletowane 

sa niezbędne dokumenty  

do sporządzenia aktu 

notarialnego. w  

 

LVI/395/18 

18.06.2018 

Zaopiniowania połączenia w 

okręg wyborczy do Rady 

Powiatu Wielickiego Gmin 

Biskupice i Kłaj.  

Uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia, 

Przewodniczący Rady 

przekazał  uchwałę 

Zarządowi Powiatu 

 

LVI/396/18 

18.06.2018 

Zasad udzielania i rozmiaru 

zniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć 

nauczycielom, którym 

powierzono stanowisko 

kierownicze oraz w sprawie 

określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć logopedów, psychologów, 

pedagogów i doradców 

zawodowych zatrudnionych w 

przedszkolach i szkołach, dla 

których organem prowadzącym 

jest Gmina Biskupice 

 

 Uchwała weszła w życie 

z dniem  1.09.2018r . 

Ustalono pensa dla 

logopedów, 

psychologów,  

pedagogów i doradców  

zawodowych  

Ogłoszono  Dz. Urz. z dnia 

27.06.2018r. poz.4509 

LVI/397/18 

18.06.2018 

ustalenia wynagrodzenia dla 

Wójta Gminy Biskupice 

 

Uchwała zrealizowana 

ustalono wynagrodzenie 

dla Wójta Gminy 

 

LVII/398/18 

04.07.2018 

Zmiany uchwały Nr 

XLIX/341/17 Rady Gminy 

Biskupice z dnia 18 grudnia 

2017 r. w sprawie Wieloletniej 

Gminy Biskupice  

na lata 2018 - 2026 

Uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia 

 

LVIII/399/18 

30.07.2018  

 

Zmiany uchwały Nr 

XLIX/341/17 Rady Gminy 

Biskupice z dnia 18 grudnia 

2017 r. w sprawie Wieloletniej 

Gminy Biskupice  

na lata 2018 - 2026 

Uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia 

 

LVIII/400/18 

30.07.2018  

 

 

Zmiany Uchwały Budżetowej 

Gminy Biskupice na 2018 r. Nr 

XLIX/342/17 z dnia 18 grudnia 

2017 r. 

Uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia 

Ogłoszono Dz. Urz. z dnia  

08.08.2018r. poz. 5557 
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LVIII/401/18 

30.07.2018  

 

 

 

dotacji celowej z budżetu gminy 

dla Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Biskupicach 

Uchwała  została  

w całości zrealizowana , 

przekazano dotacje 

 na zakup sprzętu 

pożarniczego, oraz 

umundurowania i 

wyposażenia osobistego 

strażaka   

 

LVIII/402/18 

30.07.2018  

 

 

 

dotacji celowej z budżetu gminy 

dla Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Łazanach. 

Uchwała  została  

w całości zrealizowana , 

przekazano dotacje 

 na remont 

pomieszczenia 

socjalnego . Umowa Nr 

SPP  5543.9.2018  

 

LVIII/403/18 

30.07.2018  

 

 

 

dotacji celowej z budżetu gminy 

dla Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Trąbkach . 

Uchwała  została  

w całości zrealizowana , 

przekazano dotacje 

OSP Trąbki  

 SPP 5543.8.2018  

 

LVIII/404/18 

30.07.2018  

 

Zmiany uchwały Nr LVI/393/18 

Rady Gminy Biskupice z dnia 18 

czerwca 2018 r.                                                           

 

Uchwała  została w 

całości zrealizowana , 

przekazano dotacje 

 Celową na zakup 

samochodu OSP Trąbki 

Umowa Nr 

SPP.5543.6.2018  

 

LVIII/405/18 

30.07.2018  

 

Wyrażenia zgody na odpłatne 

nabycie przez Gminę Biskupice 

własności nieruchomości 

gruntowej, położonej w 

miejscowości Jawczyce, gmina 

Biskupice.  

 

 

Uchwała w całości 

zrealizowana . Jej 

przedmiotem było 

odpłatne nabycie 

nieruchomości gruntowej 

o nr442, o powierzchni 

0,57 ha , położonej  

w miejscowości 

Jawczyce .  

W przeważającej części 

działka znajduje się w 

terenach zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej . Całość 

inwestycji opiewa na 

kwotę 163.087,92  

 

 

LVIII/406/18 

30.07.2018  

 

 

Planu nadzoru nad żłobkami, 

klubami dziecięcymi oraz 

dziennymi opiekunami.  

 

 

-  przeprowadzono 

kontrole w dwóch 

żłobkach, i w jednej 

placówce opiekun 

dzienny  

 

LVIII/407/18 

30.07.2018  

 

Ustalenia dla terenu Gminy 

Biskupice maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych 

do spożycia poza miejscem 

sprzedaży jak i w miejscu  

sprzedaży. 

 

Uchwała weszła w życie 

14 dni po ogłoszeniu.  

Realizacja na bieżąco. 

Ogłoszono Dz. Urz. z dnia 

08.08.2018r. poz. 5555 

LVIII/408/18 

30.07.2018  

 

Zasad usytuowania na terenie 

Gminy Biskupice miejsc 

sprzedaży i podawania napojów 

Uchwala Uchwała 

weszła w życie 14 dni po 

ogłoszeniu.  Realizacja 

Ogłoszono Dz. Urz. z dnia 

08.08.2018r. poz. 5556 
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alkoholowych.  na bieżąco. 

LVIII/409/18 

30.07.2018  

 

Kierunków działania dla Wójta 

Gminy Biskupice. 

Uchwała zrealizowana, 

zawarto porozumienie 

pomiędzy  Gminą 

Miejską Kraków   

a Gminą Biskupice .  

 

LVIII/410/18 

30.07.2018  

 

Zaskarżenia połączenia Gmin 

Biskupice i Kłaj w 1 okręg 

wyborczy w wyborach do Rady 

Powiatu Wielickiego.  

Uchwała zrealizowana .  

LIX/411/18 

30.08.2018 

Zmiany Uchwały Budżetowej 

Gminy Biskupice na 2018 r. Nr 

XLIX/342/17 z dnia 18 grudnia 

2017 r. 

Uchwała weszła w życie  

z dniem podjęcia  

Ogłoszono  Dz. Urz. z dnia  

10.09.2018r.  poz. 6989 

LIX/412/18 

30.08.2018 

Utworzenia odrębnego obwodu 

głosowania w wyborach do rad 

gmin, rad powiatów, sejmików 

województw i rad dzielnic m.st. 

Warszawy oraz Wyborów 

Wójtów, burmistrzów 

zarządzonych na dzień 21 

października 2018 r.  

Uchwała została 

zrealizowana,  

utworzono odrębny 

obwód głosowania  

DPS Biskupice  

Ogłoszono  Dz. Urz. z dnia 

10.09.2018r. poz. 5990 

LIX/413/18 

30.08.2018 

Zmiany uchwały w sprawie 

organizacji wspólnej obsługi 

jednostek oświatowych Gminy 

Biskupice. 

Uchwała weszła w życie 

14 dni od dnia 

ogłoszenia zmiany dot. 

statutu Gminnego 

Zespołu Obsługi Szkół i 

Przedszkoli  

Ogłoszono  Dz. Urz. z dnia 

10.09.2018r.  poz. 5991 

LIX/414/18 

30.08.2018 

 

Przejęcia od Województwa 

Małopolskiego zarządzania 

odcinkiem drogi wojewódzkiej 

nr 966. 

Uchwała została 

zrealizowana zawarto 

porozumienie  pomiędzy 

Wójtem Gminy a 

Zarządem Województwa 

Małopolskiego   

 

LX/415/18 

24.09.2018 

Zmiany Uchwały Budżetowej 

Gminy Biskupice na 2018 r. Nr 

XLIX/342/17 z dnia 18 grudnia 

2017 r. 

Uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia  

Ogłoszono Dz. Urz. z dnia 

05.11.2018r.  poz. 7456 

LX/416/18 

24.09.2018 

 

Zawarcia porozumienia 

międzygminnego pomiędzy 

Gminą Biskupice a Gminą 

Miejską Kraków dotyczącego 

wykonania zadań z zakresu 

publicznego transportu 

zbiorowego. 

 

Uchwała została 

zrealizowana,  zawarto 

porozumienie 

międzygminne Nr 16 z 

dnia 2.10.2018 r.  

 

LXI/417/18 

08.10.2018 

zmiany Uchwały Nr 

XLIX/341/17  Rady Gminy 

Biskupice z dnia  18  grudnia  

2017 r. w sprawie  Wieloletniej 

Prognozy  Finansowej Gminy 

Biskupice na lata  2018-2026.  

 

Uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia 

 

LXI/418/18 

08.10.2018 

Zmiany Uchwały Budżetowej 

Gminy Biskupice na 2018 r. Nr 

XLIX/342/17 z dnia 18 grudnia 

2017 r. 

Uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia 

Ogłoszono Dz. Urz. z dnia 

05.11.2018r. poz. 7457 

LXI/419/18 

08.10.2018 

udzielenia dotacji celowej 

Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Trąbkach 

 

Uchwała  została 

zrealizowana , 

przekazano dotacje 

 ma remont 
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pomieszczenia 

socjalnego.   

LXI/420/18 

08.10.2018 

wyrażenia zgody na odpłatne 

nabycie przez Gminę Biskupice 

własności nieruchomości 

gruntowej, położonej w 

miejscowości Bodzanów, gmina 

Biskupice.  

 

Uchwała  zrealizowana . 

