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WIELICZKA

Gdów

Biskupice

Kłaj

Niepołomice

 

I. WSTĘP  

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt 

Gminy Biskupice przedstawia  raport o stanie Gminy Biskupice za 2019 rok. Raport 

przedstawia informacje o gminie Biskupice za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 

2019 roku. Dane pochodzą ze zbiorów Urzędu Gminy Biskupice, jednostek organizacyjnych 

gminy  i instytucji kultury na terenie gminy  Biskupice. 

 

II. INFORMACJE OGÓLNE  

2.1. Ogólna charakterystyka gminy BISKUPICE  (w tym demografia)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Biskupice jest gminą o charakterze wiejskim.  Położona jest  w powiecie wielickim,  

w województwie małopolskim. Znajduje się około 25 km na południowy wschód od stolicy 

województwa małopolskiego - Krakowa. W jej skład  wchodzi 11 miejscowości: Biskupice, 

Bodzanów, Jawczyce, Łazany, Przebieczany, Sławkowice, Sułów, Szczygłów, 

Tomaszkowice, Trąbki, Zabłocie tworzących 12 sołectw.  

Atutem gminy jest położenie w pobliżu ważnych szlaków komunikacyjnych. Przez jej obszar 

przebiega droga międzynarodowa (Kraków - Przemyśl - Medyka), krajowa nr 4 (Kraków - 

Bochnia), wojewódzka nr 966 (Wieliczka - Tymowa) oraz drogi powiatowe i gminne. Dzięki 

dobrze rozwiniętej sieci dróg, dojazd w dowolne miejsce gminny nie stwarza żadnych 

problemów. 

 

Powierzchnia   -  41,0 km
2
 

Ludność    -   10 159 

Liczba podmiotów gospodarczych   -   566 

Dochody budżetowe ogółem    - 52.948.733,36 zł 
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 2.2. Demografia  

 

W strukturze mieszkańców dostrzegalna jest niewielka przewaga kobiet (51,05%) nad 

mężczyznami(48,94%). Najwięcej osób zamieszkuje miejscowości : Trąbki (1 570) i 

Bodzanów ( 1425). Najmniej zaś zaludniony jest Szczygłów ( 512) i Jawczyce (526). 

Poniżej przedstawiamy wykresy z danymi dotyczącymi  min. liczby ludności 

 w poszczególnych miejscowościach ( z podziałem na lata), przyrost naturalny ( w tym 

urodzenia i zgony),  liczby ludności z podziałem na grupy wiekowe (0-6 lat, 7-18 lat, 19-59 

lat oraz 66+).  

 

Zaprezentowane dane pochodzą z bazy Centralnej Ewidencji Ludności (stan na dzień 

31.12.2018 i 31.12.2019). 

      

 

 Wykaz ludności   

                                             

 

Nazwa miejscowości 

 

Liczba mieszkańców 

2018 rok 

(wg stanu na dzień 

31.12.2018r.) 

2019 rok 

(wg stanu na dzień 31.12.2019r.) 

BISKUPICE 1 023 1 022 

BODZANÓW 1 409 1 425 

JAWCZYCE 524 526 

ŁAZANY 991 992 

SŁAWKOWICE 975 972 

SUŁÓW 632 636 

SZCZYGŁÓW 506 512 

PRZEBIECZANY 1 237 1 284 

TOMASZKOWICE 6 59 666 

TRĄBKI 1 553 1 570 

ZABŁOCIE 551 554 

Razem: 10 060 10 159 
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Podział mieszkańców gminy ze względu na płeć 

 2018 rok 2019 rok 

Kobiety 5 137 5 187 

Mężczyźni 4 923 4 972 
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Przyrost naturalny 

 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 

Urodzenia 138 130 138 107 

Zgony 90 66 94 80 

 

 

 

 

 

Przedział wiekowy mieszkańców gminy Biskupice 

 

Przedział wiekowy 

 

 

Liczba osób 

 

0-6 lat   759 

7-18 lat 1 534 

19 – 59 lat 5 760 

60+ 2 106 
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Saldo migracji 

 

Saldo migracji 

 

  

Rok 2018 

 

Rok 2019 

 

 

Osoby, które zameldowały 

się  na pobyt stały 

 

 

397 

 

365 

 

Osoby wymeldowane 

 

251 

 

266 

 

 

 

 

 

759 osób 
 7% 1534 osób 

15% 

5 760 osób 
 57% 

2 106 osób 
 21% 

Procentowy przedział wiekowy mieszkańców  
Gminy Biskupice 

0 - 6 lat

7 -18 lat

19 - 59 lat

60 +
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JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE  GMINY BISKUPICE  

 Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Biskupice 

 Przedszkole Samorządowe  w  Biskupicach  

 Przedszkole  Samorządowe w Trąbkach    

 Szkoła Podstawowa im. ks. Karola Wojtyły 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  

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

 Biblioteka Publiczna Gminy Biskupice  im.  Antoniego Pajdaka  w  Biskupicach    

 Centrum Kultury  Gminy Biskupice  

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupicach   

 Środowiskowy Dom Samopomocy w Tomaszkowicach  

 Ponadgminna Placówka Wsparcia Dziennego w Zabłociu  

 

III.  INFORMACJE   FINANSOWE  

3.1. Stan finansów gminy  

Dochody 

Wysokość osiągniętych w 2019 roku dochodów wyniosła 52.948.733,36 zł tj. 100,96 % planu 

wynoszącego 52.442.939,45 zł.  

Struktura wykonania dochodów w 2019 roku przedstawia się następująco: 

 

Dotacje i środki 
pozyskane z 

innych źródeł; 
39,50% 

Dochody własne; 
15,05% 

Udziały w 
podatkach 

dochodowych; 
19,07% 

Subwencje 
ogólne; 26,38% 

http://www.spslawkowice.biskupice.pl/
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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Z powyższego wykresu wynika, że udział dochodów własnych w kwocie 18.064.387,63 zł     

w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 10.081.231,00 zł 

 w dochodach ogółem wyniósł 34,12 %.  

 

Wydatki 

Wysokość wykonanych wydatków w 2019 roku wyniosła 58.900.887,79 zł tj. 94,73 % planu 

rocznego wynoszącego 62.180.532,08 zł w tym: 

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 46.059.734,71 tj. 96,92 % planu rocznego 

wynoszącego 47.521.099,72 zł, 

- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 12.841.153,08 zł tj. 87,60 % planu rocznego 

wynoszącego 14.659.432,36 zł.  

Udział wydatków majątkowych  w wydatkach ogółem wyniósł 21,80 %.  

 

Zadłużenie  

Na dzień 31.12.2019r. zadłużenie ogółem Gminy Biskupice wyniosło 19.989.959,88 zł.  

Strukturę zadłużenia przedstawia poniższa tabela:  

Lp.  

Cel kredytu/pożyczki/ 

obligacji 

 

Nr umowy/ z 

dnia 

Kwota 

kredytu 

/pożyczki 

ogółem 

Kwota, która 

wpłynęła na 

konto Gminy 

w 2019r. 

Stan 

zadłużenia 

na dzień 

31.12.2019r. 

1 

Wyprzedzające 

finansowanie zadania 

"Budowa przydomowych 

oczyszczalni ścieków na 

terenie Gminy Biskupice 

oraz budowa odcinka sieci 

wodociągowej w 

miejscowości Biskupice, 

Gmina Biskupice" 

PROW-

07.2.2-11- 

00770-12 

1 633 959,88 1 633 959,88 1 633 959,88 

2 

Wyprzedzające 

finansowanie zadania 

"Zagospodarowanie 

centrum wsi Łazany - 

budowa boiska" 

PROW-

07.4.1-11- 

01160-12 

 500 000,00     500 000,00 500 000,00 
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3 

Pokrycie planowanego 

deficytu oraz spłatę 

rozchodów 

z dnia 

10.11.2017 
3 838 000,00    0,00 3 838 000,00 

4 

Pokrycie planowanego 

deficytu oraz spłatę 

rozchodów 

z dnia 

24.07.2018 
7 523 000,00   0,00 7 523 000,00 

5 

Pokrycie planowanego 

deficytu oraz spłatę 

rozchodów 

z dnia 

12.06.2019 
6 495 000,00 6 495 000,00 6 495 000,00 

  
Razem  8 628 959,88 

19 989 

959,88 

 

Przychody 

Po stronie przychodów budżetu Gminy Biskupice pojawiły się wartości z tytułu:  

 

 pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków                   

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego na 

realizację PROW na lata 2014-2020 na zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni 

ścieków na terenie Gminy Biskupice oraz budowa odcinka sieci wodociągowej          

w miejscowości Biskupice, Gmina Biskupice” w kwocie 1.633.959,88 zł, 

 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 „Zagospodarowanie centrum wsi 

Łazany – budowa boiska” w kwocie 500.000,00 zł, 

 emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu w kwocie łącznej 

6.495.000,00 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 1.904.288,49 zł. 

 

Wolne środki przeznaczono na dofinansowanie: 

 

 zadań majątkowych Gminy m.in.:  

- rozbudowę sieci wodociągowych,   

- inwestycje drogowe, 

 

 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 
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pszczół, edukacja ekologiczna oraz działania informacyjno – edukacyjne),  

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

 

 

3.2 Wykonanie budżetu gminy 

 

Szczegółowy opis poziomu zrealizowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów 

Gminy Biskupice zawiera sprawozdanie z  wykonania budżetu Gminy Biskupice za 2019 rok 

przedłożone Radzie Gminy Biskupice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie          

w dniu 31.03.2020r.  

Na ogólną kwotę dochodów w wysokości 52.948.733,36 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 2019 roku kwota dochodów z tego tytułu wyniosła 10.081.231,00 zł tj. 100,95 % planu 

wynoszącego 9.986.747,00 zł i była większa niż w roku poprzednim o 1.438.414,00 zł tj.          

o 16,64 %.  

 

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

Biskupice i w 2019 roku wyniósł 15.072,70 zł tj. 125,61 % planu wynoszącego 12.000,00 zł. 

W stosunku do roku 2018 wykonanie z tego tytułu było mniejsze o 44.134,84 zł tj. o 74,54 %.  

 

Na dochody z majątku Gminy w 2019 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 ze sprzedaży działki położonej w Tomaszkowicach oraz 

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż autobusu).    

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

w  stosunku do wpływów osiągniętych w roku 2018 o kwotę 9.807,94 zł. Zmniejszenie 

dochodów z majątku Gminy jest wynikiem tego, że w 2019 roku nie odnotowano  wpływów  

z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Ostania rata 

została wpłacona w 2018 roku.  

W ramach otrzymanych dotacji celowych gmina realizowała zadania własne, zadania zlecone                

z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami oraz  zadania              

realizowane na podstawie porozumień/umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.  

Na szczególną uwagę zasługują otrzymane kwoty dotacji i środków na realizację 

następujących zadań: 

 

 kwota 1.000.000,00 zł otrzymana z państwowych funduszy celowych 

 z przeznaczeniem na zadanie „Budowa sali gimnastycznej w Bodzanowie”,   
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 kwota 980.699,00 zł otrzymana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych  na  

dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Bodzanów-Słomiana o nr 

560000K w Bodzanowie”,    

 

 
     

 
 

 

 

 kwota 783.238,74 zł otrzymana jako dotacja i refundacja wydatków poniesionych na  

realizację projektu pn „Wymiana pieców i kotłów w indywidualnych gospodarstwach  

domowych w Gminie Biskupice”, 
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 kwota 201.968,23 zł otrzymana z Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na          

realizację zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 966 odc. 040 km 0+418,00-

0+585,13 w zakresie budowy zatok autobusowych w m. Biskupice, Gmina 

Biskupice”,  
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 kwota 117.459,00 zł ze środków PROW na lata 2014-2020 jako refundacja wydatków  

poniesionych w 2018 roku na zadanie: „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury 

rekreacyjnej i turystyki w Tomaszkowicach, Zborówku i Jawczycach (budowa placów 

zabaw)”, 

 

 

 kwota 98.701,99 zł otrzymana na realizację projektu z dofinansowaniem ze środków  

unijnych pn. „Kompetencje kluczowe”,  

 

 
 

 

 

 kwota 70.000,00 zł otrzymana z Województwa Małopolskiego z tytułu pomocy 

finansowej z przeznaczeniem na zadanie „Budowa remizy OSP na działce nr ew. 237 

w Bodzanowie gmina Biskupice”,  
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 kwota 56.249,00 zł otrzymana ze środków PROW na lata 2014-2020 jako refundacja  

wydatków poniesionych w 2018 roku na zadanie: „Remont z modernizacją Pomnika 

Ofiar II Wojny Światowej w Biskupicach” 

 

 

 
 

 

 kwota 52.668,25 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Modernizacja/remont  

dróg dojazdowych do pól – działka nr 93 w miejscowości Sławkowice o długości 436 
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m, zadanie to realizowane było na podstawie umowy zawartej z Województwem 

Małopolskim ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. 

 

 
 

 

 kwota 31.142,00 zł otrzymana ze środków PROW na lata 2014-2020 jako refundacja  

wydatków poniesionych w 2018 roku na zadanie: „Budowa przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Biskupice oraz budowa odcinka sieci 

wodociągowej w miejscowości Biskupice, Gmina Biskupice”,  
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 kwota 8.342,00 zł z otrzymana z Województwa Małopolskiego na zapewnienie 

gotowości bojowej jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu województwa 

małopolskiego w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2019”,    

 

 
 

 kwota 3.673,28 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”, 

 kwota 1.794,10 zł otrzymana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z przeznaczeniem na dofinansowanie  

zadania pn. „Wyposażenie osobiste strażaków w odzież ochronną dla jednostki OSP 

Trąbki i Biskupice”,   

 kwota 1.032,000 zł otrzymana ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce na     

finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników                       

i pracodawcy  z Krajowego Funduszu szkoleniowego. 

Na ogólną kwotę wydatków w wysokości 58.900.887,79 zł składają się wydatki bieżące          

i wydatki majątkowe.  

W ramach wydatków bieżących Gmina Biskupice zrealizowała wydatki na: 

-  zadania własne w wysokości 30.100.104,59 zł, 

- zadania zlecone i powierzone z mocy ustaw i zlecone porozumieniem w wysokości 
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15.959.630,12 zł 

    w tym:  

 zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone Gminie 

ustawami w wysokości 15.791.761,87 zł, 

 zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi 

jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 167.868,25 zł. 

 

 

Na koniec 2019 roku budżet Gminy Biskupice zamknął się deficytem w kwocie 

5.952.154,43 zł.  

Zgodnie z planem na koniec roku 2019 wykonanie wydatków bieżących w stosunku do 

dochodów bieżących  miało wynosić 1.451.332,76 zł. Jednakże w wyniku działań 

zmierzających do zoptymalizowania nadwyżki operacyjnej ostatecznie wyniosła ona 

3.437.014,67 zł. Warto podkreślić znaczenie nadwyżki operacyjnej w kontekście zdolności 

Gminy do zaciągania nowych zobowiązań dających możliwość rozwoju inwestycyjnego.  

Poniżej przedstawiona została  zrealizowana nadwyżka operacyjna oraz jej prognoza na 

najbliższe lata:  

Lp. Rok 

Dochody 

bieżące 

Wydatki 

bieżące Nadwyżka 

1 2010 20 426 372,45 20 315 598,49 110 773,96 

2 2011 22 324 538,39 20 752 180,45 1 572 357,94 

3 2012 23 975 555,79 21 010 857,98 2 964 697,81 

4 2013 23 892 910,85 20 652 492,17 3 240 418,68 

5 2014 25 595 090,52 22 766 311,88 2 828 778,64 

6 2015 27 134 776,12 24 297 387,62 2 837 388,50 

7 2016 34 049 067,61 31 295 840,33 2 753 227,28 

8 2017 38 510 220,84 35 828 700,89 2 681 519,95 

9 2018 42 599 363,25 40 661 165,38 1 938 197,87 

10 2019 49 496 749,38 46 059 734,71 3 437 014,67 

11 2020 51 865 078,09 49 780 297,21 2 084 780,88 

12  2021  53 628 491,00 51 450 221,00 2 178 270,00 

13 2022 55 398 231,00 52 500 000,00 2 898 231,00 

14 2023 57 115 576,00 54 000 000,00 3 115 576,00 

 

3.3 Wykonanie wydatków majątkowych  

Planowane wydatki na realizację zadań majątkowych w wysokości 14.659.432,36 zł zostały       

zrealizowane w kwocie  12.841.153,08  zł. tj. 87,60 %. 
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Główne zadania inwestycyjne w 2019 roku:  

 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Biskupice w kwocie   

3.389.500,16 zł, 

 

 

 
 

 Przebudowa drogi gminnej Bodzanów – Słomiana o nr 560000K w Bodzanowie           

w kwocie 1.990.080,42 zł 
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 Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sławkowicach  (wzdłuż drogi nr 93)  

w kwocie 111 930,00 zł 

 Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jawczyce, Sułów, Zabłocie 

(przysiółek Kawki), Trąbki (przysiółek Zaborówek) w kwocie 270 354,00zł 

 Zrealizowano dokumentacje projektowej 1 odcinka sieci wodociągowej  

w miejscowościach Zabłocie (Kawki), na kwotę  12 000,00zł. 

 Uchwałą Nr XIX/128/19 z dnia 11 grudnia 2019 przekazano na wydatki 

niewygasające z upływem roku 2019 kwotę 86 600,00 zł z przeznaczeniem  

na zadania: 

- opracowanie dokumentacji projektowej odcinka sieci wodociągowej   

w miejscowości Zabłocie – kwota 24 700,00 zł   

- opracowanie dokumentacji projektowych 4 odcinków sieci wodociągowej  

( Biskupice dwa odcinki, Szczygłów, Zabłocie) na kwotę 61 900,00 zł. 

 

 

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

146.264,09 zł 
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 Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Przebieczanach w kwocie 

1.511.422,75 zł 
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 Budowa sali gimnastycznej w Bodzanowie w kwocie 2.533.195,41 zł,  
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 Zagospodarowanie centrum wsi Łazany – budowa boiska” w  kwocie 880.283,67 zł. 
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3.4.Wieloletnia Prognoza Finansowa  

 

Obowiązująca w 2019 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmowała okres od 2019 roku 

do 2029 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 

 

3) Kredyt zaciągnięty w roku 2012 na kwotę 500.000,00 z przyjętym oprocentowaniem 

7,5 % 
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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 
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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 WFOŚiGW 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 % 

 

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 

2020 837 060,62 84 106,00 

 

9) 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 

2017   

2018  9 991,00 

2019 31 101,12 16 651,00 

2020 1 633 959,88 16 651,00 

 1 665 061,00 43 293,00 

10) 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 

 

 

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

oprocentowaniem 2,70 % 

 

Rok Kapitał Odsetki 

2017   

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 0,00 195 694,00 

2025 0,00 150 694,00 

2026 3 023 000,00 90 694,00 

 7 523 000,00 2 118 634,00 

 

 

12) Emisja papierów wartościowych w roku 2019 na kwotę 6.495.000,00 zł z przyjętym 

oprocentowaniem 3,24 % 

 

Rok Kapitał Odsetki 

2017   

2018   

2019  10 897,00 

2020  224 875,00 

2021  209 875,00 

2022  209 875,00 

2023  209 875,00 

2024  194 875,00 
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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 995 000,00 29 875,00 

 6 495 000,00 1 688 415,00 

 

13) 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 

2017   

2018   

2019  5 000,00 

2020 500.000,00 5 000,00 

2021   

 500 000,00 10 000,00 

 

Warto podkreślić, że zgodnie z danymi zawartymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Biskupice na lata 2019- 29 Gmina Biskupice spełniała wymagania z art. 243 ustawy  

o finansach publicznych. 

Częścią Wieloletniej Prognozy Finansowej jest wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy 

Biskupice, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi 

związanych.  