Jej przedmiotem było 

odpłatne nabycie przez 

Gminę    nieruchomości 

gruntowej  o pow. 0,12  

ha, położonej w 

miejscowości 

Bodzanów.  Całkowity 

koszt opiewa na kwotę 

50.427,82 zł. Działka 

została zakupiona  

z przeznaczeniem na 

utworzenia Strefy 

Aktywności 

Gospodarczej  Gminy. 

Akt notarialny Rep.A nr 

2879/2018   

 

LXI/421/18 

08.10.2018 

wyrażenia zgody na odpłatne 

nabycie przez Gminę Biskupice 

własności nieruchomości 

gruntowej, położonej w 

miejscowości Bodzanów, gmina 

Biskupice. 

 

Uchwała  w całości 

zrealizowana . Jej 

przedmiotem było 

odpłatne nabycie przez 

Gminę    nieruchomości 

gruntowej  o pow. 

0,0351 ha, położonej  

w miejscowości 

Bodzanów.  Całkowity 

koszt opiewa na kwotę 

16.844,80  zł. Działka 

została zakupiona z 

przeznaczeniem na 

poszerzenie 

nieruchomości na której 

zlokalizowane jest 

boisko sportowe.  

 

LXI/422/18 

08.10.2018 

wyrażenia zgody na nabycie 

darowizny nieruchomości 

gruntowych położonych w 

obrębie Tomaszkowice, 

jednostka ewidencyjna 

Biskupice.   

Uchwała częściowo 

została  zrealizowana . 

Jej przedmiotem jest 

darowizna na rzecz 

Gminy  12 

nieruchomości 

gruntowych położonych  

w miejscowości 

Tomaszkowice. (droga 

za dworem) Podpisano 

akt notarialny nr : Rep. 

A. nr 3515/2018, na 

mocy którego Gmina 

stała się właścicielem 

czterech działek 

ewidencyjnych. 

 Do pozostałych 

nieruchomości 

kompletowane są 

dokumenty, celem 

zawarcia stosownego 

aktu notarialnego.   

 

LXI/423/18 

08.10.2018 

przyjęcia raportu z realizacji 

„Programu Ochrony Środowiska 

dla Gminy Biskupice za lata 

Uchwała została 

zrealizowana z dniem 

podjęcia  
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2016 – 2017”. 

 

LXI/424/18 

08.10.2018 

zmiany Statutu Gminy Biskupice 

. 

 

Uchwała została 

zrealizowana  

Ogłoszono Dz. Urz. z dnia 

25.10.2018r. poz.7170 

 

 

LXI/425/18 

08.10.2018 

 

szczegółowych zasad wnoszenia 

inicjatyw obywatelskich, zasad 

tworzenia komitetów inicjatyw 

uchwałodawczych, zasad 

promocji obywatelskich 

inicjatyw uchwałodawczych, 

formalnych wymogów jakim 

muszą odpowiadać składane 

projekty. 

 

 

Uchwała w trakcie 

realizacji   

 

Ogłoszono Dz. Urz.  z dnia 

25.10.2018r. poz.7171 

LXI/426/18 

 

08.10.2018 

sprawie wyrażenia woli co do  

przejęcia Publicznej Szkoły 

Podstawowej im. 

Błogosławionego Ojca Narcyza 

Jana Turchana w Trąbkach. 

Uchwała  w trakcie 

realizacji  

 

LXII/427/18 

23.10.2018 

zmiany Uchwały Nr 

XLIX/341/17  Rady Gminy 

Biskupice          z dnia  18  

grudnia  2017 r. w sprawie  

Wieloletniej Prognozy  

Finansowej Gminy Biskupice na 

lata  2018-2026.  

 

Uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia 

 

LXII/428/18 

23.10.2018 

Zmiany Uchwały Budżetowej 

Gminy Biskupice na 2018 r. Nr 

XLIX/342/17 z dnia 18 grudnia 

2017 r. 

Uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia 

 

LXIII/429/18 

23.10.2018 

zmiany Uchwały Nr 

XLIX/341/17  Rady Gminy 

Biskupice z dnia  18  grudnia  

2017 r. w sprawie  Wieloletniej 

Prognozy  Finansowej Gminy 

Biskupice na lata  2018-2026.  

 

Uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia 

 

LXIII/430/18 

23.10.2018 

 

Zmiany Uchwały Budżetowej 

Gminy Biskupice na 2018 r. Nr 

XLIX/342/17 z dnia 18 grudnia 

2017 r.  

Uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia 

 

LXIII/431/18 

23.10.2018 

Rozpatrzenia skargi na 

działalność Wójta Gminy. 

Uchwała zrealizowana , 

weszła w życie z dniem 

podjęcia  

 

LXIII/432/18 

23.10.2018 

Uchwalenia Rocznego Programu 

Współpracy Gminy Biskupice z 

organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami  

Uchwała będzie 

realizowana w 2019 roku 

 

I/1/18 

19.11.2018  

 

Ustalenia sposobu głosowania 

przy wyborach 

Przewodniczącego , 

Wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy 

Biskupice w dniu 19.listopada 

2018 r 

Uchwała zrealizowana   

I/2/18 

19.11.2018  

 

Wyboru Przewodniczącego Rady 

Gminy 

 

Uchwała zrealizowana   
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I/3/18 

19.11.2018  

 

 

Wyboru Wiceprzewodniczącego 

Rady Gminy 

Uchwała zrealizowana  

II/4/18 

27.11.2018 

Planu potrzeb w zakresie 

wykonywania prac społecznie 

użytecznych na rok 2019 w 

Gminie Biskupice  

Uchwała będzie 

realizowana w 2019 roku 

 

II/5/18 

27.11.2018 

Powołania Komisji Rewizyjnej  Uchwała zrealizowana 

weszła w życie z dniem 

podjęcia 

 

II/6/18 

27.11.2018 

Powołania Komisji Budżetu 

 i Gospodarki Komunalnej 

Uchwała zrealizowana 

weszła w życie z dniem 

podjęcia 

 

II/7/18 

27.11.2018 

Powołania Komisji  Zdrowia i 

Pomocy Społecznej  

Uchwała zrealizowana 

weszła w życie z dniem 

podjęcia 

 

II/8/18 

27.11.2018 

Powołania Komisji  Oświaty, 

Kultury i Kultury Fizycznej 

Uchwała zrealizowana 

weszła w życie z dniem 

podjęcia 

 

II/9/18 

27.11.2018 

Powołania Komisji Rolnictwa i 

Ochrony Środowiska   

Uchwała zrealizowana 

weszła w życie z dniem 

podjęcia 

 

 

II/10/18 

27.11.2018  

Powołania Komisji 

Drogownictwa i Inwestycji  

Uchwała zrealizowana 

weszła w życie z dniem 

podjęcia 

 

II/11/18 

27.11.2018  

Wyboru Przewodniczącego 

Komisji  

Uchwała zrealizowana 

weszła w życie z dniem 

podjęcia 

 

II/12/18 

27.11.2018  

Powołania Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji   

Uchwała zrealizowana 

weszła w życie z dniem 

podjęcia 

 

II/13/18 

27.11.2018  

Ustalenia wynagrodzenia dla 

Wójta Gminy   

Uchwała zrealizowana  

III/14/18 

12.12.2018  

Zmiany uchwały Nr 

XLIX/341/17 Rady Gminy 

Biskupice z dnia 18.12.17 w 

sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Biskupice na 

lata 2018 – 2026  

Uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia 

 

III/15/18 

12.12.2018  

Zmiany uchwały  budżetowej 

Gminy Biskupice na 2018 r. Nr 

XLIX/342/17 z dnia 18 grudnia 

2017 r.  

Uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia 

Ogłoszono  Dz. Urz. z dnia 

17.01.2019r.  poz. 642 

III/16/18 

12.12.2018  

Wykazu wydatków 

budżetowych, które nie wygasają 

z upływem roku budżetowego  

Uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia 

 

III/17/18 

12.12.2018  

Zmiany  składu osobowego 

Komisji Skarg, wniosków i 

Petycji Rady Gminy Biskupice  

Uchwała  zrealizowana, 

weszła w życie z dniem 

podjęcia 

 

III/18/18 

12.12.2018  

Przeprowadzenia konsultacji 

wśród mieszkańców gminy 

Biskupice  

Uchwała  zrealizowana. 

Konsultacje dot. zmiany 

statutów sołectw.  

 

III/19/18 

12.12.2018  

Przyjęcia projektu regulaminu 

dostarczania wody i 

odprowadzenia ścieków na 

terenie Gminy Biskupice  

Uchwała zrealizowana   

III/20/18 

12.12.2018  

Określenia formatu 

elektronicznego, warunków i 

trybu składania za pomocą 

Uchwała zrealizowana  Ogłoszono Dz. Urz. z dnia 

01.01.2019r. poz.460 
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środków komunikacji 

elektronicznej  deklaracji na 

podatek od  nieruchomości,  

deklaracji na podatek  rolny  i 

deklaracji  na podatek leśny oraz 

deklaracji na podatek od 

środków transportowych    

III/21/18 

12.12.2018  

Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2019 r.  

Uchwała będzie 

realizowana w 2019 roku 

 

III/22/18 

12.12.2018  

Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na 

2019 r.  

Uchwała będzie 

realizowana w 2019 roku 

 

IV/23/18 

28.12.2018  

Zmiany uchwały Nr 

XLIX/341/17 Rady Gminy 

Biskupice z dnia 18.12.17 w 

sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Biskupice na 

lata 2018 – 2026  

Uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia 

 

IV/24/18 

28.12.2018  

Zmiany uchwały  budżetowej 

Gminy Biskupice na 2018 r. Nr 

XLIX/342/17 z dnia 18 grudnia 

2017 r.  

Uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia 

Ogłoszono Dz. 17.01.2019r. 

poz.643 

IV/25/18 

28.12.2018  

Określenia zasad zwrotu 

wydatków w zakresie 

dożywiania w formie  posiłku  

albo świadczenia  rzeczowego w 

postaci produktów 

żywnościowych dla osób 

objętych wieloletnim programem 

wspierania  finansowego  gmin 

w zakresie dożywiania „Posiłek 

w szkole i w domu” na lata 2019 

-2023.  

Obowiązuje  od 

01.01.2019 r. 

Ogłoszono Dz. Urz. z dnia 

11.01.2019r.poz.458 

IV/26/18 

28.12.2018  

Podwyższenia kryterium 

dochodowego uprawniającego do 

przyznania nieodpłatnej pomocy 

w zakresie dożywiania w formie 

zasiłku celowego- świadczenia 

pieniężnego na zakup posiłku lub 

żywności dla osób objętych  

wieloletnim programem 

wspierania  finansowego  gmin 

w zakresie dożywiania „Posiłek 

w szkole i w domu” na lata 2019 

-2023”.  

Obowiązuje  od 

01.01.2019 r. 

Ogłoszono Dz. Urz. z dnia  

11.01.2019r. poz.459 

IV/27/18 

28.12.2018  

Ustanowienia wieloletniego 

programu osłonowego w 

zakresie dożywiania „Pomoc 

Gminy w zakresie dożywiania „  

na lata 2019 – 2023. Zmiany  

składu osobowego Komisji 

Skarg, wniosków i Petycji Rady 

Gminy Biskupice  

Obowiązuje  od 

01.01.2019 r.  

Ogłoszono Dz. Urz. z dnia 

11.01.2019r. poz.461 

IV/28/18 

28.12.2018  

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Biskupice na 

lata 2019 – 2029 .  

Obowiązuje  od 

01.01.2019 r. 

 

IV/29/18 

28.12.2018  

Uchwała Budżetowa Gminy 

Biskupice na 2019 rok  

Obowiązuje  od 

01.01.2019 r. 

Ogłoszono Dz. Urz. z dnia 

18.01.2019r. poz.480 
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VII. WSPÓŁPRACA Z INNYMI  SPOŁECZNOŚCIAMI SAMORZĄDOWYMI  

Gmina Biskupice  należy do następujących stowarzyszeń i związków międzygminnych:  

 

7.1. Związek Gmin Dolnego Dorzecza Rzeki Raby    

Związek Gmin Dolnego Dorzecza Rzeki Raby zwany ZGDDRR powstał w 1994. Obecnie 

ZGDDRR tworzą 4 gminy: Biskupice, Drwinia, Raciechowice, Szczurowa. Zadania ZGDDRR 

zgodnie ze statutem obejmują sprawy rozwoju Gmin tworzących Związek, polegające na pozyskaniu 

środków krajowych i zagranicznych oraz realizacji finansowanych z udziałem tych środków 

przedsięwzięć, w tym inwestycji z zakresu: ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, 

infrastruktury technicznej, wykorzystywania miejscowych zasobów naturalnych, budowy baz 

sportowo – rekreacyjnych oraz obiektów towarzyszących, kultury i tradycji regionalnych, turystyki.   

Gmina Biskupice realizowała w partnerstwie ze związkiem 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 2018 roku wydatkowała środki z tytułu przynależności w wysokości  24 650,00 zł.  

 

 

7.2. Związek  Gmin  Wiejskich  Rzeczpospolitej Polskiej 

 

Podstawowym celem Związku jest integracja samorządów wiejskich i rozwiązywanie 

typowych problemów tego środowiska. Wspólne działania za pośrednictwem Związku pomagają  

w sposób zorganizowany walczyć o interesy członków. Działania ZGW RP są prowadzone na wielu 

płaszczyznach. Jedną z ważniejszych inicjatyw Związku jest organizowanie Kongresów Gmin 

Wiejskich. Kongresy te odbywają się co roku. Każdorazowo bierze w nich udział ponad 1000 

samorządowców - głównie wójtów i burmistrzów.  Kongresy Gmin Wiejskich to najważniejsze forum 

prezentacji  tematów i problemów dotyczących  członków  ZGWRP a także organów  niezrzeszonych. 

Celem Kongresów jest wzmocnienie przekazu naszych spraw, przy udziale przedstawicieli władz 

krajowych. Uczestnikami kongresów byli: Prezydent RP , Premierzy, Marszałkowie Senatu i Sejmu, 

parlamentarzyści, przedstawiciele rządu i przedstawiciele Unii Europejskiej. Kongresy są również 

miejscem na  bezpośrednią wymianę  doświadczeń i  integrację  środowisk  samorządowych. Dotyczą 

zarówno negocjacji z Rządem, konsultacji w Parlamencie, wymiany doświadczeń pomiędzy 

członkami, jak i działań w celu gospodarczego i kulturalnego rozwoju gmin wiejskich. Związek od lat 

działa skutecznie w wielu sferach broniąc spraw gmin wiejskich.  

Z tytułu przynależności  Gmina w  2018  roku  poniosła  składki w wysokości  3 236,13 zł.    

 

7.3. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Raby  

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania poswatało z końcem 2008 roku. LGD  jest 

partnerstwem trójsektorowym, skupiającym obecnie 103 członków zwyczajnych, w tym 48 osób 

prawnych i 55 osób fizycznych. 

Osób reprezentujących sektor publiczny jest 10, sektor społeczny – 53 i sektor gospodarczy – 40. 

Sektor publiczny stanowią gminy: Gdów, Biskupice, Łapanów, Trzciana, Nowy Wiśnicz, Żegocina 

oraz Powiat Bocheński, Centrum Kultury Gminy Łapanów, Centrum Kultury w Gdowie, Miejski 

Ośrodek Kultury w Nowym Wiśniczu. Zgodnie ze statutem cele LGD Dolina Raby obejmują między 

innymi: 1)Budowanie kapitału społecznego; działalność wspomagającą rozwój wspólnot  

i społeczności lokalnych;2)Przyczynianie się do powstania nowych miejsc pracy na obszarach 
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wiejskich; promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy  

i zagrożonych zwolnieniem z pracy;3)Polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich 

waloryzacja;4)Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin iosób;5)Działalność charytatywna;6)Podtrzymywanie tradycji 

narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej  

i kulturowej. 

Gmina Biskupice realizowała za pośrednictwem LGD kilkanaście projektów, dotyczących zarówno 

działalności kulturowej (imprezy plenerowe), rekreacyjnej (budowa placów zabaw) jak również 

mającej na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego (Remont z modernizacją pomnika ofiar II 

Wojny Światowej).  

Z tytułu przynależności  Gmina w  2018  roku  poniosła  składki w wysokości  5 507,70 zł.  

 

7.4. Stowarzyszenia Metropolia  Krakowska   

 

Stowarzyszenie  tworzy zinstytucjonalizowaną płaszczyznę współpracy dla 15 

stowarzyszonych w nim gmin – Krakowa i otaczających go 14 gmin: Biskupice, Czernichów, 

Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzycę, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, 

Skawinę, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów oraz Zielonki). 

W ramach członkostwa w Stowarzyszeniu  Metropolia Krakowska Gmina realizowała projekty  

i przedsięwzięcia polegające na Wymianie pieców i  kotłów w indywidualnych gospodarstwach 

domowych,  budowie P&R w dwóch miejscowościach,  promowaniu postaw ekologicznych.   

W ramach przynależności do stowarzyszenia Gmina poniosła koszty składki w wysokości : 6 510,00 

zł 

 

 

VIII. CZĘŚĆ  ANALITYCZNA     

8.1 OŚWIATA I  EDUKACJA  

 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku 2018 wg stanu na dzień 30 września 

2018 roku.  

W roku szkolnym 2017/2018 gmina Biskupice była organem prowadzącym dla 2 przedszkoli 

publicznych (Przedszkole w Biskupicach oraz Przedszkole w Trąbkach), 5 szkół podstawowych (SP 

Biskupice, SP Bodzanów, SP Łazany, SP Przebieczany oraz Szkoły Podstawowej w Sławkowicach  

z oddziałami gimnazjalnymi). 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. Stan organizacji szkół 

podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 obrazuje tabela nr 1. Na terenie gminy 

funkcjonuje Publiczna Szkoła Podstawowa im. bł. O. Narcyza Jana Turchana prowadzona przez 

Stowarzyszenie na rzecz EKO – rozwoju wsi Trąbki, do której uczęszczało 127 uczniów. 

Gmina prowadzi 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 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) 

Podmioty te na funkcjonowanie otrzymują dotację z budżetu gminy. W ewidencji prowadzonej przez 

gminę Biskupice w roku szkolnym 2017/2018 znajdowały się trzy przedszkola: Niepubliczne 

Przedszkole „Zielony Miś” w Sławkowicach do którego uczęszczało średnio 8 dzieci – przedszkole 



80 

 

zakończyło swoją działalność w sierpniu 2018r., Niepubliczne Przedszkole 2 języki - 39 dzieci oraz 

Niepubliczne Przedszkole Nibylandia - 30 dzieci. 