W ramach wykazu przedsięwzięć bieżących znalazły się kwoty wynikające z zawartych 

umów bądź kwoty planowanych do zawarcia umów,  na realizację programów, projektów  

i zadań oraz kwoty przeznaczone na realizację zadań bieżących Gminy m.in: letnie i zimowe 

utrzymanie dróg, dowóz uczniów do szkół, wydatki związane z uczęszczaniem dzieci  

z terenu Gminy Biskupice do przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, 

 a także do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych spoza Gminy Biskupice, 

świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych  

z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Biskupice, z PSZOK Gminy 

Biskupice, likwidacji dzikich wysypisk na terenie Gminy Biskupice, wynajem budynków pod 

działalność szkoły, wynajem lokali z przeznaczeniem na socjalne, wypłatę odszkodowania za 

niedostarczenie lokalu socjalnego.   

Natomiast wykaz przedsięwzięć majątkowych obejmował osiem  przedsięwzięć planowanych 

do zrealizowania w latach 2019 - 2021 wskazując łączne nakłady finansowe oraz limity 

wydatków: 

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

- Budowa Domu Kultury w Sułowie,                                                                                           

- Wymiana pieców i kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie 

Biskupice, 

- Ekopartnerzy na Rzecz Słonecznej Energii Małopolski, 

- Budowa zjazdu i drogi w Strefie Aktywności Gospodarczej w Bodzanowie, gmina  

Biskupice, 

- Projekt rozbudowy Gminnej infrastruktury społecznej – zadania inwestycyjne – rozbudowa 

świetlicy w Jawczycach, 

- Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Przebieczanach, 

- Budowa sali gimnastycznej w Bodzanowie.  

 Pięć inwestycji realizowanych jest z dofinansowaniem ze środków krajowych bądź unijnych. 

Na rozbudowę świetlicy w Jawczycach Gmina Biskupice złożyła wniosek o dofinansowanie 

inwestycji w ramach Programu Rewitalizacji. Obecnie z powodu barku wystarczających 

środków finansowych przeznaczonych przez Województwo Małopolskie na realizację 

konkursu wniosek pozostaje na liście rezerwowej.  

 

IV.  INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  

Wartość brutto majątku Gminy Biskupice na dzień 31.12.2019 r. wyniosła 

106.429.279,19 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2019 r. wzrosła o 14.994.910,89 zł, 

co stanowi wzrost o 16,4% w stosunku do roku   2018. 

 

                                                   WARTOŚĆ BRUTTO MAJĄTKU 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na dzień Zmiana 

wartości (4-3) 

Dynamika 

% (4:3) 
01.01.2019 31.12.2019 

1 2 3 4 5 6 

1 
Rzeczowy majątek trwały - 

011 
60 283 750,14 66 796 162,04 6 512 411,90 110,80% 

2 
Pozostały majątek trwały - 

013 
5 792 275,82 6 141 296,68 349 020,86 106,03% 

3 
Finansowy majątek trwały 

- 030 
0,00 0,00 0,00 0,00% 

4 
Należności 

długoterminowe 
66 699,62 12 079,90 -54 619,72 18,11% 

5 
Wartości niematerialne  

i prawne - 020 
207 828,58 226 612,51 18 783,93    109,04% 

6 Inwestycje - 080 15 847 481,77 22 747 268,16 6 899 786,39 143,54% 
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7 Majątek obrotowy 9 236 332,37 10 505 859,90 1 269 527,53 113,74% 

  RAZEM 91 434 368,30 106 429 279,19 14 994 910,89 116,40% 

                                             

STRUKTURA MAJĄTKU OBROTOWEGO 

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na dzień 

Zmiana 

wartości (4-

3) 

Dynamika % 

(4:3) 
01.01.2019 31.12.2019 

1 2 3 4 5 6 

1 
Zapasy, w tym:                                  

- materiały 
9 820,28 10 284,00 463,72 104,72% 

2 
Należności i roszczenia 

wymagalne 
5 422 023,02 5 427 168,58 5 145,56 100,09% 

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 

3 804 489,07 5 068 407,32 1 263 918,25 133,22% 

5 
Rozliczenia 

międzyokresowe kosztów 
0,00 0,00 0,00 0,00 

  RAZEM 9 236 332,37 10 505 859,90 1 269 527,53 113,74% 

 

Dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego, wpływy z tytułu użytkowania 

wieczystego  

Wyszczególnienie 
Okres od 01.01.2019 r. 

do 31.12.2019 r. 

Dochody z najmu i 

dzierżawy: 

   - obwodów łowieckich 

- lokali mieszkalnych dla         

nauczycieli  

  - sal gimnastycznych 

  - budynków komunalnych 

  - gruntów komunalnych 

59.702,48 zł 

Wpływy z tytułu 

użytkowania wieczystego 

nieruchomości 

1.410,00 zł 
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V. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGI 

          5.1. Strategia Rozwoju  Gminy  Biskupice  na lata   2014 – 2024 Uchwała Nr   

LXI/453/14  Rady Gminy Biskupice  z  dnia 25 września 2014 r.  Strategia jest podstawowym 

i najważniejszym dokumentem samorządu gminy, określającym obszary, cele i kierunki 

rozwoju, w przestrzeni prowadzonej przez władze gminy. 

STAN  REALIZACJI   STRATEGII  

Cel strategiczny nr 1 : Poprawa standardu i jakości życia mieszkańców 

Cel operacyjny 1.1. Poprawa sytuacji materialnej mieszkańców  

- Zadania realizacyjne nr : 

 

1.1.6.  Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych  

W ramach robót publicznych zatrudniono 4 osoby bezrobotne do prac gospodarczych. 

Ponadto 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,  

 

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) szczegółowy opis w części opisowej  8.4.   
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1.2.5. Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg przebiegających przez  gminę (m.in. 

budowa chodników  dla pieszych, dróg i ścieżek rowerowych) 

Przebudowano drogę gminną  Bodzanów – Słomiana  w Bodzanowie z wykonaniem ciągu 

pieszo-rowerowego koszt wykonania 1 990 080,42 zł.   

 

 
 

Cel operacyjny 1.3.  Poprawa stanu zdrowia mieszkańców 

Zadania realizacyjne nr : 

1.3.1 Dostępność opieki medycznej 

Na terenie gminy  podstawowa bezpłatna opieka medyczna świadczona jest dla mieszkańców 

przez :  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarzy Rodzinnych Trąbki 159, 

Przychodnię Lekarską Diamed Trąbki 430 i  Przychodnię Podstawowej Opieki Zdrowotnej 

Bodzanów  412.  W ramach programu profilaktyka wczesnego wykrywania raka piersi na 

terenie Gminy  świadczone były usługi wykonania badań  (mammobus) przez placówki 

zdrowia spoza terenu Gminy. 
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1.3.2 Profilaktyka i edukacja w zakresie skutków korzystania z używek  

 zrealizowano programy profilaktyki zintegrowanej tj.:  

- ARCHIPELAG SKARBÓW -  program składał się z trzech modułów: dwóch spotkań                    

z młodzieżą, szkolenia dla Rady Pedagogicznej oraz spotkania z rodzicami uczniów  klas 8 

oraz 3 gimnazjum. Programem zostali objęci uczniowie ze szkół Sławkowice, Trąbki, 

Przebieczany, Łazany. W programie udział wzięło 120 osób, koszt 7 283,20 zł 

 

 

 

 

-  DEBATA – programem zostali objęci uczniowie klas V i VI ( ok.225 uczniów) szkoły 

podstawowej w Biskupicach, Bodzanowie, Przebieczanach, Trabkach i Łazanach , koszt 

realizacji  - 4.200,00 zł; 

 

1.3.4. Organizowanie dożywiania dzieci i młodzieży szkolnej  

W ramach programu wspierania finansowego gmin w zakresie „Posiłek w szkole i w domu” 

udzielono pomocy  w formie  posiłku dla uczniów w szkołach na terenie gminy  zakupiono 

4 885 posiłków. 

Cel operacyjny 1.4. Poprawa dostępu do opieki nad osobami potrzebującymi 

(osoby niepełnosprawne , osoby starsze, wykluczone społecznie i inne) 



Raport o stanie Gminy Biskupice za 2019 rok 37 

Zadania realizacyjne nr : 

 1.4.1. Organizowanie dziennej opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi   

Zadanie realizowane było przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizacji  

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, której opis znajduje się w załączniku. 

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 

Gmina Biskupice była organem prowadzącym dla 2 przedszkoli publicznych (Przedszkole       

w Biskupicach oraz Przedszkole w Trąbkach). Liczba miejsc w przedszkolach się nie 

zwiększyła. Natomiast ilość miejsc  w oddziałach przedszkolnych przy szkołach 

podstawowych odpowiada zapotrzebowaniu wynikającemu z proscesu 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  na każde dziecko otrzymują 

dotacje. W ewidencji prowadzonej przez gminę Biskupice w roku szkolnym 2018/2019 znajdowały 

się trzy przedszkola: Niepubliczne Przedszkole „Bajkolandia” w Sławkowicach, do którego 

uczęszczało średnio 45 dzieci, Niepubliczne Przedszkole „2 języki” - 84 dzieci oraz Niepubliczne 

Przedszkole Nibylandia - 44 dzieci. 

 

 

Cel operacyjny 1.6.  Rozszerzona oferta edukacyjna  

Zadania realizacyjne nr : 
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1.6.1 Rozszerzanie oferty atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych w szkołach i przedszkolach 

Szczegółowy opis w części analitycznej  rozdział VIII. 

 

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

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

oligofrenopedagog  

Szczegółowy opis w części analitycznej  rozdział VIII 

 

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

Szczegółowy opis w części analitycznej  rozdział VIII. 

 

1.6.4.Systematyczne unowocześnianie i doposażenie bazy szkolnej. 

W okresie sprawozdawczym czyniono stałe działania dla poprawy bazy lokalowej oświaty, 

w tym wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne.   

Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale  OŚWIATA -  Baza do działalności 

oświatowej . 

Bardzo ważnym zadaniem jest właściwe bezpieczeństwo uczniów w szkole. W celu 

eliminowania zagrożeń okresowo dokonywano kontroli i przeglądów sprawności wszystkich 

urządzeń i wyposażenia szkoły. Występujące niesprawności i awarie były niezwłocznie 

usuwane w ramach bieżących lub okresowych remontów. – (szczegółowy opis w części 

analitycznej  rozdział VIII) 

 

1.6.5. Rozbudowa szkół i przedszkoli lub adaptacja pomieszczeń na cele oświatowe 

(szczegółowy opis w części analitycznej VIII) 

 

1.6.6. Wspieranie nauczycieli w procesie podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 

(szczegółowy opis w części analitycznej VIII).  

 

 

Cel operacyjny 1.7. Rozwinięte życie kulturalne w Gminie 

Zadania realizacyjne nr : 

  

1.7.2. Systematyczne unowocześnianie i doposażenie bazy 

Centrum Kultury Gminy Biskupice doposażyło bazę lokalową oraz zaplecze edukacyjne w świetlicach 

działających w ramach Centrum Kultury. 
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 1.7.3. Zatrudnianie instruktorów, animatorów kultury  

W 2019 roku w Centrum Kultury zatrudniano kadrę:  umowa o pracę 3 osoby,  umowa 

zlecenie – 5 osób, umowy z firmą - 5 

1.7.4. Dostosowywanie oferty do potrzeb rożnych grup wiekowych  

Oferta zajęć przygotowana przez Centrum Kultury skierowana była do dzieci, młodzieży, 

dorosłych w tym seniorów. Prowadzono wiele sekcji m.in.: muzyczną, teatralną, tańca 

nowoczesnego, zajęcia z rekreacji ruchowej, robotyki, lekcje gry na instrumentach, a także 

szereg zajęć tematycznych; Akademia Seniora, Klub Seniora, Klub Malucha/Mam, Strefa 

Kreatywnych Kobiet.  
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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, wykładów, spotkań i 

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.  

 

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 trwającego projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz 

wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Biskupice”, w roku 2019 gmina pokrywała koszty 

dostępu do Internetu dla 70 gospodarstw domowych. 

 

Cel strategiczny nr 2 Rozwinięta, nowoczesna infrastruktura techniczna Gminy 

                   Cel operacyjny 2.2. Nowoczesna baza szkolna oraz sportowo- rekreacyjna  

Zadania realizacyjne nr : 

 2.2.1.Rozbudowa bazy szkolnej i zaplecza sportowego szkół   (szczegółowy opis w części      

               analitycznej VIII) 

 

2.2.2. Systematyczne unowocześnianie i uzupełnianie wyposażenia technicznego 

 i dydaktycznego szkół   (szczegółowy opis w części analitycznej VIII) 

 

http://www.ckbiskupice/
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2.2.4. Rozbudowa bazy boisk sportowych  

(szczegółowy opis w części analitycznej VIII) 

 

 

                Cel operacyjny 2.3 Dostępne nowoczesne obiekty użyteczności publicznej 

Zadania realizacyjne  nr : 

 

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 roku 2019 nie zwiększono ilości miejsc parkingowych 

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

gminnych  

Wybudowano zatoki autobusowe w miejscowości Biskupice koszt 402 500,00zł (w ramach 

programu Inicjatywy Samorządowe udział finansowy Województwa Małopolskiego – 

201 968,23 zł, udział finansowy Gminy Biskupice - 200 531,77 zł) 

 

Wzdłuż drogi  gminnej Bodzanów -Słomiana powstał ciąg pieszo- rowerowy. 

 

2.4.4. Prace drogowe: 

1) Remont odwodnienia przy drodze gminnej Długa w Tomaszkowicach ( dz. 137  

w Tomaszkowicach) koszt 30 895,50 zł 

2) Wykonanie dokumentacji realizacyjnej na: remont drogi „Biskupice –Pacówki – 

Trąbki” poprzez prawidłowe odprowadzenie wód napływających z przyległych 

terenów i na remont odprowadzenia wody z wylotu przepustu o średnicy 100 cm pod 

droga gminną „GS – Słoneczna” w Tomaszkowicach koszt 1 968,00 zł 

3) Remont drogi „Biskupice – Pacówki – Trąbki” poprzez prawidłowe odprowadzenie 

wód napływających z przyległych terenów koszt 12 852,63 zł 

4) Zabezpieczenie dr. gm. o nr dz. 243/1 w Zablociu- Kawki poprzez ułożenie koryt 

betonowych i płyt ażurowych na dł. 8 m koszt 1 478,00 zł 

5) Ułożenie korytek i krawężnika przy dr. gm. 560066K Wielopole w Przebieczanach 

koszt 6 770,00 zł 

6) Projekt stałej organizacji ruchu dla drogi gminnej Sułów- Ryje (Krzyż) koszt 492,00zł 
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7) Dostawa kruszywa drogowego wraz z zagospodarowaniem koszt 88 859,20 zł 

8) Koszenie poboczy przy drogach gminnych koszt 15 498,00 zł                

9) Remont wiaty przystankowej przy drodze gminnej Łazany - Zabłocie w Zabłociu 

koszt 2 650,40 zł 

10) Założenie pokrywy na studzience przy dr. gm.560005K w m. Zabłocie koszt 320,00zł 

11) Wykonanie krat przejazdowych na korytkach przy drodze gminnej560007K 

Sławkowice – Bilczyce (Brzozowa) koszt 2 400,00zł 

12) Zakup znaków drogowych do ustawienia przy drogach gminnych  koszt 430,00zł      

13) Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gm. Pod Kościół w Biskupicach koszt 

25 000,00zł. 

14) Dokumentacja projektowa przebudowy drogi i budowy ciągu pieszo – rowerowego 

Sławkowice – Niżowa koszt 97 500,00zł. 

15) Dokumentacja projektowa przebudowy drogi i budowy ciągu pieszo – rowerowego 

Łazany – Zabłocie – I etap koszt 85 940,00zł. 

16) Dokumentacja projektowa przebudowy drogi i budowy ciągu pieszo – rowerowego 

Łazany – Zabłocie – II etap koszt 149 000,00zł. 

17) Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wraz z budową ciągu pieszo – 

rowerowego Biskupice - Pacówki – Trąbki koszt 94 464,00 zł. 

18) Remont poboczy poprzez wbudowanie recykliny asfaltowej wraz z jej zagęszczeniem 

przy drodze o nr dz. 82 w Bodzanowie na dł. 2 x180 m, szer. 0,75 m koszt 3 500,00zł 

19) Uzupełnienie ubytków w nawierzchni tłuczniowej na działce drogowej o nr 315/2  

w Przebieczanach koszt 5 181,60 zł 

20) Remont podjazdu na dr. wewn. o nr dz. 95 w Tomaszkowicach, oczyszczenie rowu z 

namułu wraz z wyprofilowaniem skarp przy dr. wewn.o nr dz. 288 w Sułowie; montaż 

barierek ochronnych przy wyjeździe z dr. wewn. o nr dz.93 w Sławkowicach koszt 

6 032,99 zł 

21) Montaż znaków przystankowych koszt 1 460,00zł 

22) Remont wiat przystankowych koszt 1 108,97 zł 

23) Opracowanie dokumentacji realizacyjnej na remont drogi wewnętrznej rolniczej o nr 

dz. 93 w Sławkowicach koszt 3 198,00zł 

24) Remont drogi wewnętrznej (rolniczej) o nr dz. 93 w Sławkowicach, km 0+000 – 

0+436,0 koszt 106 935,50 zł 

25) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 966 odc. 040 km 0+418,00 – 0+585,13 polegająca 

na budowie zatok autobusowych w miejscowości Biskupice koszt 402 500,00zł (w 

ramach programu Inicjatywy Samorządowe udział finansowy Województwa 

Małopolskiego – 201 968,23 zł, udział finansowy Gminy Biskupice - 200 531,77 zł) 

26) Dokumentacja projektowa „ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 966 w miejscowości 

Przebieczany w odc. ref 020 km 1+441,90 – odc. ref. 020 km 1+808,00 i w 

miejscowości Biskupice w odc. ref. 030 km 0+000,00 – odc. ref. 030 km 0+034,85”, 

obejmująca budowę chodnika - koszt 55 000,00 zł. 

27) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z przygotowaniem 

 i pozyskaniem niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi 

przepisami do uzyskania zgody na wykonanie inwestycji pn.: „Budowa zjazdu i drogi 
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do Strefy Aktywności Gospodarczej w miejscowości Bodzanów”(Gmina Biskupice)" 

194 832,00 zł.  

                                

Cel operacyjny 2.5. Skuteczna i efektywna gospodarka wodno-ściekowa oraz 

gospodarka odpadami komunalnymi. 

 Zadanie  realizacyjne  nr : 

2.5.1. Modernizacja i rozbudowywanie sieci wodociągowej  

2.5.5 Rozbudowa sieci przydomowych oczyszczalni ścieków  

Szczegółowy opis znajduje się w analizie GPR-u twarde przedsięwzięcia realizacyjne 

uzupełniające nr 13. 

2.7.1. Współpraca z administratorami cieków wodnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego  

Współpraca z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie - zgłaszanie 

konieczności wykonania prac konserwacyjno-utrzymaniowych na potokach mających na celu 

poprawę stanu cieków oraz bezpieczeństwa na terenach przyległych do wód.     

 

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  

Szczegółowy opis znajduje się w analizie GPR-u Twarde przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

podstawowe nr 9. 
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Cel strategiczny 3  Uporządkowana gospodarka przestrzenna 

Cel operacyjny nr 3.1 Poprawa funkcjonalności obszarów Gminy 

Zadania realizacyjne nr : 

3.1.1. Opracowanie dokumentów planistycznych z zakresu gospodarki przestrzennej . 

W 2019 roku nie wprowadzono żadnych zmian do miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy. 

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,  

 4.1.4. Wykorzystywanie zabytków na cele społeczno – kulturowe  

 Zabytki wykorzystywane są do sprawowania kultu   religijnego oraz w celach kulturalnych. 

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 400 000,00 zł . 

4.2.3. Promowanie lokalnych tradycji, zwyczajów i produktów ( imprezy, konkursy, warsztaty 

itp.)  
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 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”. W 2019 

ukazał się jeden numer gazety podsumowujący całoroczne działania gminy.  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”. 