 

 

Tabela Nr 1. Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2017/2018 na 30 

września 2017 roku. 

 

Lp Wyszczególnienie Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów* 

w tym: 

0 I II III IV V VI VII 

1. Szkoła Podstawowa  w Biskupicach 12 237 43 25 18 34 43 18 38 17 

2. Szkoła Podstawowa  w Bodzanowie 8 150 19 16 14 22 23 17 16 23 

3. Szkoła Podstawowa w Łazanach 9 162 25 23 11 22 32 11 24 14 

4. Szkoła Podstawowa  w Przebieczanach 9 217 26 17 22 47 26 24 27 28 

5. Szkoła Podstawowa  w Sławkowicach 8 96 34 9 6 14 13 11 9 0 

6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Trąbkach 8 127 19 17 13 23 21 15 12 7 

 Razem           

 Oddziały gimnazjalne w Sławkowicach 7 144  64 80  

 Ogółem 61 989  

* wychowanków 

 
Stan organizacji przedszkoli publicznych w roku szkolnym 2017/2018 obrazuje tabela nr 2. 

 

Tabela Nr 2. Organizacja przedszkoli publicznych stan na 30 września 2017 roku. 

 

Lp. Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba uczniów* 

1. Przedszkole Samorządowe  w Trąbkach 3 65 

2. Przedszkole Samorządowe w Biskupicach 2 50 

Ogółem: 5 115 

* - wychowanków 

 
W roku szkolnym 2017/2018 w stosunku do roku szkolnego 2016/2017 sieć przedszkoli, szkół 

podstawowych i gimnazjów uległa zmianie, w związku z reformą systemu oświaty. Na bazie 

Gimnazjum w Sławkowicach powstała Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi aż do ich 

wygaszenia. Zostały określone na nowo obwody szkół. Większa zmiana dotyczyła SP Łazany,  

w której obwodzie znalazły się Jawczyce, Łazany i Trąbki. Obwodem Szkoły Podstawowej  

w Sławkowicach jest miejscowość Sławkowice. Sieć publicznych przedszkoli stwarzała możliwość 

korzystania z usług przedszkoli dla 115 dzieci w wieku przedszkolnym. Liczna grupa dzieci w wieku 

przedszkolnym uczęszczała do przedszkoli niepublicznych i punktów przedszkolnych w ościennych 

miejscowościach (średnio 123), co było wynikiem przede wszystkim uwarunkowań rodzinnych m.in. 

związanych z pracą rodziców.  W roku szkolnym 2017/2018 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.  
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Baza do działalności oświatowej. 

 

Placówki oświatowe prowadzone przez gminę Biskupice funkcjonowały w 6 budynkach 

komunalnych, również w budynku komunalnym funkcjonuje Publiczna Szkoła Podstawowa im.  bł. 

O. Narcyza Jana Turchana prowadzona przez Stowarzyszenie na rzecz EKO – rozwoju wsi Trąbki. 

Stan bazy lokalowej obrazuje tabela Nr 3. 

 

 

 

Tabela Nr 3. Stan bazy lokalowej oświaty w roku szkolnym 2017/2018. 

 

Wyszczególnienie Powierzch

nia 

nieruch. 

gruntowej  

(w m²) 

w tym: 

powierzch. 

terenów 

zielonych 

(w m²) 

Pomieszczenia (ilość) 

Sale 

lekcyjne 

Pracownie Sale 

gimn. 

Gabin. 

lek. 

Świetl

ice 

Stołów

ki 

Kompu

terowe 

Język 

1. 
Przedszkole w Biskupicach 

303 0 2 
0 0 0 0 0 1 

2. 
Przedszkole w Trąbkach 

2990 2500 3 
0 0 0 0 0 1 

Razem 
3293 2 500 5 

0 0 0 0 0 2 

1. 
Szkoła Podstawowa  

w Biskupicach 
9000 3000 9 1 0 1 1 2 0 

2. 
Szkoła Podstawowa  

w Bodzanowie 
1040 654 8 1 0 1 1 0 0 

3. 
Szkoła Podstawowa  

w Łazanach 
10000 2000 10 1 0 1 1 1 0 

4. 
Szkoła Podstawowa  

w Przebieczanach 
8600 0 8 1 0 1 0 0 0 

5. 
Szkoła Podstawowa w 

Sławkowicach 
2200 466 10 2 1 2 1 1 0 

6. 
Publiczna Szkoła Podstawowa  

w Trąbkach 
0 0 6 1 0 1 0 1 0 

Razem 30840 6120 51 7 1 7 4 5 0 

Ogółem 34133 8620 56 7 1 7 4 5 2 

 

 
Z punktu widzenia procesu dydaktycznego bardzo ważną sprawą jest wyposażenie szkół 

w nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny, który ma uatrakcyjniać proces poznawania 

i rozumienia świata. Sytuacja placówek oświatowych z terenu gminy pod tym względem jest dobra 

dzięki ciągłym nakładom na wyposażenie i unowocześnianie zaplecza.   

Stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne oraz zbiorów bibliotecznych w placówkach 

oświatowych obrazuje tabela Nr 4. 
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Tabela Nr 4. Stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne i zbiorów bibliotecznych.  

 

 

Wyszczególnienie 

Ilość 

Komputery 

Projektory 

multimed. 

Tablice 

multim. 
Ksero 

Kamery 

– monit. 

Odtw. 

DVD, 

VHS 

Nagłośnien

ie 

(zestawy) 

Woluminy 
Ogółem 

w tym: 

w pracow. 

komputer. 

1. PS Biskupice 3 0 0 0 1 0 1 1 0 

2. PS Trąbki 4 2 2 1 1 0 1 1 0 

Razem 
7 2 2 1 2 0 2 2 0 

1. SP w Biskupicach 50 25 12 11 2* 9 3* 2 0 

2. SP w Bodzanowie 
40 22 8 6 1 8 1 2 

5620 +2326 

podręczników 

3. SP w Łazanach 40 25 7 7 2 9 3 3 8440 

4. SP w Przebieczanach 54 24 9 8 2 2 zestawy 5 3 4556 

5. SP w Sławkowicach 50 27 4 11 1 17 5 2 9665 

5. Publiczna SP w 

Trąbkach 
26 16 8 8 1 0 2 1 2288 

Razem 
260 139 48 51 9 45 19 13 

30569+5563p

odręczniki 

Ogółem 
267 141 50 52 11 45 21 15 

30569+5563p

odręczniki 

* - sprzęt przewidziany do kasacji 

 
W roku szkolnym 2017/2018 realizowano szereg zadań wynikających z ustawowych obowiązków 

gminy na rzecz uczniów i szkół. Najważniejszym zrealizowanym zadaniem gminy Biskupice było 

zabezpieczenie na odpowiednim poziomie przed szkołom 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. Tabela Nr 5 przedstawia stan realizacji tego obowiązku w roku 

szkolnym 2017/2018. 

 

Tabela Nr 5. Dowożenie uczniów do szkół. 

Wyszczególnienie 

01.09.2017 r. -

31.12.2017 r. 

01.01.2018 r.- 

31.08.2018 r.    
Koszty dowozu (w zł): 

1. 
Dzieci niepełnosprawne dowożone do przedszkoli, szkół i 

specjalistycznych placówek 
63 880,00 114 911,80 

2. 
Uczniowie zamieszkujący powyżej 3 km (klasy I-IV) i  powyżej 4 

km (klasy V-VI i gimnazjum) od szkoły dowożeni do szkół 
92 035,74 148 159,40 

Razem – koszty dowozu 155 915,74 263 071,20 
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Tabela Nr 6 pokazuje liczbę przyznanych stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych w roku 

szkolnym 2017/2018. 

 

Tabela Nr 6  Stypendia i zasiłki szkolne w roku szkolnym 2017/2018. 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Stypendium 

szkolne 
Zasiłek szkolny 

1. Liczba wniosków 106 0 

2. Liczba wniosków pozytywnie rozpatrzonych - 

ogółem 
100 0 

 Razem wykonanie (w zł) 98 886,31 0,00 

 

 

Tabela Nr 7a. Dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników w 2017 r. (pomoc de 

minimis). 

 

Liczba pracodawców 

którzy otrzymali 

dofinansowanie 

Liczba 

młodocianych 

którzy ukończyli 

naukę zawodu 

Liczba decyzji 

odmawiających 

przyznania 

dofinansowania 

Kwota jaką  

w 2017 r. 

wypłacono 

pracodawcom w 

ramach 

dofinansowania 

Wysokość 

środków  

z Funduszu Pracy  

w 2017 r.  

17 16 0 129 077,03 129 077,03 

 

Tabela Nr 7b. Dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników do 31 sierpnia 2018 r. 

Liczba pracodawców 

którzy otrzymali 

dofinansowanie 

Liczba 

młodocianych 

którzy ukończyli 

naukę zawodu 

Liczba decyzji 

odmawiających 

przyznania 

dofinansowania 

Kwota jaką do 31 

sierpnia 2018 r. 

wypłacono 

pracodawcom w 

ramach 

dofinansowania 

Wysokość 

środków  

z Funduszu Pracy  

do 31 sierpnia  

2018 r.  

3 3 0 24 243,00 24 243,00 

 

Tabela Nr 8. Kontrola obowiązku nauki. 

 

Lp. Wyszczególnienie 

1. Liczba uczniów  zobowiązanych do spełniania obowiązku  szkolnego 

w szkole podstawowej 
900 

2. Liczba uczniów zobowiązanych do spełniania obowiązku  szkolnego 

w gimnazjum 222 

3. Liczba uczniów zobowiązanych do spełniania obowiązku  nauki  

w szkołach ponadgimnazjalnych  
356 

RAZEM 1 478 
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Rok rocznie w ramach realizacji uchwały nr XLV/464/06 Rady Gminy Biskupice z dnia 17 lutego 

2006 r. w sprawie utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów Gminy 

Biskupice z późn. zm., przyznawane jest stypendium Wójta |Gminy Biskupice. 

W 2018 roku stypendium otrzymało 9 uczniów szkół podstawowych (SP Biskupice –2 uczniów, SP 

Bodzanów – 2 uczniów, SP Łazany – 2 uczniów, SP Przebieczany – 2 uczniów, SP Trąbki 1- uczeń)  

w kwocie 7.200,00 zł oraz 3 uczniów  oddziałów gimnazjalnych w kwocie 3.000,00 zł. 

 

 
8.2  KULTURA  

 

BIBLIOTEKA  PUBLICZNA   GMINY   BISKUPICE   im. Antoniego Pajdaka 

 

Biblioteka, jako instytucja upowszechniania kultury, poza działalnością ściśle związaną          

z gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem materiałów bibliotecznych, prowadzi działalność 

kulturalno - edukacyjną, promującą książki i czytelnictwo. 

Praca bibliotekarzy to nie tylko wypożyczanie książek. Chcemy, aby nasi czytelnicy mogli  się  

w bibliotece także dobrze bawić, spotkać ciekawych ludzi, zarazić pasją, zdobyć nagrodę w konkursie.  

KSIĘGOZBIÓR 

                   Stan księgozbioru na dzień 31.12.2018 ogółem 13556 woluminy, 90 audiobooków. 

WYPOŻYCZENIA 

W zakresie wypożyczeń zbiorów bibliotecznych przez bibliotekę w roku 2018 udostępniono 

na zewnątrz 23663 woluminów:    

 literatury  dla dzieci –  9504                   

literatury dla dorosłych –  11773           

literatury popularno-naukowej – 2245 

audiobooki - 141  

 Bibliotekę odwiedziło  6796 użytkowników 

Liczba odwiedzin, korzystanie z czytelni  i Internetu 1028 

Łącznie odwiedziny: 7824 

 

CZYTELNICY 

W roku 2018 w bibliotece zarejestrowano 715 czytelników, Osoby uczące się 388, osoby pracujące 

230, pozostali 97, 

W strukturze wiekowej czytelnicy w wieku do lat 5 =1, od 6-12 = 224 od 13-15 = 96, od 16-19 = 48, 

od 20-24 = 54, od 25-44 =191, od 45-60 = 49, osoby  powyżej 60 roku życia =  52 

Formy promocji książki oraz inne formy działalności biblioteki w 2018 roku: 

W roku 2018 w bibliotece zorganizowano 54 imprezy w których udział wzięło 1193 

uczestników. 
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Spotkania i imprezy (m. in. zajęcia edukacyjne, szkolenia):                                                              

„Z książką do seniora”, comiesięczne spotkanie z mieszkańcami Domu Pomocy   

 Społecznej w Biskupicach 

Comiesięczne spotkanie z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy  

w  Tomaszkowicach 

„W krainie legend” - comiesięczne spotkanie z klasami „0”, ze SP  w Biskupicach 

Warsztaty rekodzieła, które prowadziła Pani Teresa Kosoń  kierownik Świetlicy  

w Jawczycach 

 „Dawne tradycje i obyczaje”, spotkania o tradycjach i zwyczajach już zapomnianych.                

 „Ferie w bibliotece”  

 „Wiosna, ach to Ty” – wernisaż wystawy prac fotograficznych  

„Noc z Andersenem” – po raz dwunasty nasza Biblioteka wzięła udział                                         

w  Międzynarodowym przedsięwzięciu organizowanym z okazji Międzynarodowego Dnia 

Książki Dziecięcej i urodzin CH. H. Andersena.  

 „Wakacje w bibliotece”                                                                                                                   

„Narodowe Czytanie”  -  w niedzielę 2 września 2018 roku po raz szósty  Biblioteka 

Publiczna w Biskupicach, wzorem lat ubiegłych, włączyła się  w akcję „Narodowe Czytanie”.              

Spotkanie z podróżnikiem, przewodnikiem i pasjonatem fotografii.                                           

Spotkanie autorskie z krakowską  pisarką  

 O finansach w bibliotece - Biblioteka Publiczna Gminy Biskupice znalazła się w gronie 95 

bibliotek z Polski, które uczestniczyły w 5. edycji projektu „O finansach… w bibliotece”. 

Uczestnicy spotkań,  20 osób, podzielonych poszerzyli swoją wiedzę na temat  zarządzania 

domowym budżetem używając narzędzi internetowych, korzystania z nowych technologii 

oraz bankowości elektronicznej itp. 

„Wymiana książek” podczas gminnego święta  plonów, festynów                          

„Niepodległość w malarstwie - sztuka odrodzonej Polski” wykład historyczny  

„Mirabelka kiełkująca historia” - Biblioteka Publiczna Gminy Biskupice włączyła się do akcji 

polegającej na organizacji w bibliotekach  w całej Polsce warsztatów z okazji obchodów 

stulecia odzyskania niepodległości.                                                                          

Międzyszkolny Konkurs Recytatorski poezji patriotycznej „MOJA OJCZYZNA”  dla 

uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z naszej Gminy z okazji 100 rocznicy odzyskania 

niepodległości. 

 

Styczeń  

–  „Z książką do seniora” - spotkanie z mieszkańcami w Domu Pomocy   

                        Społecznej w Biskupicach 

-  „W krainie legend” - comiesięczne spotkanie z klasami „0”, ze SP  

                        w Biskupicach 

-  „Karnawał” - spotkanie z Uczestnikami Środowiskowego Domu     

Samopomocy w Tomaszkowicach.  

-  „Dawne tradycje i obyczaje” - gościem spotkania była pani Janina Domoń -      

                        mieszkanka Sułowa, która opowiedziała o tradycjach i zwyczajach już z   

                        zapomnianych 

-  Spotkania z panią Jadwigą Budys - przewodnikiem Kopalni Soli w Wieliczce -      

   dla klas „0” i klasy I ze SP w Biskupicach  

 

http://www.biskupice.naszabiblioteka.com/n,dacja-dacia-czy-drakula-spotkanie-z-podroznikiem-andrzejem-paslawskim
http://www.biskupice.naszabiblioteka.com/n,spotkanie-autorskie-z-melania-kapelusz
http://www.biskupice.naszabiblioteka.com/n,niepodleglosc-w-malarstwie-sztuka-odrodzonej-polski
http://www.biskupice.naszabiblioteka.com/n,mirabelka-kielkujaca-historia
http://www.biskupice.naszabiblioteka.com/n,miedzyszkolny-konkurs-recytatorski-poezji-patriotycznej-moja-ojczyzna
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Luty  

-   Warsztaty plastyczne – prowadziła Pani Teresa Kosoń     

                        kierownik Świetlicy w Jawczycach 

„Ferie w bibliotece”  

–   Akademia zdrowia dla dzieci      

-     Teatrzyk dla dzieci 

-     Ciekawostki ze świata zwierząt 

-    Warsztaty plastyczne – obrazki w technice decoupage 

-     „Tradycje Wielkiego Postu” - spotkanie z Uczestnikami Środowiskowego    Domu Samopomocy 

w Tomaszkowicach.  

-  „W krainie legend” - comiesięczne spotkanie z klasami „0”, ze SP  

                       w Biskupicach 

Marzec  

-  „Z książką do seniora” – comiesięczne spotkanie z mieszkańcami w Domu    

                        Pomocy Społecznej w Biskupicach 

-  ”Tajemnicze Chiny” – warsztaty literacko – podróżnicze dla klasy I ze SP  

                       w Biskupicach i klas IV a i    IV b ze SP w Łazanach  

-  „Totalne odmładzanie” - Spotkanie dla pań. Pokaz zabiegu kosmetycznego       

                        przy pomocy nowoczesnego urządzenia kosmetycznego Bays face Lifter.                       

-  „Pierwsza wizyta przedszkolaków z Biskupic w bibliotece”  

-   Warsztaty rękodzieła, „Ozdoby Wielkanocne - które przeprowadziła 

                        Pani Teresa Kosoń kierownik Świetlicy w Jawczycach, która pokazała różne    

                        sposoby ozdabiania wielkanocnych pisanek 

- „Noc z Andersenem” – po raz dwunasty nasza Biblioteka wzięła udział  

                        w  Międzynarodowym przedsięwzięciu organizowanym 

z okazji Międzynarodowego Dnia Książki Dziecięcej i urodzin CH. H.          

Andersena.  