 

Cel strategiczny nr 5 Gmina przyjazna środowisku naturalnemu 

Zadania realizacyjne nr :  

5.1.2 Działania w kierunku wprowadzenia OZE do gospodarstw domowych  

Szczegółowy opis znajduje się w analizie GPR Twarde Przedsięwzięcia realizacyjne 

uzupełniające nr 10. 

 5.2.1 Edukacja ekologiczna mieszkańców (szkoła, zebrania wiejskie, imprezy gminne i inne ) 
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W 2019 roku pod patronatem Gminy odbył się  Wojewódzki Konkurs Ekologiczny, którego 

organizatorem była Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bł.O. Narcyza Jana Turchana.   

 

Podejmowano inicjatywy mające na celu propagowanie postaw ekologicznych  wśród 

młodzieży. W Szkołach podstawowych zorganizowano pogadanki oraz spotkania ze 

specjalistami z  „Mobilnego laboratorium”. Młodzież naocznie  mogła przekonać się jak 

można szkodzić środowisku spalając  w piecu nieodpowiednie materiały.  

 

 

Ważne informacje dotyczące ochrony środowiska przekazywane były także podczas spotkań 

Wójta Gminy z mieszańcami. Zebrania wiejskie odbyły się we wszystkich miejscowościach 

gminy. 
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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   

 

Cel strategiczny nr 6  Zdrowi i aktywni mieszkańcy Gminy  

Cel operacyjny nr 6.1. Lepsze możliwości dbania o zdrowie  

Zadania realizacyjne :  

6.1.5.Organizowanie i propagowanie badań profilaktycznych  

Wykonywano bezpłatne badania finansowane przez NFZ  ramach populacyjnego programu 

wczesnego wykrywania raka piersi. 

 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 
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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 2019 r. Gmina rozpoczęła prace projektowe dotyczące: Opracowanie dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej wraz z przygotowaniem i pozyskaniem niezbędnych dokumentów przewidzianych 

obowiązującymi przepisami do uzyskania zgody na wykonanie inwestycji pn.: „Budowa zjazdu i drogi 

do Strefy Aktywności Gospodarczej w miejscowości Bodzanów” (Gmina Biskupice)" . 

Dokumenty te posłużą  do rozwoju terenów inwestycyjnych położonych w Bodzanowie. 

 

5.2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Biskupice   

Podstawowym dokumentem planistycznym określającym politykę przestrzenną 

gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego jest Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biskupice, które zostało przyjęte przez 

Radę Gminy  

w Biskupicach  w dniu  18 grudnia 2017 r.  r. – uchwała nr  XLIX/338/17.   

Obszar opracowania Studium  obejmuje teren całej gminy Biskupice w jej granicach 

administracyjnych.  

 

 

5.3. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Biskupice 

Gmina Biskupice posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 

wszystkich miejscowości gminy Biskupice. Plan ten   stanowi podstawę planowania 

przestrzennego w gminie.  Gmina Biskupice  w 2019 r. na wniosek zainteresowanych  wydała    

- 457 wypisów   z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

 Do końca 2019 r. : 

-  nadano 100 numerów porządkowych dla budynków . 

   na podstawie obowiązującego planu  wydano:  

-  89   postanowień zatwierdzających wstępne projekty podziału nieruchomości,  

- 61 wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

- 241 zaświadczeń z zakresu obszaru rewitalizacji 

 

 

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

Gminny Program Rewitalizacji jest podstawowym dokumentem umożliwiającym 

prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze przy 

współudziale lokalnej społeczności. Zawiera opis przedsięwzięć, które będą realizowane na 

obszarze rewitalizacji. Gminny Program Rewitalizacji dla  Gminy Biskupice  na lata 2016 – 
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2020 został przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/275/17 Rady Gminy Biskupice z dnia 10 maja 2017 

r. Wyodrębniono  cztery obszary stanowiące obszar rewitalizacji: miejscowość Bodzanów, 

Zabłocie, Sułów, Jawczyce. 

 

Twarde przedsięwzięcia rewitalizacyjne podstawowe 

Numer i nazwa 

przedsięwzięcia 

Stan realizacji  

Przedsięwzięcie 1 „Projekt 

rozbudowy gminnej 

infrastruktury społecznej – 

zadanie inwestycyjne  - 

budowa domu kultury w 

Sułowie”. 

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie w dniu 20 

listopada 2018 r.  Gmina Biskupice w roku 2019 

dwukrotnie ogłaszała postępowania przetargowe na 

realizację zadania. Jednak złożone oferty znacznie 

przekraczały budżet planowany na przedmiotową 

inwestycję.  Kwota jaką Beneficjent (Gmina) założył na 

realizację wspomnianego zadania (1 000 000 zł) była o 

blisko 500 000 zł za niska w porównaniu z najtańszą 

złożoną ofertą. W związku z powyższym Gmina ogłosiła 

kolejne 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”.  

Planowa realizacja zadania pn.: „Budowa sali 

gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej 

w Bodzanowie” współfinansowanego ze środków 

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu 

Sportowa Polska. Inwestycja realizowana przez firmę 

„MATEO Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowo – 

Handlowe”. Zakończenie zadania planowane jest do końca 

pierwszego półrocza 2020r.  

Przedsięwzięcie 3 „Projekt 

rozbudowy gminnej 

infrastruktury społecznej  - 

zadanie inwestycyjne  - 

rozbudowa świetlicy /budowa 

domu kultury w Jawczycach”.  

Po negatywnym wyniku oceny merytorycznej wniosku 

aplikacyjnego Gmina Biskupice złożyła protest, który 

został uwzględniony .Z początkiem roku 2020 Zarząd 

Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie 

zatwierdzenia listy ocenionych projektów do 

dofinansowania w ramach działania „Odnowa obszarów 

wiejskich w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 

2020” . Projekt rozbudowy  gminnej infrastruktury 

społecznej – zadanie inwestycyjne – rozbudowa świetlicy 

w Jawczycach pomimo uzyskania pozytywnej oceny 

merytorycznej, z uwagi na ograniczone środki znalazł się 

na liście rezerwowej. 
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Przedsięwzięcie  5 

„Rozbudowa i przebudowa 

budynku szkoły podstawowej 

w Przebieczanach”  

Wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa i 

przebudowa budynku szkoły podstawowej w 

Przebieczanach” uzyskał w 2019r. dwukrotną odmowę 

przyznania środków finansowych z rezerwy ogólnej 

budżetu państwa. Poza wsparciem w kwocie 1 000 000 zł 

wykorzystano 300 tysięcy zł) uzyskanym z rezerwy 

ogólnej budżetu państwa w roku 2018, realizacja zadania 

finansowana jest ze środków własnych Gminy. 

Zakończenie inwestycji planuje się na drugą połowę 2020r. 

Przedsięwzięcie 6 „Projekt 

poprawy bezpieczeństwa na 

drogach lokalnych  - zadanie 

inwestycyjne  - budowa drogi 

w miejscowości Jawczyce”. 

W ramach ogłoszonego przez Wojewodę Małopolskiego 

naboru wniosków na dofinansowanie zadań polegających 

na budowie, przebudowie, remoncie dróg gminnych w 

ramach Funduszu Dróg Samorządowych złożono wniosek 

na budowę ciągu pieszo – rowerowego wraz z przebudową 

drogi gminnej nr 560006K w miejscowości Łazany i 

Jawczyce. Projekt otrzymał dofinansowanie.  

 

Przedsięwzięcie 7 „Strefa 

Aktywności Gospodarczej” 

W miesiącu czerwcu 2019 r.  Gmina zawarła  umowę na 

opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na 

wykonanie skrzyżowania z drogą krajową DK 94 i 

wykonanie drogi łączącej przysiółek „Zapanki” z 

projektowanym skrzyżowaniem.  

Przedsięwzięcie 9 „Dzienny 

Dom Seniora w Bodzanowie”  

Rozwiązanie umowy o przyznanie pomocy z uwagi na 

trudną sytuację finansową Gminy i wysokie koszty 

inwestycji złożone przez oferentów w ramach ogłoszonego 

postępowania przetargowego. 

Przedsięwzięcie 10 „Projekt 

rozbudowy gminnej 

infrastruktury społecznej  - 

zadnia inwestycyjne Budowa 

świetlicy w Przebieczanach” 

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie w dniu 20 

listopada 2018 r.  Gmina Biskupice w roku 2019 

dwukrotnie ogłaszała postępowanie przetargowe na 

realizację zadania. Jednak złożone oferty znacznie 

przekraczały budżet zaplanowany na przedmiotową 

inwestycję.  Kwota jaką Beneficjent (Gmina) założył na 

realizację wspomnianego zadania (1 000 000 zł) była o 

ponad 750 000 zł za niska w porównaniu z najtańszą 

złożoną ofertą. W związku z powyższym Gmina ogłosiła 

kolejne postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego 

mające na celu wyłonienie wykonawcy zadania. 
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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 7 „Projekt 

poprawy bezpieczeństwa na 

drogach lokalnych  - zadanie 

inwestycyjne - zwiększenie 

finansowanie na budowę 

chodników wzdłuż dróg 

lokalnych”   

Przebudowa drogi wojewódzkiej  nr 966 , wykonanie zatok 

autobusowych w miejscowości Biskupice.  

Przedsięwzięcie 8 „Projekt 

poprawy bezpieczeństwa na 

drogach lokalnych  - zadanie 

inwestycyjne – budowa wiat 

przystankowych z 

oświetleniem na terenie 

Gminy”  

Dokonano  remontu istniejących wiat przystankowych  

przy drodze gminnej w Łazanach  i Zabłociu  

Przedsięwzięcie 9  „Projekt 

poprawy bezpieczeństwa na 

drogach lokalnych  - zadanie 

inwestycyjne -oznakowanie 

przysiółków na terenie 

Gminy” 

Stowarzyszenie „Nasza Wieś 2000” działające na terenie 

miejscowości Tomaszkowice oznakowało miejscowość 

poprzez montaż kilkunastu tablic z „umownie przyjętymi” 

nazwami ulic 
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Przedsięwzięcie 10 Projekt 

wsparcie wykorzystania przez 

mieszkańców OZE – zadanie 

inwestycyjne  - dofinansowanie 

zakupów urządzeń 

ograniczających zużycie 

energii elektrycznej – tj. 

pompy ciepła, solary, 

fotowoltaika 

Po pozytywnej ocenie wniosku o dofinansowanie 

Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa w imieniu 

Gminą podpisało w dniu 19 października 2018r. umowę z 

UMWM na realizację projektu „EKOPARTNERZY NA 

RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI”  

realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 

2020. Projekt ma na celu dofinansowanie zakupu i 

montażu urządzeń wykorzystujących OZE dla 

indywidualnych gospodarstw domowych. 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. W dniu 26 lutego 2019r. Gminy uczestniczące 

w projekcie podpisały z UMWM umowę poręczenia. W II 

połowie 2019r. ogłoszono postępowanie przetargowe, 

jednak po wyłonieniu Wykonawcy realizacji zadania 

pozostali oferenci złożyli odwołanie do ogłoszonego 

rozstrzygnięcia co spowodowało skierowanie sprawy do 

Krajowej Izby Odwoławczej. Po 5 rozprawach 

odwoławczych przed KIO w Urzędzie Zamówień 

Publicznych, Izba Odwoławcza wydała orzeczenie o 

konieczności uzupełnienia dokumentów przez 

wykonawców i ponownej weryfikacji złożonych ofert i 

wyboru wykonawców. Jednak od ogłoszonego ponownie 

wyboru wykonawców złożono kolejne odwołania. 

Aktualnie oczekujemy na ich rozpoznanie przez KIO.  

Przedsięwzięcie 11 „Projekt 

wsparcia wykorzystania przez 

mieszkańców OZE  - zadanie 

inwestycyjne  - dofinansowanie 

wymiany pieców węglowych”  

W 2019  Gmina zakończyła 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 2019r w ramach realizacji programu zostało 

wymienionych 61 kotłów pozaklasowych  na nowe 

ekologiczne gazowe. W ciągu 2 lat trwania tego projektu 

zostało wymienionych 110 kotłów. 
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Przedsięwzięcie 13 – Budowa 

kanalizacji  / oczyszczalnie 

przydomowe  

Gmina zrealizowała 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 objął wszystkie miejscowości 

Gminy (wyjątek stanowi miejscowość Tomaszkowice, 

gdzie nie powstała żadna oczyszczalnia ścieków).  W 

ramach projektu we wrześniu 2019 r. odebrano 227 

oczyszczalni o łącznej ilości 1028 RLM. 

 

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 “Maluchy i My” – 

spotkania w ramach Klubu Malucha/Klubu Mam 

(Łazany);  FIO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – 

Małopolska Lokalnie Północ; Narodowy Instytut Wolności 

 

 

 

Przedsięwzięcie 2 Projekt 

aktywizacji młodzieży i 

dorosłych oraz współpracy 

międzypokoleniowej z 

wykorzystaniem istniejących 

świetlic środowiskowych  

 

Małopolski e-Senior – podniesienie kompetencji 

cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z 

komputera i Internetu – zajęcia skierowane do Seniorów 

(Szczygłów, Jawczyce, Łazany, Tomaszkowice. 

Realizowane przez  Fundacja Instytut Myśli Innowacyjnej  
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Przedsięwzięcie 3 Podniesienie 

kompetencji szkolnych dzieci i 

młodzieży.  

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli  zrealizował 

projekt pn.: „Kompetencje kluczowe”. Zajęcia dodatkowe 

odbywały 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. 

Uczniowie uczestniczyli w wyjazdach jednodniowych oraz 

w wycieczki 3 dniowej do Warszawy.  u W ramach 

projektu realizowane były także warsztaty i szkolenia dla 

nauczycieli zatrudnionych w ww. szkołach. Projekt został 

zakończony w dniu 31.07.2019r.  

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. 

 

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.  Zasób mieszkaniowy jest potrzebny gminie do wykonania ustawowych zadań 

własnych. Jednym z nich jest właśnie tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb 

mieszkaniowych mieszkańców Gminy, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 

Mieszkaniowy zasób Gminy Biskupice stanowią 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. Gmina nie posiada lokali socjalnych 

zamiennych.  

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych 

Gmina Biskupice jest właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 62,9064 ha  

o wartości 10 651 067,04 zł.  

Dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego, wpływy z tytułu użytkowania 

wieczystego oraz wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności przedstawiały 

się następująco: 
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Wyszczególnienie 
Okres od 01.01.2019 r. 

do 31.12.2019 r. 

Dochody z najmu i dzierżawy: 

   - obwodów łowieckich 

- lokali mieszkalnych dla         

nauczycieli  

  - sal gimnastycznych 

  - budynków komunalnych 

  - gruntów komunalnych 

59.702,48 zł 

Wpływy z tytułu użytkowania 

wieczystego nieruchomości 
1.410,00 zł 

 

 

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

 

W okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, powierzchnia gruntów 

w Gminie Biskupice uległa zmianie, łącznie zmniejszyła się o 3,0440 ha, natomiast 

wartość gruntów wzrosła    o  1 342 314,49 zł. zł w związku z: 

1) Wyksięgowaniem działki nr 518 o powierzchni 8,36 ha o wartości 83 600,00 zł, 

położonej w Biskupicach, gmina Biskupice zgodnie z Wyrokiem Sądu sygnatura akt C 

393/18 z dnia 11.01.2019r. 

2) Wyksięgowaniem działki nr 520 o powierzchni 0,33 ha o wartości 3 300,00 zł, położonej 

w Biskupicach, gmina Biskupice zgodnie z Wyrokiem Sądu sygnatura akt C 393/18 z 

dnia 11.01.2019r. 

3) Wyksięgowaniem działki nr 521 o powierzchni 1,40 ha o wartości 14 000,00 zł, 

położonej w Biskupicach, gmina Biskupice zgodnie z Wyrokiem Sądu sygnatura akt C 

393/18 z dnia 11.01.2019r. 

4) Wyksięgowaniem działki nr 191/37 o powierzchni 0,0122 ha o wartości 686,25 zł, 

położonej w Tomaszkowicach, gmina Biskupice ( działka powstała w wyniku podziału 

działki nr 191/22 ), zgodnie z aktem notarialnym Rep. A nr 10006/2019 z dnia 

27.11.2019. 

5) Nabyciem działki nr 326/2 o powierzchni 0,0054 ha o wartości 540,00 zł, położonej  

w miejscowości Przebieczany, gmina Biskupice, zgodnie z aktem notarialnym                        

Rep. A Nr 87/2019 z dnia 10.01.2019r. 

6) Nabyciem działki nr 327/3 o powierzchni 0,0073 ha o wartości 2 190,00 zł, położonej  

w miejscowości Przebieczany, gmina Biskupice, zgodnie z aktem notarialnym                        

Rep. A Nr 87/2019 z dnia 10.01.2019r. 

7) Nabyciem działki nr 570/2 o powierzchni 0,0029 ha o wartości 22 000,00 zł, położonej 

w miejscowości Bodzanów, gmina Biskupice, zgodnie z Decyzją Wójta Gminy 

Biskupice nr RPGNOŚ.6831.10.2018. z dnia 20.12.2018r. 

8) Nabyciem działki nr 496/6 o powierzchni 0,0068 ha o wartości 4 960,74 zł, położonej w 

miejscowości Przebieczany, gmina Biskupice, zgodnie z aktem notarialnym  Rep. A Nr 
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1794/2019 z dnia 10.09.2019r. 

9) Nabyciem działki nr 211/2 o powierzchni 0,0014 ha o wartości 140,00 zł, położonej  

w miejscowości Tomaszkowice, gmina Biskupice, zgodnie z aktem notarialnym                        

Rep. A Nr 1939/2019 z dnia 20.09.2019r. 

10) Nabyciem z mocy prawa z dniem 1 lipca 2000r. przez Gminę Biskupice, prawa 

własności nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Biskupice, obręb nr 0010 

Zabłocie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 140/12 o powierzchni 0,2326 

ha  o wartości 11 630,00 zł, Decyzją Wojewody Małopolskiego nr WS–

VII.7510.1.76.2013.JK z dnia 25.02.2019r. 

11) Nabyciem z mocy prawa z dniem 1 lipca 2000r. przez Gminę Biskupice, prawa 

własności nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Biskupice, obręb nr 0010 

Zabłocie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 140/14 o powierzchni 0,4800 

ha o wartości 24 000,00 zł, Decyzją Wojewody Małopolskiego nr WS–

VII.7510.1.76.2013.JK z dnia 25.02.2019r. 

12) Nabyciem z mocy prawa z dniem 27 maja 1990r. przez Gminę Biskupice prawa 

własności nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Biskupice, obręb nr 0001 

Biskupice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 414/6 o powierzchni 0,0019 

ha o wartości 570,00 zł, Decyzją Wojewody Małopolskiego nr WS–

VII.7532.1.819.2013.RM z dnia 20.02.2017r. 

13) Nabyciem z mocy prawa z dniem 27 maja 1990r. przez Gminę Biskupice prawa 

własności nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Biskupice, obręb nr 0001 

Biskupice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 420/2 o powierzchni 0,0244 

ha o wartości 7 320,00 zł, Decyzją Wojewody Małopolskiego nr WS–

VII.7532.1.819.2013.RM z dnia 20.02.2017r. 

14) Nabyciem z mocy prawa z dniem 27 maja 1990r. przez Gminę Biskupice prawa 

własności nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Biskupice, obręb nr 0001 

Biskupice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 434/2 o powierzchni 0,0084 

ha o wartości 2 520,00 zł, Decyzją Wojewody Małopolskiego nr WS–

VII.7532.1.819.2013.RM z dnia 20.02.2017r. 

15) Nabyciem z mocy prawa z dniem 27 maja 1990r. przez Gminę Biskupice prawa 

własności nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Biskupice, obręb nr 0001 

Biskupice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 435/2 o powierzchni 0,0067 

ha o wartości 2 010,00 zł, Decyzją Wojewody Małopolskiego nr WS–

VII.7532.1.819.2013.RM z dnia 20.02.2017r. 