-  „W krainie legend” - comiesięczne spotkanie z klasami „0”, ze SP  

                       w Biskupicach 

Kwiecień  

-  „Z książką do seniora” – comiesięczne spotkanie z mieszkańcami w Domu    

                        Pomocy Społecznej w Biskupicach                        

- „Wiosna, ach to Ty” – wernisaż wystawy prac fotograficznych  

                         Magdaleny Goc-Natonek. Gościem specjalnym, który uświetnił wernisaż, był     

                         aktor i wokalista, Artur Gotz, 

-  „W krainie legend” - comiesięczne spotkanie z klasami „0”, ze SP  

                        w Biskupicach 

-  „Wiosna wokół nas” - spotkanie dla Uczestników Środowiskowego Domu    

                        Samopomocy w Tomaszkowicach z Dorotą Gąsiorowską i Magdalena Natonek 

Maj 

-  „W świecie książek” - czyli pierwsze spotkanie w bibliotece z uczniami klasy  „0” ze Szkoły 

Podstawowej w Łazanach 

-       „Z książką do seniora” – spotkanie z mieszkańcami w Domu Pomocy   Społecznej w 

Biskupicach 

–       „Majowe spotkanie w bibliotece” - spotkanie dla Uczestników   

                        Środowiskowego Domu Samopomocy w Tomaszkowicach.  

- „Turniej wiedzy o legendach” w którym uczestniczyli najmłodsi Uczniowie   SP w Biskupicach. 

Konkurs oparty był na wiedzy zdobywanej, podczas co  

-    „Letnia wymiana książek” w Tomaszkowicach na „Powitaniu Lata”  

http://www.biskupice.naszabiblioteka.com/n,w-swiecie-ksiazek-czyli-pierwsze-spotkanie-w-bibliotece
http://www.biskupice.naszabiblioteka.com/n,majowe-spotkanie-w-bibliotece
http://www.biskupice.naszabiblioteka.com/n,turniej-wiedzy-o-legendach


87 

 

-    Comiesięczne spotkanie z Uczestnikami Środowiskowego Domu   

                         Samopomocy w Tomaszkowicach.  

 

O finansach w bibliotece  

Biblioteka Publiczna Gminy Biskupice znalazła się w gronie 95 bibliotek z Polski, które uczestniczyły 

w 5. edycji projektu „O finansach… w bibliotece”. Uczestnicy spotkań [26 i 27 czerwca, 3, 4, 10, 11, 

17, 18, 24, 25 lipca], 20 osób, podzielonych na dwie grupy podczas cyklu pięciu trzygodzinnych 

spotkań  dla, każdej grupy poszerzyli swoją wiedzę na temat  zarządzania domowym budżetem 

używając narzędzi internetowych, korzystania z nowych technologii oraz bankowości elektronicznej 

itp. 

 

Wakacje w bibliotece 2018                                                                                                                   

W czwartkowe wakacyjne popołudnia odbywały się warsztaty plastyczne, które prowadziła Pani 

Teresa Kosoń. W wakacyjne popołudnie w bibliotece krakowski teatr Krak- Art przedstawił 

maluchom Baśń braci Grimm „Muzykanci z Bremy”.  

Sierpień 

 -   „Z książką do seniora” – spotkanie z mieszkańcami w Domu    

                       Pomocy Społecznej w bibliotece  

-   „Narodowe Czytanie”  -  W niedzielę 2 września 2018 roku po raz szósty      

                         Biblioteka Publiczna w Biskupicach, wzorem lat ubiegłych, włączyła się     

                         w akcję „Narodowe Czytanie”. Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest   

                         przez Prezydenta RP od 2012 roku. W tym roku uczestnicy wielkiego,        

 narodowego czytania podczas gminnego święta plonów  na deskach  amfiteatru 

przeczytali fragmenty „Przedwiośnia”  Stefana Żeromskiego.    

Wrzesień   

-    Letnia wymiana książek” w Tomaszkowicach podczas gminnego święta  plonów  

–    „Pierwsza wizyta w bibliotece” - spotkanie dla Uczniów z klas „0” ze    Szkoły Podstawowej w 

Trąbkach 

- „Niepodległość w malarstwie - sztuka odrodzonej Polski” -  

       wykład historyczny  W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas VI-VII ze    

       Szkoły Podstawowej w Biskupicach. 

Październik  

- „Dacja, Dacia czy Drakula”- spotkanie z podróżnikiem Andrzejem    Pasławskim  - podróżnikiem, 

przewodnikiem i pasjonatem fotografii.  

- ”Pory roku” – comiesięczne spotkanie dla zerówkowiczów 

- „Mirabelka kiełkująca historia” - Biblioteka Publiczna Gminy Biskupice włączyła się do akcji 

polegającej na organizacji w bibliotekach  

w całej Polsce warsztatów, na podstawie książki „Mirabelka” Cezarego 

Harasymowicza.  Warsztaty odnosiły się do obchodów stulecia odzyskania 

niepodległości. W zajęciach udział wzięli Uczniowie  klas V ze Szkoły Podstawowej z 

Biskupic.  

- Z książką do seniora” - odwiedzili nas mieszkańcy DPS a 31 października my odwiedziliśmy 

mieszkańców DPS, którzy nie mogli przyjść do nas. 

Listopad  

- Wizyta uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w bibliotece” 

- Spotkanie autorskie z Melanią Kapelusz. Na spotkanie z krakowską  pisarką przybyły Uczniowie II i 

III klasy ze Szkoły Podstawowej  

w Trąbkach. 

- „Kraina bajek” -   spotkanie dla dzieci z Przedszkola Samorządowego w  Biskupicach  

http://www.biskupice.naszabiblioteka.com/n,pierwsza-wizyta-w-bibliotece-2
http://www.biskupice.naszabiblioteka.com/n,niepodleglosc-w-malarstwie-sztuka-odrodzonej-polski
http://www.biskupice.naszabiblioteka.com/n,dacja-dacia-czy-drakula-spotkanie-z-podroznikiem-andrzejem-paslawskim
http://www.biskupice.naszabiblioteka.com/n,pory-roku-spotkanie-dla-zerowkowiczow
http://www.biskupice.naszabiblioteka.com/n,mirabelka-kielkujaca-historia
http://www.biskupice.naszabiblioteka.com/n,z-ksiazka-do-seniora-10
http://www.biskupice.naszabiblioteka.com/n,wizyta-uczestnikow-srodowiskowego-domu-samopomocy-w-bibliotece
http://www.biskupice.naszabiblioteka.com/n,spotkanie-autorskie-z-melania-kapelusz
http://www.biskupice.naszabiblioteka.com/n,kraina-bajek-2
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- „Naturalne odmładzanie” - w czwartkowy wieczór w bibliotece odbyło się spotkanie dla pań, które 

prowadziła pani Małgorzata Woźniak. Na spotkaniu uczestniczki  dowiedziały się, że 

codzienne stosowanie komponentów kolagenowych, wsparte odpowiednią 

suplementacją spowalnia proces starzenia. 

- „Pory roku” -   kolejne spotkanie uczniów dwóch klas zerowych  

- „Z książką do seniora” - odwiedziliśmy mieszkańców Domu Pomocy    Społecznej w Biskupicach.  

 

Grudzień  

- Międzyszkolny Konkurs Recytatorski poezji patriotycznej „MOJA OJCZYZNA”  dla uczniów klas 

IV-VIII szkół podstawowych z naszej Gminy. Z okazji 100 rocznicy odzyskania 

niepodległości uczestnicy zaprezentowali wiersze o tematyce patriotycznej. 

  - „Ozdoby Bożonarodzeniowe - Świąteczne warsztaty w biskupickiej bibliotece  

Bibliotece. Pani Teresa Kosoń, kierownik Świetlicy w Jawczycach, poprowadziła 

ostatnie w tym roku warsztaty rękodzieła. Na poniedziałkowym spotkaniu uczestnicy 

wykonali ozdoby Bożonarodzeniowe.       

Grudzień –    Wystawa Bożonarodzeniowa „Alfabet świąteczny” 

 

 

   Centrum Kultury Gminy Biskupice działa od  1 marca 2018 roku  jako samorządowa instytucja 

kultury, której celem statutowym Centrum Kultury jest prowadzenie wielokierunkowej działalności 

rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców Gminy Biskupice. 

1. Do podstawowych zadań Centrum Kultury należy w szczególności: 

1) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji mieszkańców gminy w zakresie 

uczestnictwa w kulturze, 

2) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, 

3) tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i folkloru, 

4) organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych, 

5) integracja miejscowych środowisk w celu współtworzenia i uczestniczenia w działalności 

kulturalnej, 

6) inspirowanie i promowanie działalności literackiej i artystycznej, a także innych form twórczości 

mieszkańców 

7) organizowanie i wspieranie różnych form aktywności wśród mieszkańców gminy ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz osób starszych, 

8) współdziałanie z instytucjami kultury, jednostkami organizacyjnymi gminy, podmiotami z sektora 

społecznego oraz organami władz publicznych w celu upowszechniania kultury, sztuki, sportu i 

rekreacji, 

9) podejmowanie działań wynikających z potrzeb mieszkańców i instytucji działających na terenie 

gminy. 

 

2. W celu realizacji zadań wymienionych w ust. 2, Centrum Kultury prowadzi działalność  

w szczególności poprzez: 

1) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, 

sekcji, zespołów, 

2) organizowanie imprez artystycznych, kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i rozrywkowych, 

3) organizację przedstawień teatralnych, konkursów z różnych dziedzin, spotkań edukacyjnych, zajęć 

rekreacyjno - sportowych,| 

4) popularyzację i promocję lokalnych grup twórczych, artystów i zespołów artystycznych, 

http://www.biskupice.naszabiblioteka.com/n,pory-roku
http://www.biskupice.naszabiblioteka.com/n,z-ksiazka-do-seniora-11
http://www.biskupice.naszabiblioteka.com/n,miedzyszkolny-konkurs-recytatorski-poezji-patriotycznej-moja-ojczyzna
http://www.biskupice.naszabiblioteka.com/n,ozdoby-bozonarodzeniowe-swiateczne-warsztaty-w-biskupickiej-bibliotece
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5) inicjowanie, organizowanie i wspieranie różnych form zagospodarowania czasu wolnego dzieci, 

młodzieży i osób starszych. 

Centrum Kultury Gminy Biskupice   w roku 2018 zrealizowało 37zadań z zakresu upowszechniania 

kultury i edukacji – udział ok. 2600 osób . W 23 warsztatach tematycznych udział wzięło ok. 1300 

uczestników.  

Uruchomiono 14 nowych sekcji: muzyczna, teatralna, tańca nowoczesnego, zajęcia z rekreacji 

ruchowej, lekcje gry na instrumentach, szereg zajęć tematycznych  

Obecnie funkcjonuje 19 sekcji  

1. Zajęcia wokalne w ramach Chóru Mandora 

2. Zajęcia w ramach Zespołu Pieśni i Tańca Gminy Biskupice 

3. Zajęcia - Zespół Pieśni i Tańca Biskupianie 

4. Zajęcia - Orkiestra Dęta Gminy Biskupice     

5. Warsztaty muzyczne 

6. Zajęcia wokalne – Grupa Śpiewacza Jawczyce  

7. Zajęcia Nordic Walking (Jawczyce, Łazany, Szczygłów) 

8. Zajęcia Fitness (Tomaszkowice) 

9. Zajęcia Zumba (Łazany) 

10. Zajęcia Zdrowy kręgosłup (Jawczyce, Łazany, Szczygłów) 

11. Zajęcia Pilates (Jawczyce)  

12. Warsztaty teatralne (Łazany)   

13. Lekcje gry na instrumentach (Biskupice, Łazany) 

14. Zajęcia - taniec nowoczesny (Jawczyce, Łazany) 

15. Zajęcia z Robotyki (Łazany) 

16. “Mama ma Malucha” – spotkania w ramach Klubu Malucha/Klubu Mam (Jawczyce) 

17. Małopolski e-Senior – podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności 

korzystania z komputera i Internetu – zajęcia skierowane do Seniorów (Szczygłów) 

18. Strefa Kreatywnych Kobiet (Jawczyce) 

19. Warsztaty tematyczne 

 

Zajęcia odpłatne  

Łącznie 188 osób 

114 uczestników – fitness (od kwietnia), zumba (od maja), nordic walking (od maja), zdrowy 

kręgosłup (od września), pilates (listopad) 

47 osób - taniec nowoczesny (od października) 

12 osób – robotyka (od października) 

15 osób – lekcje gry na instrumentach: trąbka (od maja), gitara (od lipca), instrumenty klawiszowe  

(od września) 

Odpłatne warsztaty dla grup zorganizowanych 

(plastyczne, rękodzieła, wiedzy regionalnej) – 65 uczestników 

 

5 listopada – Przedszkole Samorządowe w Biskupicach (40 uczestników) 
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21 listopada - Oddział „0” ze Szkoły Podstawowej w Biskupicach (25 uczestników)  

 

Wynajem pomieszczeń – 14 usług  

6 - Jawczyce 

5 - Szczygłów 

3 - Łazany 

Zmodernizowano i doposażono bazę lokalową oraz zaplecze techniczne   

Przychód:  21.364,22 zł 

23 Warsztaty tematyczne 

/zajęcia bezpłatne/ udział około 1300 osób 

 

Warsztaty tematyczne: (poza harmonogramem zajęć):  

1) Warsztaty wiedzy regionalnej  

2) Ciekawego pisania 

3) Dzieci kreatywnie  

4) Warsztaty rękodzieła – PS Biskupice, SP Biskupice  

5) Wiklina papierowa 

6) Zamaskowane warsztaty plastyczne 

7) Innowacyjna sztuka malowania  

8) Warsztaty patriotyczne - strefa kibica II edycje 

9) Warsztaty pysslove: koraliki tradycyjne, koraliki neonowe, breloki, zawieszki, biżuteria, 

magnesy 

10) Jesienne warsztaty plastyczne 

11) Warsztatowa strefa kreatywnych kobiet 

12) Masa porcelanowa 

13) Wartsztaty decoupage 

14) Warsztaty ceramiczne – współpraca ze Stowarzyszeniem NOVA 

15) Eko – warsztaty 

16) Bibułkarstwo 

17) Warsztaty balonowe  

18) Warsztaty  tworzenia biżuterii  

19) Ozdoby filcowe 

20) Akademia Małego Artysty – zajęcia artystyczno-rozwojowe dla dzieci 

21) Warsztaty radzenia sobie ze stresem – współpraca z Fundacją PROELIO 

22) Warsztaty bożonarodzeniowe – choinka, poczta bożonarodzeniowa, kalendarze adwentowe  

23) Warsztaty bożonarodzeniowe – dekoracje i ozdoby świąteczne (Tomaszkowice) 

 

Centrum Kultury zorganizowało 6 konkursów edukacyjnych, w których udział wzięło 102 uczniów  

23 kwietnia - Turniej Pięknego Czytania (11 uczniów) 

25 kwietnia - Konkurs z Języka Angielskiego dla uczniów klas IV-V (18 uczniów)                

27 kwietnia - Konkurs z Języka Angielskiego dla uczniów klas VI – VII (15 uczniów)              

09 maja - Konkurs Matematyczny „Rachmistrz” dla uczniów klas IV-VII (27 uczniów) 

05 czerwca - Konkurs ortograficzny dla uczniów klas IV-VII (17 uczniów) 
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12 czerwca - Konkurs ortograficzny dla uczniów klas II-III (14 uczniów) 

Akademia Seniora – 7spotkań, 2 wyjazdy edukacyjno -profilaktyczne 

około 70/80 Seniorów miesięcznie 

 

Tematyka spotkań: 

19 marca - Prezentacja tańca ludowego - Zespół Pieśni i Tańca Biskupianie   

Koncert Chóru „Złota Jesień” z MDK w Bochni.  

Projekcja filmu dokumentalnego pt.” Jan Paweł II  - papież karmelitański” w reżyserii Bogusławy 

Stanowskiej - Cichoń. 

23 kwietnia - "Dobra pamięć w każdym wieku...ależ to bardzo proste!" - wykładowca, trener technik 

pamięciowych dr Krzysztof Biela 

21 maja – „Losy Polaków zesłanych do Kazachstanu” - Aleksandra Ślusarek – prezes Związku 

Repatriantów RP, Nina Rupet- córka Polaków zesłanych do Kazachstanu 

25 czerwca – Wyjazd edukacyjny - Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i 

Zamek Lipowiec 

1 października - Inauguracja Roku Akademickiego – „Trudy misji katolickiej prowadzonej Tanzanii” - 

ksiądz Kazimierz Króżel 

6 października - Wyjazd na Targi Seniora - w programie m.in. koncerty, warsztaty, profilaktyka 

zdrowia 

22 października – „Problemy osób z kryzysem emocjonalnym” Środowiskowe Centrum Zdrowia 

Psychicznego; Odblaskowa szkoła – uczniowie SP Biskupice, „Bajkowo przez świat” – Grupa 

Teatralna działająca w ramach CK 

19 listopada – Koncert patriotyczny w wykonaniu Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia” 

17 grudnia – „Dawne obrzędy i zwyczaje bożonarodzeniowe z terenu obecnej Gminy Biskupice” – 

wykładowca Michał Kowalik 

 

Kluby Seniora 

Spotkania w świetlicy w Jawczycach, Łazanach, Szczygłowie 

Warsztaty tematyczne – ok. 45 osób tygodniowo  

Rekreacja ruchowa dla Seniorów – Tomaszkowice (12 uczestników) 

Nordic Walking – Jawczyce, Łazany, Szczygłów (24 uczestników) 

Rozwój kompetencji cyfrowych Seniorów – Szczygłów (11 uczestników) 

Spotkania: Wielkanocne - 27 marca (42 osoby) 

                  Bożonarodzeniowe - 20 grudnia (45 osób)  

Łącznie 87 osób 

 

13 Wydarzeń – udział ok. 2200 osób  

27 marca - Spotkanie Wielkanocne Seniorów; 42 osób (aula Tomaszkowice) 

24 czerwca - Spotkanie na deskach Teatru Bynajmniej; 14 osób (Wieliczka) 

17 czerwca - Artystyczne Powitanie Lata; ok. 400 osób (Tomaszkowice) 

13 lipca - Bezpieczne Wakacje; 78 osób (Szczygłów)  

26 sierpnia - Gminne Święto Plonów; ok. 700 osób (Tomaszkowice) 

15 września - Dzień Otwarty połączony ze spektaklem teatralnym; 50 osób (Łazany)  

23 września - Festiwal Muzyki Filmowej; 300 osób (Biskupice)  

1 października - Dzień Seniora; 70/80 osób (aula Tomaszkowice) 

6 października - Targi Seniora; 27 osób (Kraków)  

6 października - Dzień Otwarty połączony ze spektaklem teatralnym; 50 osób (Szczygłów)  

14 października - Dzień Otwarty połączony ze spektaklem teatralnym; 60 osób (Jawczyce) 

9 listopada - Obchody 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości;     ok. 120 osób                    
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10 listopada - Widowisko Patriotyczne „Dla Niepodległej”; ok. 250 osób (Łazany)  

9 grudnia - Familijny weekend – spektakle teatralne; ok. 105 osób (Jawczyce, Łazany, Szczygłów) 

20 grudnia - Spotkanie Wigilijne Seniorów, 45 osób  

 

Aplikowano o wsparcie finansowe   

W 2018r.wnioskowano o środki finansowe samodzielnie oraz przy współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i grupami nieformalnymi : 

1)   Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”/UMWM; projekt pt. „Promocja turystyczna obszaru 

LGD – I Festiwal Folklorystyczny „Zatrzymać zanikające tradycje”,  

2)  Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej; projekt pt. „Mama ma Malucha” , 

3) Fundusz Inicjatyw Obywatelskich; projekt pt. „Mama ma Malucha”,  

Łączna kwota pozyskanych środków - 24.000,00 zł 

4)  Małopolski Urząd Wojewódzki - Program „Niepodległa” – I edycja; projekt pt. „Pamięć niejedno 

ma imię”, 

5)  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – II edycja Prelekcja i Koncert patriotyczny 

„Dla Niepodległej”, 

6)   Narodowe Centrum Kultury – program Kultura Dostępna; projekt pt. „Kulturalne okno na świat” . 