16) Nabyciem z mocy prawa z dniem 27 maja 1990r. przez Gminę Biskupice prawa 

własności nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Biskupice, obręb nr 0001 

Biskupice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 436/2 o powierzchni 0,0125 

ha o wartości 3 750,00 zł, Decyzją Wojewody Małopolskiego nr WS–

VII.7532.1.819.2013.RM z dnia 20.02.2017r. 

17) Nabyciem z mocy prawa z dniem 27 maja 1990r. przez Gminę Biskupice prawa 

własności nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Biskupice, obręb nr 0001 

Biskupice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 440/2 o powierzchni 0,2409 

ha o wartości 72 270,00zł, Decyzją Wojewody Małopolskiego nr WS–
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VII.7532.1.819.2013.RM z dnia 20.02.2017r. 

18) Nabyciem z mocy prawa z dniem 27 maja 1990r. przez Gminę Biskupice prawa 

własności nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Biskupice, obręb nr 0001 

Biskupice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 450/2 o powierzchni 0,0595 

ha o wartości 17 850,00zł, Decyzją Wojewody Małopolskiego nr WS–

VII.7532.1.819.2013.RM z dnia 20.02.2017r. 

19) Nabyciem z mocy prawa z dniem 27 maja 1990r. przez Gminę Biskupice prawa 

własności nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Biskupice, obręb nr 0001 

Biskupice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 453/2 o powierzchni 0,0365 

ha o wartości 10 950,00zł, Decyzją Wojewody Małopolskiego nr WS–

VII.7532.1.819.2013.RM z dnia 20.02.2017r., 

20) Nabyciem z mocy prawa z dniem 27 maja 1990r. przez Gminę Biskupice prawa 

własności nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Biskupice, obręb nr 0010 

Zabłocie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 137/2 o powierzchni 3,90 ha    

o wartości 1 200 000,00 zł, Decyzją Wojewody Małopolskiego nr WS–VII.7532.1. 

60.2014.AW z dnia 26.06.2019r. 

21) Nabyciem z mocy prawa z dniem 1 lipca 2000r. przez Gminę Biskupice, prawa 

własności nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Biskupice, obręb nr 0010 

Zabłocie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 555/9 o powierzchni 1,62 ha 

o wartości 48 600,00 zł, Decyzją Wojewody Małopolskiego nr WS–

VII.7510.1.3.2019.JK z dnia 06.09.2019r. 

22) Nabyciem z mocy prawa z dniem 1 lipca 2000r. przez Gminę Biskupice, prawa 

własności nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Biskupice, obręb nr 0010 

Zabłocie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 116 o powierzchni 0,42 ha o 

wartości 12 600,00 zł, Decyzją Wojewody Małopolskiego nr WS–VII.7510.1.87.2017.J 

z dnia 24.09.2019r. 

23) Wykonaniem operatu pomiarowego P.1219.2019.2221 ustalenie i wznowienie granic                 

–regulacja działki nr 419 oraz działki nr 422 położonych w Jawczycach, uległa zmianie 

powierzchnia działki nr 422 z powierzchni 0,5700 ha na powierzchnię 0,5610 ha.  

 

 

Stan Prawny 

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

w Biskupicach, gmina Biskupice, toczy się 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 61 o powierzchni 0,1500 ha, nr 104 o powierzchni  0,0700 ha, nr 166 

 o powierzchni0,2400 ha, nr 516/2 o powierzchni 0,2700 ha położonych w miejscowości 
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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 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 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 228 o powierzchni 0,55ha,położonych w miejscowości Sułów. 

 

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 2019 roku nie 

prowadzono prac konserwatorskich (remontów) obiektów wpisanych do gminnego 

rejestru zabytków. 

 

 

5.7. Gospodarka wodno- ściekowa  

 Sieć wodociągowa w Gminie Biskupice  

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę jest realizowane przez Gminę. Gmina nie posiada 

własnych  ujęć,  zatem zakupuje  wodę z ujęć komunalnych należących do gmin sąsiednich.  

W roku 2019  zakup wody kształtował się następująco: 

Dostawca Ilość [m
3
] Kwota [zł] 

Wieliczka 226 192 974 888,00 

Gdów 87 639 326 892,00 

Niepołomice 14 663 50 879,00 
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W 2019 roku wybudowano odcinek sieci wodociągowej w Sławkowicach wzdłuż drogi dz.nr 

93 w zakresie umożliwiającym przyłączenia do gminnej sieci wodociągowej terenów 

budowlanych zlokalizowanych przy wskazanej drodze koszt 111 930,00 zł, 

rozbudowano sieć wodociągową w miejscowości Jawczyce, Sułów, Zabłocie przysiółek 

Kawki i w Trąbkach przysiółek Zborówek w kwocie łącznej 270 354,00 zł.  

Na podstawie art.31 ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków przejęto sieć wodociągową – wykonanie operatów szacunkowych w 

kwocie 2 583,00 zł. Ponadto  wykonano 101 przyłączy do sieci wodociągowych, ogólna  

liczba odbiorców  (wg liczby przyłączy, podpisanych umów) korzystających z sieci  stan na 

31.12.2019 roku wynosiła 2 955  odbiorców. W okresie raportowania na terenie Gminy 

wystąpiło 26 awarii sieci wodociągowej gdzie koszt naprawy wyniósł ok 35 000,00 zł. 

Wykonano  również remont na przepompowniach na kwotę  ogółem  8 000,00 zł. 

 

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 2017r. W ramach jego realizacji                          

w 2019 roku wymieniono łącznie 61 nieefektywnych urządzeń grzewczych na nowe gazowe. 

Łączna kwota za jaką zostały wymienione urządzenia grzewcze wynosi 775 276,46 zł. 

W skład tej kwoty wchodzi dofinansowanie z programu priorytetowego Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Zintegrowane Inwestycje 

Terytorialne (ZIT)  na kwotę 624 106,17 zł., oraz 173 679,29 zł , które były wkładem 

własnym Gminy. W kwocie tej znajduje się również cena za odbiór nowego systemu 

grzewczego przez inspektora. 

 

1.  Prowadzono Kampanie edukacyjno-informacyjną.  

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

Metropolii) refundowała koszty poniesione przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska,                        

na realizację 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 oraz ogłoszeń w lokalnych rozgłośniach 

radiowych 

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

wymienionych;  

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

Przeprowadzono warsztaty ekologiczne z wykorzystaniem mobilnego laboratoriom 

POLONES dla szkół z terenu Gminy Biskupice na kwotę 1200zł.                                               

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 działań z zakresu ochrony środowiska Gmina Biskupice 

udzielała dofinansowania w zakresie m.in. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  

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

przy Planie Gospodarki Niskoemisyjnej),  

Prowadzono kampanie edukacyjno-informacyjne:  

1) prelekcja z zakresu systemu segregowania odpadów: 905,20 zł;  

2)zakup nagród na konkurs „Na Ratunek Ziemi” w ramach edukacji ekologicznej Eko-Trąbki: 

1.999,94zł;  

W celu poprawy zdrowotności pszczół w ramach środków  zakupiono pokarm dla pszczół 

(ciasto pszczele) na rzecz Koła Pszczelarzy Biskupice, zrzeszonego w Wojewódzkim 

Związku Pszczelarzy w Krakowie za kwotę  1.495,80 zł. 

W zakresie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Biskupice przeprowadzono 52 

kontrole nieruchomości pod kątem przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie 

środowiska w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych.  

Mieszkańcy Gminy Biskupice mają możliwość otrzymania dofinansowania do odbioru, 

transportu i unieszkodliwienia zdemontowanych wyrobów zawierających azbest.  

W 2019 r.  zutylizowano 21,060 Mg odpadów zawierających azbest pochodzących z terenu  

dziewięciu nieruchomości na łączną kwotę – 7 346,57 zł. z czego  Gmina Biskupice pokryła 

koszty w wysokości 3 673,29 zł, dotacja ze Starostwa Powiatowego w Wieliczce  3 673,28 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 VIII/52/19 Rady Gminy 
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Biskupice z dnia 25 marca 2019 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 2019 r. wskazane zostało 

gospodarstwo prowadzone przez Pana Wacława Skolarusa, które znajduje się w miejscowości 

Łazany. W 2019 roku z terenu Gminy zostało zebranych 13 bezpańskich psów, 3 szczeniaki 

oraz 1 kot (który został zgłoszony po wypadku komunikacyjnym), 3 kotki oraz 1 suka zostały 

poddane sterylizacji. Schronisko 4 razy podejmowało interwencję zakończoną 

niepowodzeniem złapania zwierzęcia. Łączne koszty roczne, które poniosła Gmina  

z realizacji Programu wyniosły: 28 976,00 zł. 

 

 

5.11. Strategia rozwiązywania problemów społecznych  

 

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Biskupice na lata 2015 - 

2024  została przyjęta Uchwałą Nr VII/50/15  Rady Gminy Biskupice z dnia 30 marca 2015r.  

Celem głównym strategii jest stworzenie spójnego systemu wsparcia zapewniającego godne 

warunki do życia i rozwoju mieszkańców Gminy Biskupice w różnych sferach życia 

społecznego poprzez zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. 

Dokument stanowi podstawę do realizacji stosunkowo trwałych wzorów interwencji 

społecznych , które mają przyczynić się do poprawy warunków życiowych mieszkańców, 

 w szczególności tych którzy zagrożeni są wykluczeniem społecznym. 

W strategii wyznaczono  cele operacyjne , realizacja których ma na celu przyczynić się  

do rozwiązania wielu problemów społecznych. 

 

1. cel  operacyjny - skuteczne wspieranie rodziny przeżywającej trudności  

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej  

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupicach realizował zadania dotyczące wspierania 

rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych na 

podstawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021   przyjętego 

Uchwałą Nr VI/45/19 z dnia 25.02.2019r. 

  

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. 
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Do osiągnięcia celu głównego realizowano cele szczegółowe. 

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

Opieka nad rodziną odbywa się na wielu płaszczyznach. W 2018 r swoją działalność 

rozpoczęło Centrum Kultury Gminy Biskupice, które ma na celu prowadzenie 

wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców 

gminy Biskupice: 

• rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji mieszkańców gminy  

w zakresie uczestnictwa w kulturze 

• organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę 

• tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i folkloru 

• organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych 

• integracja miejscowych środowisk w celu współtworzenia i uczestniczenia w działalności   

  kulturalnej 

• inspirowanie i promowanie działalności literackiej i artystycznej, a także innych form  

   twórczości mieszkańców 

• organizowanie i wspieranie różnych form aktywności wśród mieszkańców gminy ze  

   szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz osób starszych 

• podejmowanie działań wynikających z potrzeb mieszkańców i instytucji działających na  

   terenie gminy 

• zwiększenie atrakcyjności, jakości i dostępności oferty poprzez rozwijanie współpracy             

  w partnerstwach.  

W strukturze Centrum Kultury Gminy Biskupice funkcjonują 3 świetlice: 

1) Świetlica w Jawczycach. 

2) Świetlica w Szczygłowie. 

3) Świetlica w Łazanach. 

Na terenie Gminy Biskupice funkcjonuje również 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. Pracownicy socjalni GOPS w Biskupicach prowadzą aktywną współpracę 

z instruktorami Świetlic oraz Placówki Wsparcia Dziennego w sprawach dotyczących 

zarówno podopiecznych tut. Ośrodka jak również pozostałych uczestników zajęć jeśli 

zachodzi taka potrzeba.  

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.  

 

Mieszkańcy gminy mają także możliwość korzystania z boisk sportowych, sal 

gimnastycznych przy placówkach oświatowych którymi są: 
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- „Orlik” w Przebieczanach, 

- 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 2019 realizowane były także zadania wynikające z ustawy z dnia 4 listopada 2016r  

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.  

Kobiety i rodziny oczekujące narodzin niepełnosprawnego dziecka oraz te, które urodzą takie 

dziecko i będą je wychowywać, mogą liczyć na wsparcie gminy Biskupice poprzez: 

- udzielenie informacji w zakresie rozwiązań wspierających rodziny oraz kobiety w ciąży 

-wsparcie asystenta rodziny służącego pomocą w odpowiedzi na wiele pytań oraz 

występującego w imieniu podopiecznych do instytucji zdrowia czy wypłacających 

świadczenia ( w roku 2019 -1 rodzina była objęta wsparciem), 

- 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 2019 zostały wypłacone 3 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. 2019r. poz. 1111 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: 
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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” 

4. 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.2019r 

poz. 1111 z późn. zm.). 

W roku 2019 r. pomocą asystenta zostało objętych 14 rodzin z terenu Gminy Biskupice,  

w tym 32 dzieci. 

W roku 2019 zakończono współpracę z 8 rodzinami. Po zakończeniu współpracy w rodzinie 

prowadzony był monitoring przez okres 6 miesięcy. Nowych rodzin objętych wsparciem 

asystenta rodziny było 6. 

Każda rodzina objęta pomocą asystenta rodziny jest poddawana ocenie okresowej nie rzadziej 

niż co 6 miesięcy. W roku ubiegłym odbywały się również spotkania grup roboczych. W skład 

takiej grupy wchodzili: asystent rodziny, pracownik socjalny, kurator, pedagog, policjant jak 

również nauczyciele, dyrektorzy szkół w zależności od sytuacji i potrzeb. Wspomniane wyżej 

grupy robocze mają na celu omówienie sytuacji rodziny, zdiagnozowanie problemu oraz 

udzielenie jej kompleksowej pomocy i wsparcia. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupicach realizował działania celem podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych asystenta rodziny poprzez udział w szkoleniach. 

W roku 2019 asystent rodziny uczestniczył w cyklu szkoleń o tematyce: 

1) „ Działalność Zespołów Interdyscyplinarnych oraz grup roboczych” 

2) „Komunikacja z dzieckiem w kolejnych fazach rozwojowych” 

3) „Problematyka psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży” 

4) „Praca z dzieckiem z zaburzonymi więziami” 

5) „Wybrane aspekty prawne oraz psychologiczne z zakresu przeciwdziałania przemocy 
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 w roboczych- jak działać skutecznie. Dziecko krzywdzone.” 

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 2019 w ramach działalności Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego zostało 

udzielonych łącznie 270 porad. 

W tym konsultacji psychologicznych udzielono 137, pomocy prawno- administracyjnej 70 

konsultacji. Udzielono 63 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 2019 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupicach podjął działania  

w kierunku propagowania idei rodzin wspierających: 

1) Zorganizowano spotkanie w Świetlicy w Jawczycach w dniu 12.12.2019r 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 

ustawodawstwo w kontekście wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 
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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. 

Na koniec 2019 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, 1 w zawodowej rodzinie zastępczej od 11.12.2018r. do nadal, 1 w niezawodowej 

rodzinie zastępczej od 14.08.2014 do nadal. 

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

dziecko przebywa w w/w placówce od 22.05.2017r do nadal, natomiast jedno dziecko, które 

przebywało w placówce od dnia 17.10.2012 r. usamodzielniło się i opuściło placówkę dnia 

30.06.2019r. 

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: 

 3 rodziny zastępcze niezawodowe, 

 1 rodzina zastępcza spokrewniona,  

 Podsumowanie wydatków na pieczę zastępczą w roku 2019r 

W roku 2019 Gmina Biskupice wydatkowała: 

Zadanie finansowane ze środków własnych Gminy: 

85510- placówki opiekuńczo- wychowawcze typu socjalizacyjnego kwota 40 018,19 zł  

w ramach której współfinansowano pobyt dwojga dzieci. 

 

Zadanie współfinansowane ze środków własnych Gminy i Wojewody: 

85508- rodziny zastępcze- kwota 25 586,19 zł w ramach której współfinansowano 3 dzieci.  

W tym 2 dzieci przebywa do nadal w rodzinach zastępczych zawodowej i niezawodowej oraz 

1 dziecko przebywa do nadal w rodzinie zastępczej spokrewnionej.  
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85504- wspieranie rodziny- łączna kwota 61 554,30 zł w ramach której współfinansowano 

wynagrodzenie asystenta rodziny w kwocie 55 118,33 zł w tym: 35 299,33 zł wkład własny 

oraz 19 819,00 zł pozyskana w ramach Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej 

Pieczy Zastępczej na rok 2019 oraz pozostałe wydatki w tym rzeczowe w kwocie 6 435,97 zł. 

 

2. Cel operacyjny - wspieranie osób starszych , niepełnosprawnych i przewlekle chorych 

oraz ich rodzin w integracji i funkcjonowaniu w środowisku lokalnym 

 

Pracownicy socjalni objęli szczególną opieką osoby starsze, niepełnosprawne, chore  

i samotne . W ramach pracy socjalnej pracownicy socjalni informowali osoby starsze 

 o dostępnych formach pomocy . Udzielali porad, inicjowali kontakty rodzinne, podejmowali 

działania zmierzające do większego zaangażowania rodziny w sprawowanie opieki. 

W ramach tych działań udzielana była pomoc : 

1. Osoby starsze, chore, niepełnosprawne wymagające pomocy osób trzecich objęte zostały 

pomocą w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania . 

Objęto pomocą  7 osób samotnie gospodarujących , u których wykonano 1.163   godzin  

pracy przez opiekunki w ramach umowy zlecenia. 

2. Osoby wymagające całodobowej opieki kierowane były do Domów Pomocy Społecznej. 

Na dzień 31 grudnia 2019r  w Domach Pomocy Społecznej przebywało 11 osób z terenu 

Gminy Biskupice ; 

   - DPS Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Biskupicach- 6 osób 

   - DPS Kraków ul. Łanowa 41 - 1 osoba 

   - DPS Górno k/Rzeszowa - 1 osoba 

   - DPS w Sułkowie - 1 osoba 

   - DPS w Grabiu k/Wieliczki - 1 osoba 

   - DPS w Nowym Sączu - 1 osoba 

Kwota wydatkowana na to zadanie w 2019r wynosi  297.933,00 

Zwrot do budżetu Gminy z odpłatności rodzin za pobyt członka rodziny w DPs wyniósł 

15.700,00 

3. Osoby niepełnosprawne intelektualnie , nie wymagające całodobowej opieki mają 

możliwość udziału w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tomaszkowicach.   

Na koniec roku z pomocy tej skorzystały 43 osoby w tym 24 z terenu Gminy Biskupice. 

4. Osoby starsze, chore i niepełnosprawne objęte zostały pomocą finansową i rzeczową 

 w okresie zimowym zabezpieczone zostały w węgiel i odzież zimową.  

Na zakup lekarstw , leczenia czy zakup żywności  otrzymywały zasiłki celowe lub zasiłki 

celowe specjalne.  

Ponadto seniorzy w trakcie roku otrzymywali żywność z banku żywności ,dystrybutorem 

której był GOPS Biskupice. Z żywności skorzystało ok.70 osób  starszych 

niepełnosprawnych. 

Ogółem ze środków finansowych pomocy społecznej osoby starsze, niepełnosprawne 

  i ich rodziny otrzymały; 

   - zasiłki stałe -  29 osób   na kwotę     151.425.00 

   - zasiłki okresowe - 31 rodzin  -   na kwotę  40.395,00 
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   - zasiłki celowe,  celowe specjalne -57osób  na kwotę 76.143,00 

   - zasiłki pielęgnacyjne - 193 osoby    na kwotę  383.418,84 

   - świadczenie pielęgnacyjne   - 37 osób  na kwotę  634.571,00 

   - specjalny zasiłek opiekuńczy -  9 osób  na kwotę  32.674,30 

   - zasiłek dla opiekuna -  5 osób  na kwotę 30.180,00 

5. W wyniku ogłoszonego otwartego  konkursu ofert  Caritas Archidiecezji Krakowskiej 

świadczył pomoc osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym w zakresie rehabilitacji 

 i pielęgnacji z trenu Gminy Biskupice, w miejscu ich zamieszkania i w Stacji Caritas  

w Wieliczce. 