 

 
8.3 SPORT   I REKREACJA , NAGRODY I STYPENDIA   SPORTOWE  

 

Urząd Gminy Biskupice prowadzi szereg działań związanych z upowszechnianiem kultury 

fizycznej na terenie Gminy Biskupice. Jednym z działań  jest udzielana dotacja  służąca sprzyjaniu 

rozwojowi sportu. Z dotacji tej korzysta Ludowy klub Sportowy ZORZA Przebieczany oraz Klub 

Sportowy BŁĘKITNI Bodzanów. 

Gmina dostrzega i rozumie potrzeby zawodników w sporcie niekwalifikowanym  

i kwalifikowanym. Są wśród nich tacy, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we 

współzawodnictwie międzynarodowym bądź krajowym. Od roku 2011 wspieramy finansowo zarówno 

samych sportowców,  jak i ich  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 2018 Wójt Gminy Biskupice przyznał 8 nagród pieniężnych dla 

indywidualnych sportowców. 

              W ramach propagowania rywalizacji sportowej prowadzimy program obejmujący 

swym zasięgiem wszystkie Szkoły Podstawowe z terenu gminy. Celem przedsięwzięcia jest 

popularyzowanie  sportu wśród uczniów oraz  wdrażanie do  zdrowej rywalizacji sportowej w oparciu 

o zasady „gry fair play”.  Na początku każdego  roku szkolnego,  przy udziale nauczycieli 

wychowania fizycznego, tworzony jest kalendarz imprez gminnych, który dostosowywany jest do 

kalendarza rozgrywek powiatowych. Układany jest w ten sposób, by każda ze szkół miała szanse 

uczestniczyć w zawodach. Rywalizacje międzyszkolne odbywają się w  wielu  kategoriach: jesienne 

biegi przełajowe, halowa piłka nożna, siatkówka, koszykówka, szachy, tenis stołowy, piłka ręczna, 

wiosenne drużynowe biegi przełajowe, jesienne  sztafetowe  biegi przełajowe oraz piłka nożna.   

Pod  koniec roku dokonywana jest  podsumowująca punktacja  drużynowa,  placówka edukacyjna, 



93 

 

która uzyska największą ilość punktów, otrzymuje nagrody pieniężne (przeznaczone na zakup sprzętu 

sportowego) ufundowane przez   Wójta i Radę Gminy. 

W roku 2018 realizowany był program   „Umiem pływać” współfinansowany ze środków 

Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów. Lekcje nauki pływania odbywały się od dnia 

27.02.2018r.  do 29.05.2018r. raz w tygodniu w systemie zajęć 2x45 minut w grupach 15 osobowych  

z którymi pracował instruktor nauki pływania wprowadzając ćwiczenia oswajające z wodą oraz nauka 

podstawowych ruchów napędowych w środowisku wodnym. W programie uczestniczyli uczniowie, 

którzy nie umieli pływać, łączna ilość uczestników  135 ( 9 grup po 15 osób) z następujących Szkół 

Podstawowych: Biskupice – 30 uczniów, Bodzanów – 30 uczniów, Łazany – 30 uczniów, 

Przebieczany – 30 uczniów i Sławkowice – 15 uczniów. Liczba odbytych kursów – 10 (2x45 minut), 

Liczba instruktorów – 9, liczba opiekunów – 9.  

Celem realizacji zadania było uzyskanie najlepszych efektów poprzez nabycie podstawowych 

umiejętności pływackich, podniesienie świadomości dzieci z zakresu przestrzegania bezpieczeństwa 

podczas korzystania z kąpielisk, podniesienia sprawności fizycznej oraz aktywną formą spędzania 

wolnego czasu. 

Koszt zadania – 42 482,00 zł, środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki  -   19 372,00 zł 

 Do najważniejszych obiektów sportowych należą kompleks boisk ze sztuczną nawierzchnią „Moje 

boisko – Orlik 2012”, boisko do piłki nożnej  w Przebieczanach, boiska wielofunkcyjne  

w   Biskupicach i Bodzanowie,  hala sportowa w Łazanach oraz boisko trawiaste w Bodzanowie 

 i Sławkowicach. 

 

 

8.4. OCHRONA P.POŻAROWA  W  GMINIE  BISKUPICE   

 

             Na terenie Gminy Biskupice działa 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w :  

Biskupicach,  Bodzanowie,  Trąbkach,  Łazanach, Sławkowicach, do  KRSG należą dwie jednostki:  

Biskupice oraz Trąbki. 

 

Zestawienie liczbowe wyjazdów do zdarzeń jednostek OSP z terenu gminy Biskupice w roku 2018 

 

   
Ogółem Gmina Biskupice  

Jednostka  Pożary 
Miejscowe 

zagrożenia  

Alarmy 

Fałszywe  
Razem  

OSP Biskupice  19  19  1  39  

 OSP Trąbki  15  28  1  44  

 OSP Łazany  4  4  0  8  

 OSP Sławkowice  2  2  0  4  
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Poza wymienioną statystyką jednostki OSP  brały udział w : 

- powiatowych manewrach ratowniczych; 

-gminnym  turnieju piłki nożnej w Sławkowicach; 

- zabezpieczeniu medycznym  meczy piłki nożnej na obiekcie sportowym Błękitnych   Bodzanów; 

-  programie „bezpieczne wakacje”; 

-  dożynkach gminnych; 

- festynie rodzinnym; 

- dniu dziecka; 

- uroczystościach kościelnych; 

- zabezpieczeniu memoriału kuliga w Wieliczce; 

- zabezpieczeniu wyścigu kolarskiego tur de pologne w Krakowie; 

-  obchodach setnej rocznicy odzyskania niepodległości; 

-   pieszej pielgrzymce do kalwarii zebrzydowskiej.  

 

 Krwiodawstwo  

            W 2018 roku Klub Honorowych Dawców Krwi Gminy Biskupice działający przy OSP gminy 

Biskupice  zorganizował 3 akcje oddawania krwi połączonej z rejestracją dawców szpiku. Łącznie do 

wszystkich akcji przystąpiło 143 osoby a krew oddały 127 osoby, co dało 57 litrów 150 ml krwi. Do 

akcji rejestracji dawców szpiku przystąpiło 2 osób. Od momentu powstania w 2011 roku Klubu HDK 

Gminy Biskupice do chwili obecnej udało się pozyskać 341 litrów 950 ml. krwi, 48 osoby przystąpiły 

do rejestracji dawców szpiku. Łącznie we wszystkich akcjach krew oddało 760 osób. 

Wydatki na utrzymanie jednostek OSP Gminy Biskupice 

Gmina Biskupice  w roku 2018 przeznaczyła środki finansowe na działalność bojową w kwocie   - 

945.680,61 zł 

W 2018 roku jednostka OSP Bodzanów została wyznczona przez zarząd gminny OSP do korzystania z 

dotacji „Małopolskie Remizy” jest to program dedykowany do budowy, remontów i modernizacji 

remiz na terenie województwa małopolskiego. Złożony wniosek został rozpatrzony pozytywnie czego 

efektem było rozpoczęcie prac budowlanych przy  budowie remizy. 

Koszt budowy – 739 896,82 zł  (w tym dotacja z Urzędu  Marszałkowskiego – 41 560,00 zł )  

Gmina Biskupice udzieliła z  budżetu gminy na 2018r. Ochotniczej Straży Pożarnej w Trąbkach  

dotację celową w wysokości 100.000,00 złotych z przeznaczeniem na  zakup samochodu pożarniczego 

lekkiego dofinansowanego przez Województwo Małopolskie w ramach konkursu „Bezpieczna 

Małopolska 2018”  

Koszt zakupu samochodu 200.000,00 zł  dotacja Gminy Biskupice 50.000,00 zł  dotacja Urzędu 

Marszałkowskiego 50.000,00 zł. 

 

 OSP Bodzanów  47  18  2  67  

PODSUMOWANIE:  87  71  4  162  
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Wsparcie finansowe KP PSP Wieliczka przez gminę Biskupice 

Gminy Biskupice w 2018 rok gmina Biskupice przekazała na Wojewódzki Fundusz Wsparcia 

Państwowej Straży Pożarnej środki finansowe w wysokości 5.000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy 

złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie  zakupu sorbentów, neutralizatorów oraz środków 

gaśniczych dla Komendy  Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

w Wieliczce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