W ramach zadania objęto pomocą:  

1). stacja objęła opieką pielęgniarską:  

- w Gabinecie zabiegowym osób statystycznych 17 osób / wizyt 17 

- w domu chorego 12 osób, wykonując / 68 wizyt,  

- w Świetlicach środowiskowych : 58 osób / wizyt 26 

2). liczba osób korzystających z zabiegów rehabilitacyjnych: 

- w Stacji Opieki 38 osób / wizyt 358 

- w Świetlicach 53 osoby / wizyt 24 

- w domach 4 osoby / wizyty 39 

3). suma czynności pielęgniarskich wykonywanych: 

- w gabinecie zabiegowym 80 czynności 

- w domu chorego  411 czynności 

- w Świetlicach 1350  czynności 

4). suma zabiegów rehabilitacyjnych wykonywanych: 

- w gabinecie Rehabilitacyjnym 1346 zabiegów 

- w domu pacjenta 160 zabiegów  

- w trzech Świetlicach Gminnych 812 zabiegów / wizyt 24 i osób korzystających 53. 

W świetlicach środowiskowych prowadzone były także pielęgniarsko-rehabilitacyjne  punkty 

konsultacyjne, w ramach których podnoszono stan wiedzy w zakresie profilaktyki zdrowotnej 

w chorobach układu krążenia, cukrzycy, chorób nowotworowych, uzależnień  oraz 

sprawowania opieki  i pielęgnacji nad osobą starszą, chorą, niepełnosprawną, udzielano 

wsparcia psychicznego i duchowego . 

Wykonywano zabiegi opatrunkowe, pomiar ciśnienia, tętna i saturacji, glukozy,  

cholesterolu we krwi. 

Wypożyczano sprzęt rehabilitacyjny (wózki inwalidzkie, kule, balkoniki) osobom 

potrzebującym. 

Na ten cel Gmina wydatkowała kwotę 25.000 zł. 

6. W ramach pracy socjalnej pracownicy socjalni współpracowali z Centrum Kultury Gminy 

Biskupice w celu zapewnienia osobom starszym kontaktu z otoczeniem, rozwijaniu 

aktywnych i zdrowych form spędzania wolnego czasu.  

Seniorzy uczestniczyli w imprezach kulturalnych m.in. w  cyklicznych spotkaniach Gminnej 

Akademii Seniora . 

Osoby niepełnosprawne i ich rodziny korzystały z poradnictwa pracowników socjalnych  

na temat możliwości przystosowania mieszkania do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
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likwidacji barier funkcjonalnych , zakupu sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego, 

uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych , uzyskania orzeczenia o stopniu  

niepełnosprawności oraz uzyskaniu na ten cel dofinansowania. 

Praca socjalna świadczona przez pracowników socjalnych ukierunkowana była także na temat 

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

 do orzecznictwa, pomoc w uzyskaniu świadczeń ZUS i KRUS. 

 

3. Cel operacyjny - działania zmierzające do wzrostu poczucia bezpieczeństwa oraz 

minimalizowania występowania zjawiska przemocy domowej 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupicach realizował politykę przeciwdziałania 

zjawisku przemocy w rodzinie w oparciu o akty ustawodawcze, rozporządzenia i akty prawa  

miejscowego. Dokumentem strategicznym  stanowiącym o kierunkach działań pracy Zespołu 

Interdyscyplinarnego jest Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2020. 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy został  przyjęty Uchwałą  

Nr XXXVIII/264/17 Rady Gminy Biskupice z dnia 27.03. 2017r., jest dokumentem  

strategicznym  stanowiącym o kierunkach działań i  pracy Zespołu  Interdyscyplinarnego.   

Gmina realizuje lokalną politykę przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie w oparciu  

o akty ustawodawcze, rozporządzenia i akty prawa miejscowego.  

Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane są  przez                

Zespół  Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie 

Biskupice. Obsługę administracyjną zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Biskupicach. 

Zespół  Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie 

Biskupice tworzy 13 osób; 

 

Członkami Zespołu Interdyscyplinarnego są;  

1. Przedstawiciel Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania  Problemów 

Alkoholowych – 1 osoba 

2. Pracownicy socjalni z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 4 osoby 

3. Przedstawiciel Stowarzyszenia Przyjaciół Środowiskowego Domu Samopomocy 

„Jesteśmy” w Tomaszkowicach – 1 osoba 

4. Przedstawiciel Sądu Rejonowego w Wieliczce – kurator dla osób dorosłych – 1 osoba 

5. Przedstawiciel Sądu Rejonowego w Wieliczce, kurator rodzinny, zawodowy – 1 osoba 

6. Przedstawiciel Oświaty – Pedagog Szkolny SP w Przebieczanach – 1 osoba 

7. Przedstawiciel Ochrony zdrowia – przychodnia lekarska    „Diamed” w Trąbkach – 

1 osoba 

8.  Przedstawiciel Komisariatu Policji w Gdowie -3 osoba 
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Adresatami działań podejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny do spraw 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Biskupice są; 

- osoby doświadczające przemocy domowej; 

- dzieci i młodzież,  

- współmałżonkowie lub partnerzy,  

- osoby starsze i niepełnosprawne.  

Opis podejmowanych działań przez Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie w Gminie Biskupice: Zespół Interdyscyplinarny do spraw 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Biskupice wykonując swoje zadania 

 w roku 2019r. 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.  

Dla uzyskania efektu w programie wyznaczono poszczególne obszary oddziaływania, które 

zdefiniowano jako cele szczegółowe ukierunkowując je na; 

1.Rozwijanie działań profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie 

2. Rozwijanie działań mających na celu pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie  

3. Podejmowanie działań wobec osób podejrzewanych o stosowanie przemocy w rodzinie 

4. Rozwijanie kompetencji osób realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie 

 

Rozwijanie działań profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

     W ramach działań informacyjno-edukacyjnych Zespól Interdyscyplinarny do spraw 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Biskupice inicjował spotkania 

 ze społecznością lokalną. Zorganizowano spotkanie edukacyjne dla rodziców uczniów szkół 

podstawowych dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie oraz jego wpływu na rozwój 

psychofizyczny dzieci i młodzieży w rodzinach uwikłanych w przemoc domową. Udzielono 

informacji o możliwości uzyskania pomocy w działających instytucjach świadczących pomoc 

osobom i rodzinom będącym w kryzysie oraz dotkniętych przemocą domową. 

     Zamieszczono informacje na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Biskupicach w zakładce przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na temat Zespołu 

Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Biskupice, 

Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego oraz dane adresowe i teleadresowe instytucji 

udzielających wsparcia i  pomocy w kryzysie osobom i rodzinom doznającym przemocy.  
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Rozwijanie działań mających na celu pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie 

oraz podejmowanie działań wobec osób podejrzewanych o stosowanie przemocy 

w rodzinie 

Działania powyższe realizuje Zespół Interdyscyplinarny do spraw  Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie w Gminie Biskupice 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 2019 roku pomocą i konsultacjami ogółem objęto 25 osób uwikłanych w zjawisko 

przemocy. 

W roku 2019 Zespół współpracował z Policją, Służbą Kuratorską, placówkami opieki 

zdrowotnej, placówkami oświatowymi, GKRPA oraz Prokuraturą obejmując pomocą 

23 rodziny, w których realizowano procedurę „Niebieskie Karty”. 

Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie 

Biskupice 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.                                                                                                                                                  

Rozwijanie kompetencji osób realizujących działania z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

Podnoszenie kompetencji zawodowych osób pracujących na rzecz rodzin uwikłanych 

w zjawisko przemocy oraz jakości świadczonej pomocy na rzecz osób/rodzin przebiegało 

poprzez organizacją szkoleń dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jak też 

członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

w Gminie Biskupice. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupicach zapewnił 

pracownikom: szkolenia, superwizję, udział w prelekcjach (4.4.2 Krajowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie). 

Szkolenia i konferencje - podnoszenie kwalifikacji pracowników socjalnych GOPS oraz 

członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

w Gminie Biskupice oraz grup roboczych podnoszących efektywność pracy 

interdyscyplinarnej. 

Działania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

w Gminie Biskupice ukierunkowane są na pomoc osobom i rodzinom uwikłanym w przemoc 
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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 do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

w Gminie Biskupice 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.  

 

♦ dane statystyczne -wyszczególnienie; 

l.p. rodzaj działania rok kalendarzowy 2019  

1 Liczba spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego 4  

2 Liczba powołanych Grup Roboczych 14  

3 Liczba rodzin objętych działaniem Zespołu 

Interdyscyplinarnego 

23  

4 Liczba osób skierowanych do programów 

korekcyjno-edukacyjnych 

12  

5 Liczba osób skierowanych do GKRPA 3  

6 Liczba osób korzystających z porad w PIK  

(wyłącznie wskutek występowania przemocy) 

25  

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; 

 

116 

Pomoc psychologiczna    (wyłącznie uwikłanych w 

przemoc) 

92 
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Pomoc prawna    (wyłącznie uwikłanych w 

przemoc) 

12 

Porada socjalna    (wyłącznie uwikłanych w 

przemoc) 

12 

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 

3  

10 Liczba aktywnych Niebieskich Kart ogółem;                                                       

z tego; 

23  

z lat poprzednich;                                                                                   

rok  bieżący tj.;  2019. 

9 

14                                            

 

11 Podmiot wypełniający formularz;  

- Policja 6  

- Pomoc Społeczna 6  

- Przedstawiciel oświaty 0  

- Przedstawiciel wydziału zdrowia. 2  

12 Liczba zakończonych Niebieskich kart w 2019r. 10  

 Liczba skierowanych NK do prokuratury ogółem; 0  
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z tego; 

- zakończonych aktem oskarżenia 

0  

- 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; 

17 748,00 

17 603,41                                      

0                                      

17 603,41 

 

16 Liczba spotkań informacyjnych Zespołu ze 

społecznością lokalną 

3  

17 Liczba spotkań informacyjnych Zespołu  z 

przedstawicielami oświaty.);  

0  

18 Liczba osób biorących udział w spotkaniu 

informacyjnym  

15  

19 Liczba dyżurów psychologa w instytucjach na 

terenie Gminy Biskupice 

0  

20 Liczba osób korzystających z konsultacji w 

ramach dyżuru psychologa 

0  

 

 

4. Cel operacyjny - wspieranie osób i rodzin dotkniętych zjawiskiem bezrobocia, 

zagrożonych wykluczeniem społecznym i bezdomnością , celem zwiększenia szans na 

rynku pracy oraz zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych 

 

1) W ramach tego zadania GOPS Biskupice podejmował współpracę z Powiatowym 

Urzędem Pracy w Wieliczce. 

Kierunkiem tych działań było upowszechnianie ofert pracy, stażach oraz organizacji robót 

publicznych, prac interwencyjnych, prac społecznie-użytecznych. W ramach pracy socjalnej 

pracownicy socjalni udzielali poradnictwa z zakresu umiejętności poruszania się po rynku 

pracy, pomagali w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, listów motywacyjnych 

 i życiorysów. 
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W dążeniu do pokonywania trudności wykorzystywano  zasoby lokalne oraz instrumenty 

aktywnej integracji.  

Aktywizowano osoby do poszukiwania pracy poprzez zawarcie kontraktu socjalnego, dzięki 

czemu mobilizowano osoby do podejmowaniu określonych w kontrakcie działań w celu 

wyjścia z  przejściowo trudnej sytuacji. 

Spisano kontrakt  socjalny z  6 osobami.  Wszystkie zostały zakończone pozytywnie. 

Osoby bezrobotne motywowane były do podejmowania nauki, uczestnictwa w kursach 

zawodowych, stażach ,w projektach unijnych lub do  podejmowania  działań w kierunku 

przekwalifikowania zawodowego. 

2) GOPS Biskupice przy współpracy z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego SA 

(MARR SA) zorganizował dwa spotkania dotyczące naboru do projektu "Dobry czas  

na biznes". 

Zainteresowani mogli dowiedzieć się wszystkiego o samozatrudnieniu, założeniu działalności 

gospodarczej, niezbędnej dokumentacji oraz sporządzeniu  programu biznesowego w celu 

otrzymania .dotacji.    

3) Z kolonii letnich, których organizatorem było Kuratorium Oświaty w Krakowie 

skorzystało 5 uczniów szkoły podstawowej , z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej. 

Uczniowie wyjechali do Internatu Zasadniczej Szkoły Zawodowej w miejscowości Bobowa. 

4) W ramach programu operacyjnego pomoc żywnościowa 2014-2020 pomocą objęto 165 

osób . Ogółem wydano 7.663 ton żywności . 

Ponadto wydano ok. 45 indywidualnych skierowań do odbioru żywności Caritas Chleb 

Miłosierdzia Brzegi -Wieliczka . 

Z inicjatywy Banku Żywności  w Krakowie zorganizowano jedno spotkanie w ramach działań 

towarzyszących  – warsztaty kulinarne „Zdrowa żywność” w Świetlicy Środowiskowej  

w Jawczycach.     

 

5) W 2019 roku zabezpieczono jedno miejsce noclegowe dla osoby bezdomnej z terenu 

Gminy Biskupice  w Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Dobroczynnym w Kluczach. 

 

6) Ze środków pomocy społecznej rodzinom w celu przezwyciężenia trudnych  sytuacji 

życiowych udzielono : 

 

       - zasiłki stałe  - 6  osób     65 świadczenia   na kwotę 20.161,00 

       - zasiłki okresowe - 18 rodzin   75 świadczeń  na kwotę 23.332,00 

       - zasiłki celowe i w naturze - 57 rodzin 76.200,00 

       - zasiłki celowe specjalne - 46 rodzin  72 świadczenia  na kwotę 26.224,00 

       - zasiłki celowe jednorazowe w związku ze zdarzeniem losowym  - 4 rodziny   

                                                                         4 świadczenia na kwotę 4.100,00 

 

GOPS Biskupice w 2019 r w ramach programu wspierania finansowego gmin w zakresie 

"Posiłek w szkole i w domu " udzielono pomocy w formie : 

       - posiłek dla uczniów w szkołach na terenie gminy - 4.885 posiłki na kwotę 41.919,00 

       - posiłki dla bezdomnych -    154 posiłki na kwotę 1.131,90 
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       -zasiłki celowe na zakup posiłków lub żywności - 59 rodzin w tym 560 świadczeń  

na kwotę 106.808,00  

Ogółem wydatkowano   -     149.858,90 

ze środków własnych    -        63.258,56 

ze środków  Wojewody       - 86.600,34 

 

7).Główne powody przyznawania pomocy to: 

      - ubóstwo    78 rodzin      170 osób w rodzinie 

      - bezdomność  4 osoby  

      - potrzeba ochrony macierzyństwa  15 rodzin      77 osób w rodzinie 

      - wielodzietność  10 rodzin      60 osób w rodzinie  

      - bezrobocie  27 rodzin      72 osób w rodzinie 

      - niepełnosprawność   73 rodzin      130 osób w rodzinie  

      - długotrwała choroba   98 rodzin      176 osób w rodzinie 

      - bezradność opiekuńczo-wychowawcza   18 rodzin      66 osób w rodzinie 

      - przemoc w rodzinie    1 rodzina      2 osoby w rodzinie 

      - alkoholizm     2 rodziny      4 osoby w rodzinie 

      - po zwolnieniu z zakładu karnego     6 osób 

      - zdarzenie losowe   4 rodziny      8 osób w rodzinie 

 

 

5.Cel operacyjny - 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 realizowane są programy , które mają za zadanie pomoc mieszkańcom 

w celu poprawy stanu zdrowia , przeciwdziałać zjawiskom przemocy domowej a także 

udzielać pomocy osobom i rodzinom z problemem alkoholowym: 

- Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w rodzinie- w ramach tego programu powołano 14 grup roboczych, działaniem zespołu 

interdyscyplinarnego objęto 23 rodziny , założono 14 niebieskich kart. 

W programach korekcyjno- edukacyjnych wzięło udział 12 osób stosujących przemoc 

domową, 

Utworzono punkt konsultacyjno-informacyjny dla osób uwikłanych w przemoc domową oraz 

dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze. 

W punkcie tym z konsultacji psychologa, prawnika , pracownika socjalnego skorzystało  116 

osób. 

W ramach działań informacyjno-edukacyjnych Zespół inicjował spotkania ze społecznością 

lokalną. Zorganizowano 1 spotkanie z mieszkańcami w Świetlicy Środowiskowej  

w Jawczycach oraz  2 spotkania edukacyjne dla rodziców uczniów szkół podstawowych 

dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie oraz jego wpływu na rozwój psychofizyczny 

dzieci i młodzieży w rodzinach uwikłanych w przemoc domową. 

W ramach działań GOPS Biskupice przekazał do szkół , świetlic  środowiskowych na terenie 
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gminy ulotki, broszury, plakaty dotyczące przemocy domowej.  

W roku 2019 GOPS Biskupice skierował  6 osób do Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów alkoholowych. 

Ponadto GOPS Biskupice współpracował z Zespołem Leczenia Środowiskowego przy 

szpitalu klinicznym im. J.Babińskiego w Krakowie w zakresie chorób psychicznych. 

Ogólna liczba osób objęta pomocą zespołu( lekarza psychiatry , pielęgniarki, pracownika 

socjalnego) w 2019r wyniosła 7 osób - klientów pomocy społecznej. 

GOPS Biskupice współpracuje także ze Środowiskowym Centrum  Zdrowia Psychicznego  

dla powiatu wielickiego. Skierowano do centrum 12 osób przeżywających kryzys psychiczny. 

Osoby te mogły bezpłatnie i bez skierowania uzyskać wsparcie bezpośrednio w placówce 

oraz w miejscu zamieszkania. Klienci Centrum natychmiast byli objęci pomocą psychologa  

a w razie konieczności pomocą lekarza psychiatry. 

Realizując cele strategiczne  należy w dalszym ciągu inicjować innowacyjne rozwiązania 

problemów społecznych. Konieczne jest  zabezpieczyć mieszkańców  w mieszkania 

chronione lub mieszkania socjalne. 

 

 

 

5.14. Gminny Program  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

przyjęty Uchwałą Nr III/21/18  Rady Gminy z dnia 12 grudnia  2018 r.  

 

W celu realizacji  zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania  problemów 

Alkoholowych podejmowane były poniżej przedstawione działania :      

 prowadzono punkty konsultacyjne dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin 

 w miejscowościach:  Bodzanów, Trąbki i Łazany – ilość środków wydatkowanych 

– 19 850,00 zł ; 

 udzielano pomocy psychologicznej  dzieciom i młodzieży w Świetlicach  

 w Jawczycach i Szczygłowie– ilość środków wydatkowanych -  4 500,00 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 

1 139,00 zł 

 zrealizowano programy profilaktyki zintegrowanej tj.:  

 ARCHIPELAG SKARBÓW -  program składał się z trzech modułów: dwóch 

spotkań z młodzieżą, szkolenia dla Rady Pedagogicznej oraz spotkania  

z rodzicami uczniów  klas 8 oraz 3 gimnazjum, objętych programem ze szkół 

Sławkowice, Trąbki, Przebieczany, Łazany. W programie udział wzięło 120 

osób, koszt 7 283,20 zł 

 DEBATA – programem zostali objęci uczniowie klas V i VI ( ok.225 

uczniów) szkoły podstawowej w Biskupicach, Bodzanowie, Przebieczanach, 

Trabkach i Łazanach , koszt realizacji  - 4.200,00 zł; 

 przeprowadzono  szkolenie  sprzedawców napojów alkoholowych „odpowiedzialny 
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sprzedawca” w formie terenowej oraz usługi edukacyjno – kontrolnej „Badanie 

dostępności alkoholu dla  osób nieletnich” 21 punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych, koszt 1.860,00 zł;   

 pokryto koszty finansowe związane z letnim wypoczynkiem 13 dzieci z rodzin 

 z problemem alkoholowym w kwocie 12.220,00 zł; 

 zakupiono bramki do piłki nożnej dla uczestników świetlicy środowiskowej „Nasze 

światełko” w Jawczycach koszt – 3.356,82 zł 

 Komisja pozytywnie zaopiniowała 13 wniosków w przedmiocie wydawania 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

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 LVIII/408/2018  z dnia 30 lipca 2018 r.  

 w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Biskupice miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych   

 

 Przyjmowała  wnioski w sprawie wszczęcia postępowania pod kątem  leczenia 

odwykowego osób z problemem alkoholowym; 

 przeprowadzono 20 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 sześć wniosków 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; 

 

 

5.15.Gminny Program Przeciwdziałania Narkomani  

 

Uchwalony   Uchwałą Rady Gminy Biskupice Nr III/22/18 dnia 12 grudnia 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. 

 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), 
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począwszy od dnia 01.03.2019 r.  do 20.12.2019 r.  na boisku sportowym    

w Bodzanowie -  koszt realizacji 17 115 zł; 

 zakupiono ubrania koszarowe dla młodzieżowej drużyny OSP Łazany kwotę 2.492,00 zł; 

 zakupiono dwie kabiny 10 osobowe  dla uczestników zajęć sportowych na kwotę 

11 042,84 zł;  

 wydatkowano środki na zakup  miesięcznika „Świat problemów” – koszt 252,00 zł; 

 wykonano druk kalendarzy z hasłem profilaktycznym – koszt 1 200,00 zł; 

 udzielano pomocy psychologicznej  dzieciom i młodzieży w Ponadgminnej Placówce 

Wsparcia Dziennego  w Zabłociu – ilość środków wydatkowanych -  5 000,00 zł ; 

 

5.16. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego.   

 

Program Współpracy Gminy Biskupice z organizacjami pozarządowymi jest dokumentem 

regulującym zasady współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Program jest jednym z podstawowych dokumentów określających zakres i zasady 

współdziałania Gminy z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku 

publicznego.  

Uchwałą  Nr LXIII/432/18 z dnia  14 listopada 2018 roku  Rada   Gminy   Biskupice   

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 2019 r.” 

  

W roku 2019 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 

(zrealizowano 1 ofertę);  Kwota przekazana – 25.000,00 zł; Caritas Archidiecezji 

Krakowskiej. 

 - z   zakresu   upowszechniania   kultury,   sztuki,   ochrony   dóbr   kultury   i  dziedzictwa 

narodowego, podtrzymywania     i  upowszechniania   tradycji   narodowej, pielęgnowania 

polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej  oraz wspierania  

i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku – otwarty konkurs ofert (zrealizowano  

3 oferty), tryb pozakonkursowy (zrealizowano 3 oferty). 
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Finansowe formy współpracy 

W  roku  2019 na  realizację  Programu Współpracy wykorzystano kwotę  49 980,00 zł . 

I. Zadania z zakresu pomocy społecznej: 

Otwarty konkurs ofert – realizacja zadania na podstawie art. 13 w/w ustawy  

Liczba złożonych ofert - 1 

Liczba podpisanych umów – 1 

Wnioskowana wysokość dotacji - 25.000 zł 

Kwota przekazana – 25.000,00 zł; Caritas Archidiecezji Krakowskiej 

 W ramach realizacji zadania zakresu pomocy społecznej, polegających na świadczeniu 

pomocy w zakresie rehabilitacji i pielęgnacji osób z terenu Gminy Biskupice,  

w miejscu ich zamieszkania i w lokalu podmiotu oraz prowadzeniu pielęgniarsko-

rehabilitacyjnych punktów konsultacyjnych przy świetlicach środowiskowych w Jawczycach, 

Łazanach i Szczygłowie Caritas Archidiecezji Krakowskiej.  

II. Zadania z   zakresu   upowszechniania   kultury,   sztuki,   ochrony   dóbr   kultury  

i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania  i  upowszechniania   tradycji   narodowej, 

pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej 

 i kulturowej  oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku  

 

Otwarty konkurs ofert – realizacja zadania na podstawie art. 13 w/w ustawy  

Liczba złożonych ofert – 3 

Liczba podpisanych umów – 3 

1. Stowarzyszenie Hejnał Trąbki  

           Realizacja zadania  pn.”Akademia Folkloru w Trąbkach”  

           Kwota przekazana – 10 000,00 zł;  

 

„Akademia Folkloru w Trąbkach”  - projekt obejmował naukę tańca regionalnego, śpiewu 

tradycyjnego, lokalnej gwary, zakupu strojów regionalnych i utworzenie Zespołu Pieśni 

 i Tańca „Solny Gościniec”. Oferent przeprowadził rekrutację i utworzył zespół, poprowadził 

zajęcia warsztatowe (śpiew, taniec), a także zakupił elementy strojów regionalnych. Grupa 

zaprezentowała efekty swojej pracy podczas spektaklu taneczno-muzycznego, jaki odbył się 

16 grudnia 20219 roku podczas świątecznego spotkania Gminnej Akademii Seniora. 
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2. Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Łazanach 

           Realizacja zadania pn.”Pamięć niejedno ma imię” 

           Kwota przekazana – 3 000,00 zł;  

 

”Pamięć niejedno ma na imię”– projekt realizowany na terenie gminy Biskupice polegał na 

zorganizowaniu widowiska patriotycznego pn.”Pamięć niejedno ma imię”. Wydarzenie 

łączyło koncert pieśni patriotycznych z poezją o tematyce niepodległościowej. 
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Stowarzyszenie OSP Łazany do wstępu zaprosiło lokalnych artystów np. Chór „Mandora”, 

Grupę śpiewaczą „Bodzanowianki”. Widowisko odbyło się 18 listopada 2019 roku.  

  

        3. Stowarzyszenie Novuss Polska 

Realizacja zadania  pn.” Gramy w bilard marynarski (Novuss) w Gminie Biskupice          

Kwota przekazana – 3 480,00 zł 

 

”Gramy w bilard marynarski (Novuss) w Gminie Biskupice”– projekt realizowany na 

terenie gminy Biskupice we wszystkich placówkach oświatowych (6 szkół podstawowych). 

Głównym, celem projektu był wzrost aktywności społecznej młodzieży  szkolnej. Warsztaty 

 z gry Novuss miały za zadanie ćwiczenie koncentracji, rozwijanie umiejętności logicznego 

myślenia i kształtowanie cierpliwości.,  Finałem prowadzonych zajęć był Gminny Turniej gry 

Novuss, który odbył się w auli UG Biskupice w dniu 07.12.2019 rok 
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III.    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 – 3   

Liczba podpisanych umów – 3  

1. Stowarzyszenie Straż Pożarna w Biskupicach 

           Realizacja zadania pn. „Festiwal Muzyki Filmowej” 

                     Kwota przekazana – 3 000,00  zł;  

„Festiwal Muzyki Filmowej” -  projekt przewidywał organizację wydarzenia  „Festiwal 

Muzyki Filmowej”. Podczas wydarzenia wystąpiły orkiestry z gminy Biskupice -  Gminna 

Orkiestra Dęta oraz Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach, a także dwie  

zaproszone orkiestry z terenu województwa małopolskiego – Orkiestra Staromiejska 

 z Krakowa oraz Orkiestra Dęta „Hejnał” z Byszyc. Głównym celem zadania n było 

zapoznanie odbiorców  różnorodnym repertuarem związanym, z dziedzictwem kulturowym. 

Zdobycie i utrwalenie dodatkowej wiedzy w dziedzinie muzyki i filmu. Koncert odbył się 

 w dniu 22 września 2019 roku w Biskupicach. 
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2.  Stowarzyszenie Przyjaciół Środowiskowego Domu Samopomocy w         

Tomaszkowicach „JESTEŚMY” 

            Realizacja zadania  pn. „Poznajemy Warszawę” 

            Kwota przekazana – 4 000,00  zł;  

  

„Poznajemy Warszawę” – projekt zakładał zorganizowanie trzydniowego wyjazdu  

do Warszawy (w dniach 3-5 lipca 2019 roku) dla grupy 40 dorosłych osób niepełnosprawnych 

oraz ich opiekunów i rodzin. Zakładany cel został osiągnięty – wyjazd pozwolił zwiększyć 

aktywność turystyczną, umocnić więzi i usamodzielnić się osobom niepełnosprawnym. 
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3.    Stowarzyszenie Kulturalno – Rozrywkowe „Bodzanowianka” 

              Realizacja zadania pn. „Kapusta – królowa warzyw” 

              Kwota przekazana – 1 500,00  zł;  

 

„Kapusta – królowa warzyw” – projekt przewidywał organizację spotkania dla kobiet 

 w średnim wieku. Przeprowadzony wykład oraz prezentacja przepisów kulinarnych miały  

na celu zachęcić gospodynie do wykorzystywania kapusty  w gospodarstwie domowym. 

Spotkanie odbyło się w dniu 19 października 2019 roku w budynku OSP w Bodzanowie.  

 

 

Pozafinansowe formy współpracy podejmowane w 2019 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, 
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ogłoszonych konkursach ofert, warsztatach, 

4) udzielanie wsparcia podmiotom poprzez nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń na 

prowadzenie działalności pożytku publicznego, 

5) nawiązywanie partnerstw z organizacjami pozarządowymi celem realizacji zadań na rzecz 

mieszkańców Gminy Biskupice, 

6)udzielanie organizacjom pozarządowym wsparcia organizacyjnego, merytorycznego 

 i szkoleniowo-doradczego, 

7) obejmowanie patronatem Wójta Gminy Biskupice przedsięwzięć realizowanych przez 

organizacje pozarządowe. 

 

 

 

VI. REALIZACJA UCHWAŁ RADY  GMINY   

 

Rada Gminy Biskupice  w roku 2019 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. 

Szczegółowy sposób  realizacji  uchwał zawiera poniższa tabela. 

 

 

Nr uchwały 

z  dn. 

 

 

W sprawie 

 

Sposób realizacji 

 

Uwagi 

V/30/19 

29.01.2019 

zasad wypłacania diet oraz 

zwrotu kosztów podróży  

służbowych radnym 

 

Uchwała 

realizowana na   

bieżąco 

 

V/31/19 

29.01.2019 

zasad otrzymywania i 

wysokości zryczałtowanej 

diety dla sołtysów Gminy 

Biskupice 

Uchwała 

realizowana na   

bieżąco 
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V/32/19 

29.01.2019 

 

zmiany Uchwały Nr 

IV/28/18 Rady Gminy  

Biskupice z dnia 18 

grudnia 2018 r. w sprawie  

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy 

Biskupice na lata 2019-

2026 

 

 

Uchwała została 

zrealizowana 

 

 

V/33/19 

92.01.2019 

zmiany Uchwały  

Budżetowej Gminy 

Biskupice na 2019  rok, Nr 

IV/29/18 Rady Gminy 

Biskupice z dnia 28 

grudnia 2018 r. 

 

 

Uchwała została 

zrealizowana 

 

 

V/34/19 

29.01.2019 

w sprawie emisji obligacji 

oraz określenia zasad ich 

zbywania, nabywania i 

wykupu 

W 2019 roku Gmina 

Biskupice 

wyemitowała 

obligacje na łączną 

kwotę 6.495.000,00 

zł  z przeznaczeniem 

na pokrycie 

planowanego 

deficytu budżetu 

Gminy Biskupice na 

2019 rok, 

związanego z 

wydatkami 

majątkowymi. 

 

Ogłoszono 

Dz. Urz. z dnia 

31.01.2018r. poz.827 

V/35/19 

29.01.2019 

zmiany statutów sołectw Uchwała została 

zrealizowana 

 

 

Ogłoszono Dz. Urz. z 

dnia 

04.02.2019r. poz.1007 

 

 

V/36/19 

29.01.2019 

 

 

 

zarządzenia wyborów 

Sołtysa i członków Rady 

Sołeckiej w sołectwach na 

terenie Gminy Biskupice 

 

 

 

Uchwała została 

zrealizowana 
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V/37/19 

29.01.2019 

 

 

ustalenia szczegółowych 

zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w 

ośrodkach wsparcia i 

mieszkaniach chronionych 

osobom bezdomnym, które 

ostatnie miejsce 

zameldowania na pobyt 

stały posiadały na terenie 

Gminy Biskupice 

 

 

 

Uchwała  

realizowana na 

bieżąco 

 

 

Ogłoszono Dz. Urz. z 

dnia 04.02.2019r. poz. 

996 

V/38/19 

29.01.2019 

zmiana uchwały Nr 

VII/50/15Rady Gminy z 

dnia 30.03.2015 r. w 

sprawie przyjęcia Gminnej 

Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych G 

Biskupice w sprawie 

Uchwała  

realizowana na 

bieżąco 

Ogłoszono Dz. Urz. z 

dnia 04.02.2019r. poz. 

1006 

V/39/18 

29.01.2019 

przystąpienia Gminy 

Biskupice do 

Stowarzyszenia Zielony 

Pierścień Tarnowa z 

siedzibą w Skrzyszowie 

Uchwała została 

zrealizowana 

 

 

V/40/19 

29.01.2019 

Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy 

Biskupice – aktualizacja 

 

Uchwała została 

zrealizowana 

 

 

V/41/19 

26.02.2018 

udzielenia dotacji celowych Uchwała została 

zrealizowana 

 

 

V/42/19 

29.01.2019 

planu pracy Komisji 

Rewizyjnej na 2019 r. 

 

Uchwała została 

zrealizowana 

 

 

V/43/19 

29.12.2019 

planu pracy Rady Gminy 

na 2019 r. 

Uchwała 

realizowana na 

bieżąco 

 

 



Raport o stanie Gminy Biskupice za 2019 rok 89 

VI/44/19 

25.02.2019 

 

zmiany uchwały  Rady 

Gminy  Biskupice w 

sprawie szczegółowych  

zasad wnoszenia inicjatyw 

obywatelskich, zasad  

tworzenia komitetów 

inicjatyw 

uchwałodawczych, zasad 

promocji obywatelskich  

inicjatyw 

uchwałodawczych, 

formalnych wymogów 

jakim muszą odpowiadać 

składane projekty 

 

 

 

 

 

 

Uchwała 

realizowana na 

bieżąco 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszono Dz. Urz. z 

dnia 

06.03.2019r. poz.1794 

VI/45/19 

25.02.2019 

Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny na lata     

2019 – 2021 

 

Uchwała 

realizowana na 

bieżąco 

 

VII/46/19 

25.02.2019 

zatwierdzenia Regulaminu 

dostarczania wody                  

i odprowadzania ścieków 

na terenie Gminy Biskupice 

 

 

 

Uchwała została 

zrealizowana 

 

Ogłoszono Dz. Urz. z 

dnia 

08.03.2018r. poz.1739 

VI/47/19 

25.02.2019 

Zmiana  Uchwały Nr 

LIII/378/18 Rady Gminy 

Biskupice z dnia 26 marca 

2018 roku w sprawie 

zaciągnięcia  pożyczki na 

wyprzedzające 

finansowanie zadania 

inwestycyjnego  p.n.  

„Budowa przydomowych 

oczyszczalni  ścieków na 

terenie 

 

 

 

Uchwała została 

zrealizowana 

 

 

 Gminy Biskupice oraz 

budowa odcinka sieci 

wodociągowej w 

miejscowości Biskupice, 

Gmina Biskupice” 

 

 

 

Uchwała została 

zrealizowana 
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V/48/19 

25.02.2019 

zmiany Uchwały Nr 

IV/28/18 Rady Gminy   

 Biskupice z dnia 18 

grudnia 2018 r. w sprawie  

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej  

  Gminy Biskupice na lata 

2019-2029  

 

 

 

Uchwała 

realizowana na 

bieżąco 

 

V/49/19 

25.02.2019 

zmiany Uchwały  

Budżetowej Gminy 

Biskupice na 2019  rok, Nr 

IV/29/18 Rady Gminy 

Biskupice z dnia 28 

grudnia 2018 r. 

 

 

 

 

Uchwała została 

zrealizowana  

 

 

Ogłoszono Dz. Urz. z 

dnia 

06.03.2019r. poz.1796 

VI/50/19 

25.02.2019 

 

Zmiany uchwały Nr 

XIV/118/15 Rady Gminy 

Biskupice w sprawie 

określenia pzrystanków 

komunikacyjnych na 

terenie Gminy Biskupice i 

zasad korzystania z nich. 

określenia 

 

 

 

 

Uchwała została  

zrealizowana 

 

 

Ogłoszono Dz. Urz. z 

dnia 

06.03.2019r. poz.1797 

 

VII/51/19 

11.03.2019 

 

zamiaru przekształcenia 

Szkoły Podstawowej im. 

Tadeusza Kościuszki w 

Przebieczanach zs. w 

Tomaszkowicach  poprzez 

utworzenie dodatkowej 

lokalizacji prowadzenia 

zajęć 

 

 

 

 

Uchwała została 

zrealizowana 
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VIII/52/19 

25.03.2019 

programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Biskupice w 

2019 r. 

 

 

 

Uchwała została 

zrealizowana 

 

 

Ogłoszono  Dz. Urz. z 

dnia 

25.04.20199r. poz.3418 

VIII/53/19 

25.03.2019 

 

niewyrażenia zgody na 

wyodrębnienie środków 

stanowiących  fundusz  

sołecki  w budżecie Gminy  

Biskupice  na 2020 r. 

 

Uchwała weszła w 

życie z dniem 

podjęcia 

 

VIII/54/19 

26.03.2019 

Uzgodnienia 

przeprowadzenia zabiegów 

pielęgnacyjnych pomnika 

przyrody 

 

 

Uchwała została 

zrealizowana 

 

VIII/55/19 

26.03.2019 

 

 

 

 

Wystąpienia z apelem 

dotyczącym organizacji 

publicznego transportu 

zbiorowego na terenie 

Gminy 

 

 

 

 

 

Uchwała została 

zrealizowana 

 

 

 

IX/56/19 

15.04.2019 

sprawie zmiany Uchwały 

Nr IV/28/18 Rady Gminy   

Biskupice z dnia 18 

grudnia 2018 r. w sprawie  

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej  

Gminy Biskupice na lata 

2019-2029  

 

 

 

Uchwała została 

zrealizowana 

 

 

IX/57/19 

15.04.2019 

zmiany Uchwały  

Budżetowej Gminy 

Biskupice na 2019  rok, Nr 

IV/29/18 Rady Gminy 

Biskupice z dnia 28 

grudnia 2018 r. 

 

 

 

 

Uchwała została 

zrealizowana 

 

 

 

Ogłoszono  Dz. Urz. z 

dnia 

29.04.2019r. poz.3479 
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IX/58/19 

15.04.2019 

organizacji wspólnej 

obsługi kasowej gminnych 

jednostek organizacyjnych 

zaliczonych do sektora 

finansów publicznych 

 

Uchwała 

realizowana  na 

bieżąco 

 

Ogłoszono  Dz. Urz. z 

dnia 

25.07.2019r. poz.5629 

IX/59/19 

15.04.2019 

przekształcenia Szkoły 

Podstawowej im. Tadeusza 

Kościuszki w 

Przebieczanach sz. w 

Tomaszkowicach  poprzez  

utworzenie dodatkowej 

lokalizacji prowadzenia 

zajęć 

 

 

 

 

Uchwała została 

zrealizowana 

 

 

 

Ogłoszono  Dz. Urz. z 

dnia 

15.47.2019r. poz.3419 

IX/60/19 

15.04.2019 

zmiany uchwały Nr 

XXXVIII/271/17 Rady 

Gminy Biskupice z dnia 27 

marca 2017 r. 

 

 

Uchwała została 

zrealizowana 

 

 

X/61/19 

27.05.2019 

Udzielenia Wójtowi Gminy 

Biskupice wotum zaufania 

za rok 2018   absolutorium  

dla Wójta Gminy 

Biskupice z tytułu    

           wykonania budżetu 

Gminy Biskupice za 2018 

r. 

 

 

 

Uchwała weszła w 

życie z dniem 

podjęcia 

 

X/62/19 

27.05.2019 

zatwierdzenia  

sprawozdania finansowego 

oraz       sprawozdania z 

wykonania budżetu  Gminy  

Biskupice za 2018 rok  

 

 

 

Uchwała została 

zrealizowana 

 

 

X/63/19 

27.05.2019 

absolutorium  dla Wójta 

Gminy Biskupice z tytułu    

           wykonania budżetu 

Gminy Biskupice za 2018 

r. 

 

Uchwała weszła w 

życie z dniem 

podjęcia 
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X/64/19 

27.05.2019 

 

zmiany Uchwały Nr 

IV/28/18 Rady Gminy   

Biskupice z dnia 18 

grudnia 2018 r. w sprawie  

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej  

Gminy Biskupice na lata 

2019-2029  

 

 

 

 

Uchwała została 

zrealizowana 

 

 

X/65/19 

27.05.2019 

 

zmiany Uchwały  

Budżetowej Gminy 

Biskupice na 2019  rok, Nr 

IV/29/18 Rady Gminy 

Biskupice z dnia 28 

grudnia 2018 r. 

 

 

 

Uchwała została 

zrealizowana 

 

Ogłoszono  Dz. Urz. z 

dnia 

06.06.2019r. poz.4334 

X/66/19 

27.05.2019 

 

wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie 

nieruchomości gruntowej 

położonej w miejscowości 

Zabłocie, gmina Biskupice 

 

 

Uchwała została 

zrealizowana, 

została podpisana 

umowa dzierżawy, 

na czas oznaczony 

od 1.06.2019 do 

31.05.2022r. 

 

X/67/19 

27.05.2019 

wyrażenia zgody na 

odpłatne nabycie przez 

Gminę Biskupice własności 

nieruchomości gruntowej, 

położonej w miejscowości 

Przebieczany, gmina 

Biskupice 

 

 

 

 

Uchwała została 

zrealizowana 

 

X/68/19 

27.05.2019 

 

udzielenia dotacji celowej z 

budżetu gminy dla 

Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Łazanach  

 

Uchwała 

realizowana na 

bieżąco  stosowana 

przy rozliczaniu 

udzielonych  dotacji 

Ogłoszona  Dz. Urz. z 

dnia 06.06.2018 r. poz. 

4059 
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X/69/19 

27.05.2019 

 

udzielenia dotacji celowej z 

budżetu gminy dla 

Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Sławkowicach 

 

 

Uchwała została 

zrealizowana 

 

 

X/70/19 

27.05.2019 

 

zarządzenia wyborów 

członków Rady Sołeckiej 

w sołectwie Szczygłów 

 

 

 

 

Uchwała 

zrealizowana  w 

dniu 28.07.2019 r. 

 

X/71/19 

72.05.2019 

 

utworzenia Szkoły 

Podstawowej im. Bł.O. 

Narcyza Jana Turchana w 

Trąbkach 

 

 

Uchwała została 

zrealizowana 

 

 

Ogłoszono Dz. Urz.  z 

dnia 04.06.2019r.  poz. 

4301 

X/72/19 

27.05.2019 

ustalenia sieci publicznych 

przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach 

podstawowych 

prowadzonych przez 

Gminę Biskupice 

 

 

Uchwała została 

zrealizowana 

 

 

Ogłoszono Dz. Urz.  z 

dnia 04.06.2019r.  poz. 

4302 

LVI/73/19 

27.05.2019 

 

zasad udzielania i rozmiaru 

zniżek tygodniowego, 

obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycielom,  

którym powierzono 

stanowisko kierownicze 

oraz określenia 

tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć niektórych 

nauczycieli 

 

 

 

 

Uchwała weszła w 

życie z dniem  1 

września 2019 r. 

 

 

 

Ogłoszono Dz. Urz.  z 

dnia 04.06.2019r.  

poz4303 

X/74/19 

27.05.2019 

ustalenia sieci szkół 

podstawowych 

prowadzonych przez 

Gminę Biskupice 

 

 

 

 

Uchwała weszła w 

życie z dniem  1 

września 2019 r. 

 

 

Ogłoszono Dz. Urz.  z 

dnia 04.06.2019r.  

poz4304 
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XI/75/19 

17.06.2019 

zmiany Uchwały Nr 

IV/28/18 Rady Gminy  

Biskupice z dnia 18 

grudnia 2018 r. w sprawie  

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy 

Biskupice na lata 2019-

2029  

 

 

 

 

Uchwała weszła w 

życie z dniem 

podjęcia 

 

 

 

Ogłoszono Dz. Urz. z 

dnia 

26.06.2018r. poz.4508 

XI/76/19 

17.06.2019 

zmiany Uchwały  

Budżetowej Gminy 

Biskupice na 2019  rok, Nr 

IV/29/18 Rady Gminy 

Biskupice z dnia 28 

grudnia 2018 r. 

 

Uchwała weszła w 

życie z dniem 

podjęcia 

 

Ogłoszono Dz. Urz. z 

dnia  27.06.2019r. poz. 

4842 

XI/77/19 

17.06.2019 

zaciągnięcia pożyczki na 

wyprzedzające 

finansowanie zadania 

inwestycyjnego 

pn.”Zagospodarowanie 

centrum wsi Łazany - 

budowa boiska” 

 

W 2019 roku Gmina 

Biskupice zaciągnęła 

pożyczkę na 

wyprzedzające 

finansowanie działań 

finansowanych ze 

środków 

pochodzących z 

budżetu Unii 

Europejskiej z 

Banku 

Gospodarstwa 

Krajowego na 

realizację PROW na 

lata 2014-2020 na 

zadanie 

„Zagospodarowanie 

centrum wsi Łazany 

- budowa boiska” w 

kwocie 500.000,00 

zł na plan 

500.000,00 zł. 

. 
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XI/78/19 

17.06.2019 

przekazania w 2019 roku 

środków finansowych na 

Wojewódzki Fundusz 

Wsparcia Państwowej 

Straży Pożarnej z 

przeznaczeniem na 

dofinansowanie zakupu 

sorbentów , neutralizatorów 

oraz środków gaśniczych 

dla Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży 

Pożarnej w Wieliczce 

 

 

 

 

Uchwała została 

zrealizowana 

 

 

XI/79/19 

17.06.2019 

przekazania środków 

finansowych na  Fundusz 

Wsparcia Policji 

 

 

Uchwała została 

zrealizowana 

 

 

XI/80/19 

17.06.2019 

Określenia metody 

ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz 

ustalenia stawki opłaty  

 

 

Uchwała weszła w 

życie z dniem 1 

sierpnia 2019 r. 

Ogłoszono  Dz. Urz. z 

dnia 

26.06.2019r. poz.4823 

XI/81/19 

17.06.2019 

Wprowadzenie poboru 

podatku od nieruchomości, 

rolnego i leśnego w drodze 

inkasa 

 

 

Uchwała została 

zrealizowana 

 

Ogłoszono  Dz. Urz. z 

dnia 

26.06.2019r. poz.4825 

XI/82/19 

17.06.2019 

wprowadzenia poboru 

opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w 

drodze inkasa 

 

 

Uchwała weszła w 

życie z dniem 

podjęcia 

Ogłoszono  Dz. Urz. z 

dnia 

26.06.2019r. poz.4824 

XI/83/19 

17.06.2019 

 

Powołania Komisji 

Inwentaryzacyjnej 

 

Uchwała weszła w 

życie z dniem 

podjęcia 
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XI/84/19 

 

17.06.2019 r 

Wyrażenia zgody na 

odpłatne nabycie przez 

Gminę Biskupice 

nieruchomości gruntowej 

położonej w miejscowości 

Zabłocie, gmina Biskupice 

Uchwała jest w 

trakcie realizacji. 

Kompletowane są 

dokumenty do 

zwarcia umowy 

notarialnej. 

 

XII/85/19 

09.07.2019 

 

 

 

zmiany Uchwały  

Budżetowej Gminy 

Biskupice na 2019  rok, Nr 

IV/29/18 Rady Gminy 

Biskupice z dnia 28 

grudnia 2018 r. 

 

 

 

Uchwała została 

zrealizowana 

 

Ogłoszono Dz. Urz. z 

dnia  25.07.2019r. poz. 

5630 

XII/86/19 

9.07.2019 

 

 

 

udzielenia pomocy 

rzeczowej Województwu 

Małopolskiemu 

 

 

Uchwała  została  

zrealizowana 

 

 

XII/87/19 

09.07.2019 

 

 

 

przyjęcia od Województwa 

Małopolskiego zadania 

publicznego 

 

 

Uchwała  została  

zrealizowana 

 

 

XIII/88/19 

29.08.2019 

 

zmiany Uchwały Nr 

IV/28/18 Rady Gminy  

Biskupice z dnia 18 

grudnia 2018 r. w sprawie  

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy 

Biskupice na lata 2019-

2029  

 

 

 

 

 

Uchwała  została 

zrealizowana 

 

 

XI/89/19 

29.08.2019 

 

Zmiany uchwały  

Budżetowej Gminy 

Biskupice Nr IV/29/18 

Rady Gminy Biskupice z 

dnia  28 grudnia 2018 r. 

 

 

 

Uchwała  została 

zrealizowana 

 

 

Ogłoszono Dz. Urz. z 

dnia  16.09.2019r. poz. 

6569 
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XIII/90/19 

29.08.2018 

 

przyjęcia regulaminu 

korzystania z parkingów 

funkcjonujących w 

systemie Parkuj i Jedź 

(P+R) na terenie Gminy 

Biskupice 

 

 

 

 

 

Uchwała w realizacji 

 

 

 

Ogłoszono Dz. Urz. z 

dnia  11.09.2019r. poz. 

6442 

XIII/91/19 

29.08.2019 

 

zmiany uchwały w sprawie 

organizacji wspólnej 

obsługi jednostek 

oświatowych Gminy 

Biskupice 

 

Uchwała weszła w 

życie 14 dni po 

ogłoszeniu 

 

Ogłoszono Dz. Urz. z 

dnia 11.09.2019r. poz. 

6443 

XIII/92/19 

29.08.2019 

 

ustalenia Regulaminu 

przyznawania pomocy 

materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów  

zamieszkałych na terenie 

Gminy Biskupice 

Uchwala Uchwała 

weszła w życie 14 

dni po ogłoszeniu z 

mocą od 1.09.2019 

r. . 

Ogłoszono Dz. Urz. z 

dnia 11.09.2019r. poz. 

6444 

XIII/93/1 

29.08.2019 

 

zmiany Uchwały Nr 

IX/58/19 Rady Gminy 

Biskupice      z dnia 15 

kwietnia 2019 r. w sprawie 

organizacji wspólnej 

obsługi kasowej gminnych 

jednostek organizacyjnych 

zaliczonych do sektora 

finansów  publicznych 

 

 

Uchwała weszła w 

życie 14 dni po 

ogłoszeniu 

Ogłoszono Dz. Urz. z 

dnia 11.09.2019r. poz. 

6445 

XIV/94/19 

10.09.2019 

 

zmiany Uchwały 

Budżetowej Gminy 

Biskupice na 2019  rok, Nr 

IV/29/18 Rady Gminy 

Biskupice z dnia 28 

grudnia 2018 r. 

 

 

 

Uchwała została 

zrealizowana 

 

 

 

Ogłoszono Dz. Urz. 

z dnia03.10. 2019r. poz. 

6901 

XIV/95/19 

30.08.2018 
zmiany  Regulaminu 

utrzymania czystości i 

porządku na terenie gminy 

Biskupice 

 

 

Uchwała weszła w 

życie  14 dni od dnia 

ogłoszenia. 

 

Ogłoszono  Dz. Urz. z 

dnia 

10.09.2018r.  poz. 6989 
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XIV/96/19 

10.09.2019 
wyrażenia zgody na 

nieodpłatne obciążenie 

nabywanej przez Gminę 

Biskupice nieruchomości 

gruntowej, położonej w 

miejscowości Zabłocie, 

gmina Biskupice 

 

 

Uchwała jest w 

trakcie realizacji. 

Kompletowane są 

dokumenty do 

zwarcia umowy 

notarialnej. 

 

 

XV/97/19 

01.10.2019 

zmiany Uchwały Nr 

IV/28/18 Rady Gminy  

Biskupice z dnia 18 

grudnia 2018 r. w sprawie  

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy 

Biskupice na lata 2019-

2029 . 

 

 

 

 

 

Uchwała weszła w 

życie z dniem 

podjęcia 

 

XV/98/19 

01.10.2019 

 

zmiany uchwały  

Budżetowej Gminy 

Biskupice Nr IV/29/18 

Rady Gminy Biskupice z 

dnia  28 grudnia 2018 r. 

 

 

Uchwała została 

zrealizowana 

 

 

Ogłoszono Dz. Urz. z 

dnia16.10.2019r. poz. 

7282 

XV/99/19 

01.10.2019 

zmiany regulaminu 

określającego niektóre 

zasady wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach, przedszkolach, 

zespołach              i 

placówkach oświatowych 

prowadzonych przez  

Gminę Biskupice. 

 

 

Uchwała weszła w 

życie z dniem 

podjęcia 

 

 

Ogłoszono  Dz. Urz. z 

dnia 

16.10.2018r.  poz. 7282 

XV/100/19 

01.10.2019 

 

wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości gruntowej, 

położonej w miejscowości 

Tomaszkowice,  gm. 

Biskupice. 

 

Uchwała została 

zrealizowana 
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XV/101/19 

01.10.2019 

przyjęcia regulaminu 

udzielania dotacji na 

dofinansowanie na 

wymianę nieekologicznych 

urządzeń grzewczych                            

w gospodarstwach 

domowych w ramach 

projektu pn. „ Wymiana 

pieców i kotłów 

w indywidualnych 

gospodarstwach domowych 

w gminie Biskupice – II 

edycja” finansowanego z 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego 

Województwa 

Małopolskiego na lata 2014 

– 2020 (ZIT) – II etap. 

 

 

 

 

Uchwała weszła w 

życie po upływie 14 

dni od dnia 

ogłoszenia  

 

 

 

Ogłoszono  Dz. Urz. z 

dnia 

21.11.2019r.  poz. 8140 

XV/102/19 

01.10.2019 r. 

Rozpatrzenia skargi na 

działanie Wójta Gminy 

Boiskupice. 

Uchwała weszła w 

życie z dniem 

podjęcia i została 

zrealizowana 

 

XVI/103/19 

14.10.2019 r. 

Wystąpienia z apelem 

dotyczącym obniżenia 

opłaty marszałkowskiej z 

tytułu składowania 

odpadów oraz podjęcia 

innych działań  

zmierzających do obniżenia 

kosztów gospodarowania 

odpadami komunalnymi. 

 

 

Uchwała została 

zrealizowana 

 

 

XVII/104/19 

28.10.2019 

sprawie przekazania skargi  

na uchwałę Nr 

XXVIII/205/16   Rady 

Gminy Biskupice do 

Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego. 

 

 

 

Uchwała została 

zrealizowana 
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XVII/105/19 

28.10.2019 r. 

zmiany Uchwały Nr 

IV/28/18 Rady Gminy  

Biskupice z dnia 18 

grudnia 2018 r. w sprawie  

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy 

Biskupice na lata 2019-

2029 . 

 

 

 

 

Uchwała weszła w 

życie z dniem 

podjęcia 

 

XVII/106/19 

28.10.2019 r. 

zmiany Uchwały 

Budżetowej Gminy 

Biskupice na 2019 rok,  Nr 

IV/29/18 z dnia 28 grudnia 

2018 r. 

 

Uchwała została 

zrealizowana 

 

 

XVII/107/19 

28.10.2019 r. 

określenia wysokości 

stawek podatku od 

środków transportowych. 

 

Uchwała  w 

realizacji od 2020 

roku 

Ogłoszono  Dz. Urz. z 

dnia 

15.11.2019r.  poz. 7942 

XVII/108/19 

28.10.2019 r. 

Określenia wysokości 

stawek 

podatku od nieruchomości 

Uchwała  w 

realizacji od 2020 

roku 

Ogłoszono Dz. Urz. z 

dnia 18.11.2019 r. 

poz.7982 

 

 

XVII/109/19 

28.10.2019 r. 

 

przyjęcia od Powiatu 

Wielickiego zadania w 

zakresie  

 prowadzenia 

Ponadgminnej Placówki 

Wsparcia Dziennego w 

Zabłociu. 

 

 

Uchwała w trakcie 

realizacji 

 

Ogłoszono Dz. Urz.  z 

dnia 25.10.2018r. 

poz.7171 

XVII/110/19 

28.10.2019 r. 

wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie 

nieruchomości  

 gruntowej,   położonej w 

miejscowości Zabłocie, 

gmina Biskupice. 

 

Uchwała  została 

zrealizowana, 

została                                       

podpisana umowa 

dzierżawy, na czas 

oznaczony od 

2.12.2019 do 

30.11.2022r. 

 

 

XVII/111/19 

28.10.2019 r. 

Rozpatrzenia skargi na 

działalność Wójta Gminy 

Biskupice 

Uchwała  została 

zrealizowana 
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XVIII/112/19 

28.11.2019 r. 

Gminnego Programu 

Profilaktyki i 

Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2020 rok. 

 

 

 

Uchwała w realizacji  

od 2020 r. 

 

XVIII/113/19 

28.11.2019 r. 

Regulaminu udzielania 

pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na 

terenie Gminy Biskupice 

 

 

Uchwała weszła w 

życie  po ogłoszeniu 

i ma zastosowanie 

od 1 stycznia 2020 r. 

 

Ogłoszono  Dz. Urz. z 

dnia 

06.12.2019r.  poz. 8943 

XVIII/114/19 

28.11.2019 r. 

zmiany statutu Gminnego 

Ośrodka Pomocy 

Społecznej  w Biskupicach. 

z dnia 18 grudnia 2017 r. 

 

Uchwała weszła w 

życie po ogłoszeniu 

z dniem podjęcia 

 

Ogłoszono  Dz. Urz. z 

dnia 

06.12.2019r.  poz. 8944 

XVIII/115/19 

28.11.2019 r. 

sprawie upoważnienia 

Kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Biskupicach 

do prowadzenia 

postępowania i wydawania 

decyzji administracyjnych                

w sprawach z zakresu 

świadczeń pomocy 

materialnej o charakterze 

socjalnym przyznawanych 

na podstawie ustawy o 

systemie oświaty 

 

 

 

 

 

 

Uchwała weszła w 

życie  po ogłoszeniu 

i ma zastosowanie o  

1 stycznia 2020 

 

 

 

Ogłoszono  Dz. Urz. z 

dnia 06.12.2019r.  

 poz. 8945 

XVIII/116/19 

28.10.2019 r. 

sposobu sprawienia 

pogrzebu oraz określenia 

zasad zwrotu wydatków na 

pokrycie kosztów pogrzebu 

 

 

Uchwała weszła w 

życie  po ogłoszeniu 

 

Ogłoszono  Dz. Urz. z 

dnia 

06.12.2019r.  poz. 8946 

XVIII/117/19 

28.11.2019 

zmiany uchwały w sprawie 

obsługi jednostek 

oświatowych Gminy 

Biskupice 

 

Uchwała weszła w 

życie  po ogłoszeniu 

i ma zastosowanie 

od              1 

stycznia 2020 r. 

Ogłoszono  Dz. Urz. z 

dnia 

06.12.2019r.  poz. 8947 
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XVIII/118/19 

28.11.2019 

zmiany Uchwały Nr 

XLIX/343/17 Rady Gminy 

Biskupice z dnia 18 

grudnia 2017 r. w sprawie 

emisji obligacji oraz 

określenia zasad ich 

zbywania, nabywania       i 

wykupu 

 

 

 

Uchwała została 

zrealizowana 

 

 

 

XVIII/119/19 

28.11.2019 

 

zmiany Uchwały Nr 

V/34/19 Rady Gminy 

Biskupice z dnia 29 

stycznia 2019 r. w sprawie 

emisji obligacji oraz 

określenia zasad ich 

zbywania, nabywania          

i wykupu 

 

 

 

Uchwała została 

zrealizowana 

 

 

XVIII/120/19 

28.11.2019 

 

zmiany Uchwały Nr 

IV/28/18 Rady Gminy   

Biskupice z dnia 28 

grudnia 2018 r. w sprawie  

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej  

Gminy Biskupice na lata 

2019-2029  

 

 

Uchwała została 

zrealizowana 

 

 

 

XVIII/121/19 

28.11.2019 

 

 

zmiany Uchwały 

Budżetowej Gminy 

Biskupice na 2019 rok,  Nr 

IV/29/18 z dnia 28 grudnia 

2018 r. 

 

 

Uchwała została 

zrealizowana 

 

Ogłoszono  Dz. Urz. z 

dnia 

10.12.2019r.  poz. 9116 
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XVIII/122/19 

28.11.2019 

 

przyjęcia regulaminu 

udzielania dotacji na 

dofinansowanie na 

wymianę nieekologicznych 

urządzeń grzewczych                            

w gospodarstwach 

domowych w ramach 

projektu pn. „ Wymiana 

pieców i kotłów 

w indywidualnych 

gospodarstwach domowych 

w gminie Biskupice – II 

edycja” finansowanego z 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego 

Województwa 

Małopolskiego na lata 2014 

– 2020 (ZIT) – II etap 

 

 

 

 

 

Uchwała weszła w 

życie  po ogłoszeniu 

 

 

 

 

Ogłoszono  Dz. Urz. z 

dnia 

06.12.2019r.  poz. 8947 

XVIII/123/19 

28.11.2019 

 

wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie 

nieruchomości gruntowej, 

położonej w miejscowości 

Przebieczany, gmina 

Biskupice 

 

 

Uchwała została 

zrealizowana, 

została podpisana 

umowa dzierżawy, 

na czas oznaczony. 

 

XVIII/124/19 

28.11.2019 

 

sprawie uchwalenia 

Rocznego Programu 

Współpracy Gminy   

Biskupice z organizacjami 

pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi     

w art. 3 ust. 3 ustawy 

 z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku 

publicznego 

i o wolontariacie  

na  2020 r. 

 

 

 

 

 

 

Uchwała została 

zrealizowana 
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XVIII/125/19 

28.11.2019 

 

zaopiniowania wniosku 

Wójta Gminy Biskupice w 

sprawie zawarcia 

porozumienia z PKP 

Polskie Linie Kolejowe 

S.A. 

 

Uchwała 

zrealizowana weszła 

w życie z dniem 

podjęcia 

 

 

XIX/126/19 

11.12.2019 

 

zmiany Uchwały Nr 

IV/28/18 Rady Gminy  

Biskupice z dnia 28 

grudnia 2018 r. w sprawie  

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy 

Biskupice na lata 2019-

2029  

 

 

 

Uchwała 

zrealizowana weszła 

w życie z dniem 

podjęcia 

 

XIX/127/19 

11.12.2019 

 

zmiany Uchwały  

Budżetowej Gminy 

Biskupice na 2019  rok, Nr 

IV/29/18 Rady Gminy 

Biskupice z dnia 28 

grudnia 2018 r. 

 

 

 

 

 

Uchwała 

zrealizowana weszła 

w życie z dniem 

podjęcia 

 

XIX/128/19 

11.12.2019 

 

wykazu wydatków, które 

nie wygasają z upływem 

roku 

budżetowego 2019 

 

 

 

 

Uchwała 

zrealizowana weszła 

w życie z dniem 

podjęcia 

 

XX/129/19 

30.12.2019 

 

zmiany Uchwały Nr 

IV/28/18 Rady Gminy  

Biskupice z dnia 28 

grudnia 2018 r. w sprawie  

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy 

Biskupice na lata 2019-

2029  

 

 

 

 

Uchwała została 

zrealizowana 
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XX/130/19 

30.12.2019 

 

zmiany Uchwały  

Budżetowej Gminy 

Biskupice na 2019  rok, Nr 

IV/29/18 Rady Gminy 

Biskupice z dnia 28 

grudnia 2018 r. 

 

 

 

Uchwała weszła w 

życie z dniem 

podjęcia 

 

XX/131/19 

30.12.2019 

 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy 

Biskupice na lata 2020-

2035 

 

 

 

 

Uchwała w realizacji 

 

XX/132/19 

30.12.2019 

 

uchwała Budżetowa Gminy 

Biskupice na 2020  rok. 

 

 

 

 

Uchwała w realizacji 

 

 

 

UCHWAŁY PODJĘTE WE WCZEŚNIEJSZYCH LATACH I REALIZOWANE W 2019 

ROKU:  

 

Uchwała Nr LIII/374/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 marca 2018r. w sprawie 

określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych mających 

charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Biskupice lub jej jednostkom 

organizacyjnym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności.  

W związku z Uchwałą Nr LIII/374/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 marca 2018r.  

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych mających 

charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Biskupice lub jej jednostkom 

organizacyjnym oraz  udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności Wójt Gminy 

Biskupice informuje, że  w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. nie dokonał umorzeń 

należności pieniężnych.     

 

 

Uchwała Nr LIII/378/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego p.n. 

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Biskupice oraz budowa 

odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Biskupice, Gmina Biskupice” i Uchwała Nr 

VI/47/19 Rady Gminy Biskupice z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały 

Nr LIII/378/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie 
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zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego p.n. 

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Biskupice oraz budowa 

odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Biskupice, Gmina Biskupice” i Uchwała Nr 

VI/47/19 .  

 

W 2019 roku Gmina Biskupice zaciągnęła pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań 

finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku 

Gospodarstwa Krajowego na realizację PROW na lata 2014-2020 na zadanie „Budowa 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Biskupice oraz budowa odcinka sieci 

wodociągowej w miejscowości Biskupice, Gmina Biskupice” w kwocie 1.633.959,88 zł na 

plan 1.633,.959,88 zł. W 2019 roku spłacono również transzę pożyczki na ww. zadnie 

zaciągniętą w 2018 roku w wysokości 31.101,12 zł.   

 

 

VII. WSPÓŁPRACA Z INNYMI  SPOŁECZNOŚCIAMI SAMORZĄDOWYMI  

Gmina Biskupice  należy do następujących stowarzyszeń i związków międzygminnych:  

 

7.1. Związek Gmin Dolnego Dorzecza Rzeki Raby    

Powstał w 1994 roku,  aktualnie 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.  W partnerstwie  

ze związkiem Gmina Biskupice realizowała projekt pn.: „Poprawa jakości powietrza  

na terenie zlewni rzeki Raby”. Projekt zakładał wymianę źródeł ciepła oraz montaż paneli 

solarnych w budynkach użyteczności publicznej. Z tytułu przynależności Gminy Biskupice  

do ZGDDRR gmina Biskupice w 2019 roku wydatkowała środki z tytułu przynależności  

w wysokości  14 029,40 zł. W styczniu 2019 roku Wójt Gminy Biskupice została 

Przewodniczącą Zgromadzenia ZGDDRR.  

 

7.2. Związek  Gmin  Wiejskich  Rzeczpospolitej Polskiej 

Jest największą organizacją zrzeszającą gminy wiejskie z całego kraju. 

Podstawowym celem Związku jest integracja samorządów wiejskich i rozwiązywanie 

typowych problemów tego środowiska.  Aktualnie Związek zrzesza ponad 550 gmin 

wiejskich z terenu całego kraju. Wspólne działania za pośrednictwem Związku pomagają  

w sposób zorganizowany walczyć o interesy członków. Działania prowadzone są na wielu 

płaszczyznach. Dotyczą zarówno negocjacji z Rządem, konsultacji w Parlamencie, wymiany 
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doświadczeń pomiędzy członkami, jak i działań w celu gospodarczego i kulturalnego rozwoju 

gmin wiejskich. Z tytułu przynależności  Gmina w  2019  roku  poniosła  składki  

w wysokości  3 556,60 zł   W roku 2019 we wrześniu Wójt Gminy Biskupice uczestniczył  

w XIX kongresie Gmin Wiejskich w Rawie Mazowieckiej. 

 

7.3. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Raby  

 

Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględniając ochronę oraz 

promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozwój 

turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych. Z tytułu 

przynależności  Gmina w  2018  roku  poniosła  składki w wysokości  6 111,00 zł. W ramach 

przynależności do LGD „Dolina Raby” przedsiębiorcy z obszaru Gminy Biskupice mogli 

 i nadal będą mogli uzyskać wsparcie na rozwój bądź uruchomienia działalności 

gospodarczej.  

 

 

 

7.4. Stowarzyszenia Metropolia  Krakowska   

 

Stowarzyszenie pełni funkcję Związku ZIT. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) 

 to nowe narzędzie zaproponowane przez Komisję Europejską,    którego celem jest wsparcie 

rozwoju terytorialnego. Dzięki temu instrumentowi partnerstwa jednostek samorządu 

terytorialnego - miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie - mogą realizować 

wspólne przedsięwzięcia, łącząc działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W ramach przynależności do stowarzyszenia Gmina poniosła koszty składki w wysokości: 

33 946,98,00 zł. W Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska Wójt Gminy Biskupice pełni 

funkcję członka komisji transportu oraz członka komisji rewizyjnej.  

 

 

7.5. Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa 

 

W roku 2019 Gmina stała się członkiem wspierającym Stowarzyszenia Zielony Pierścień 

Tarnowa na czas realizacji projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii małopolski”. 

 Z tytułu przynależności Gmina Biskupice poniosła koszty opłacenia składki członkowskiej  

w wysokości 9 102,23 zł.  
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VIII. CZĘŚĆ  ANALITYCZNA     

8.1 OŚWIATA I  EDUKACJA  

 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku 2019 

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Biskupice 

 

 

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Biskupice w obecnej formie działa od 

1 października 2016 roku na mocy uchwały nr XXVIII/195/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 

12 września 2016 roku z późniejszymi zmianami.  

 

Siedzibą GZOS jest budynek Urzędu Gminy Biskupice Tomaszkowice 455, W GZOS 

zatrudnionych jest 8 pracowników. Jest to jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, 

nadzorowana bezpośrednio przez Wójta Gminy Biskupice. Przedmiotem działalności 

Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Biskupice jest prowadzenie wspólnej 

obsługi w szczególności administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek oraz 

zapewnienie realizacji zadań własnych i zleconych z zakresu edukacji publicznej. 

 

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Biskupice jest jednostka obsługującą 

w rozumieniu art. 10b ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym dla następujących 

jednostek oświatowych gminy Biskupice: 

 

 

Lp Nazwa jednostki Liczba 

uczniów 

1 Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Biskupicach 267 

2 Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Bodzanowie 163 

3 Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Łazanach 179 

4 Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Przebieczanach 
247 

5 Szkoły Podstawowej im. ks. Karola Wojtyły w Sławkowicach 104 SP+62 

G 

6 Szkoły Podstawowej im. bł. O. Narcyza Jana Turchana w Trąbkach 
150 

7 Przedszkola Samorządowego w Biskupicach 50 

8 Przedszkola Samorządowego w Trąbkach 65 

RAZEM 1287 

Stan na rok szkolny 2018/2019 
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W roku szkolnym 2018/2019 realizowano szereg zadań wynikających z ustawowych 

obowiązków gminy na rzecz uczniów i szkół. Najważniejszym zrealizowanym zadaniem 

gminy Biskupice było zabezpieczenie na odpowiednim poziomie przedszkolom i szkołom 

prowadzonym przez gminę środków finansowych na prowadzenie działalności, w tym  

na wynagrodzenia pracowników i eksploatację budynków komunalnych.  

Realizując obowiązki określone w art. 39 ustawy Prawo oświatowe, zapewniono dowóz 

uczniom do szkół na terenie gminy Biskupice oraz dzieciom niepełnosprawnym  

do przedszkoli, szkół i specjalistycznych placówek.  

 

Tabela. Dowożenie uczniów do szkół. 

 

Wyszczególnienie 

01.01.2019 r.- 

31.08.2019 r.  

01.09.2019 r. -

31.12.2019   
Koszty dowozu (w zł): 

1. 
Dzieci niepełnosprawne dowożone do przedszkoli, szkół i 

specjalistycznych placówek 
120 283,30 100 343,90 

2. 

Uczniowie zamieszkujący powyżej 3 km (klasy I-IV) i  

powyżej 4 km (klasy V-VIII i gimnazjum) od szkoły 

dowożeni do szkół 

49 013,54 52 360,00 

Razem – koszty dowozu 169 296,84 152 703,50 

 

Zgodnie z ustawą gmina zorganizowała dowóz i opiekę dzieciom niepełnosprawnym 

zamieszkałym na terenie gminy Biskupice do przedszkoli, szkół i specjalistycznych placówek 

oświatowych położonych na terenie gminy Wieliczka i Kraków. 

Zgodnie z dyspozycją art. 90b i art.90m ustawy o systemie oświaty wspomagano uczniów 

w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół 

podstawowych, oddziałów gimnazjalnych, ale także szkół ponadgimnazjalnych, którzy 

faktycznie zamieszkują w gminie Biskupice. Ustawowe kryterium dochodowe uprawniające 

do uzyskania pomocy wynosi 528 zł na członka rodziny. Stypendia szkolne przyznawane były 

w kwocie 104,00 zł miesięcznie od września 2018 do czerwca 2019 roku. Na powyższe 

zadanie wykorzystano dotację z budżetu Wojewody Małopolskiego w kwocie 71461,38 zł 

oraz wkład własny 13 625,49 zł, w tym okresie wypłacono 4 zasiłki szkolne na kwotę 

2 480,00 zł. 

 

Tabela.  Stypendia i zasiłki szkolne w roku szkolnym 2018/2019. 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Stypendium 

szkolne 
Zasiłek szkolny 

1. Liczba wniosków 87 4 
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2. Liczba wniosków pozytywnie rozpatrzonych - 

ogółem 
82 4 

 Razem wykonanie (w zł) 85 086,87 2 480,00 

 

Innym zadaniem o charakterze pomocy materialnej było wsparcie w zakresie zakupu 

podręczników w ramach rządowego programu ”Wyprawka szkolna”. Jednak w roku 

szkolnym 2018/2019 żaden z naszych uczniów nie zakwalifikował się do tej formy pomocy.  

W roku 2019 gmina otrzymała dotacje na zakup podręczników oraz materiałów 

edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w kwocie 

92 329,26 zł. 

 

2019 roku Wójt Gminy Biskupice przyznał dofinansowanie 15 pracodawcom na 

15 młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie naszej gminy na łączną kwotę 

116 672,63 zł.Dofinansowania są wypłacane pracodawcom sukcesywnie, w miarę 

otrzymywania przez gminę środków na ten cel.  

 

 

Tabela. Dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników w 2019 r. 

 

Liczba pracodawców 

którzy otrzymali 

dofinansowanie 

Liczba 

młodocianych 

którzy 

ukończyli 

naukę zawodu 

Liczba decyzji 

odmawiających 

przyznania 

dofinansowania 

Kwota jaką do 31 

grudnia 2019 r. 

wypłacono 

pracodawcom w 

ramach 

dofinansowania 

Wysokość 

środków  

z Funduszu 

Pracy  

do 31 

grudnia2019 r.  

15 15 0 116. 672,63 116. 672,63 

 

 

Na realizację powyższego zadania pozyskano środki z Funduszu Pracy w wysokości 116 

672,63 zł, które w 100% pokryły poniesione wydatki. 

 

Ważnym zadaniem realizowanym w roku szkolnym 2018/2019 była kontrola obowiązku 

szkolnego i obowiązku nauki. Obowiązkowi szkolnemu podlegają uczniowie w wieku od 7 lat 

do ukończenia gimnazjum (16 lat) i szkoły podstawowej (15)  a obowiązkowi nauki 

uczniowie w wieku 16 - 18 lat życia. Kontroli spełniania obowiązku szkolnego dokonują 

dyrektorzy szkół w obwodach, w których zamieszkują uczniowie, a obowiązku nauki gmina 

(Wójt Gminy Biskupice). Dyrektorzy szkół analizują spełnianie obowiązku szkolnego przez 

uczniów zgodnie z ustalonymi obwodami szkolnymi.  
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Tabela. Kontrola obowiązku nauki. 

 

Lp. Wyszczególnienie 

1. Liczba uczniów  zobowiązanych do spełniania obowiązku  szkolnego 

w szkole podstawowej i oddz. gim. (dane z SIO) 
1134 

2. Liczba uczniów zobowiązanych do spełniania obowiązku  nauki  

w szkołach ponadpodstawowych 
335 

RAZEM 1469 

 

W ramach wewnętrznego kierownictwa oprócz różnego rodzaju decyzji organizacyjno-

kadrowych wydano zarządzenia odnoszące się do sfery oświaty. 

 

Organizacja pracy szkół i przedszkoli. 

 

W roku szkolnym 2018/2019 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.  

Na terenie gminy do końca roku szkolnego 2018/19 funkcjonowała Publiczna Szkoła 

Podstawowa im. bł. O. Narcyza Jana Turchana prowadzona przez Stowarzyszenie na rzecz 

EKO – rozwoju wsi Trąbki, do której uczęszczało 150 uczniów. Od 1 września 2019 r. 

organem prowadzącym jest gmina Biskupice.  

Gmina prowadzi ewidencję niepublicznych szkół i przedszkoli, dla których organem 

prowadzącym są osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.  

W ewidencji  tej w roku szkolnym 2018/2019 znajdowały się trzy przedszkola: Niepubliczne 

Przedszkole „Bajkolandia” w Sławkowicach, do którego uczęszczało średnio 45 dzieci, 

Niepubliczne Przedszkole „2 języki” - 84 dzieci oraz Niepubliczne Przedszkole Nibylandia - 44 

dzieci. 
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Tabela. Stan organizacji szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019. Stan na 30.09.2019 r. 

 

L

p 

Wyszczególnienie Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów* 

w tym: 

0 I II III IV V VI VII VII

I 

1. SP Biskupice 14 267 33 41 24 18 34 44 18 38 17 

2. SP Bodzanów 9 163 22 12 16 15 22 21 17 14 24 

3. SP Łazany 10 179 23 15 23 13 22 31 13 25 14 

4. SP Przebieczany 11 247 25 36 16 22 44 26 24 27 27 

5. SP Sławkowice 9 104 33 9 10 6 15 13 9 9 0 

6. PSP Trąbki 9 150 22 19 16 13 25 22 16 10 7 

 Razem 62 1110 158 132 105 87 162 
15

7 
97 123 89 

 
Oddz. gim. w 

Sławkowicach 
3 62   62  

 Ogółem 65 1172  

* wychowanków 

 

 

Tabela. Organizacja przedszkoli publicznych i niepublicznych. 

Lp. Wyszczególnienie 
Liczba 

oddziałów 

Liczba 

wychowanków* 

1. Przedszkole Samorządowe  w Trąbkach 3 65 

2. Przedszkole Samorządowe w Biskupicach 2 50 

3. Prywatne Przedszkole „Dwa języki” w Tomaszkowicach 3 84 

4. Prywatne Przedszkole „Nibylandia” w Trąbkach 2 44 

5. 
Prywatne Przedszkole „Bajkolandia” w Sławkowicach 

2 45 

Ogółem: 12 288 

 

 

W związku z reformą systemu oświaty na bazie Gimnazjum w Sławkowicach 

funkcjonowała Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi aż do ich wygaszenia czyli 

do 31.08.2019 r. Na nowo zostały określone obwody szkół w Łazanach i został ustalony 

obwód dla nowo powstającej szkoły w Trąbkach, obwody te obowiązują od roku szkolnego 

2019/2020.  

Sieć publicznych przedszkoli stwarzała możliwość korzystania z usług przedszkoli dla 
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115 dzieci w przedszkolach publicznych. W roku szkolnym 2018/2019 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.  

Wójt Gminy zapewnił miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych wszystkim 

3,4 i 5 – latkom,  które wzięły udział w rekrutacji do publicznych przedszkoli.  

Do przedszkoli niepublicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Biskupice uczęszczało 

173 dzieci. Liczna grupa dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczała do przedszkoli 

niepublicznych i punktów przedszkolnych w ościennych gminach (średnio 124), co było 

wynikiem przede wszystkim uwarunkowań rodzinnych m.in. związanych z pracą rodziców.  

Liczba uczniów w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Biskupice od kilku lat systematycznie wzrasta, co jest związane nie tylko z wzrostem urodzin, 

ale z bardzo pozytywnymi migracjami ludności na teren naszej gminy. W roku szkolnym 

2018/2019 w oddziałach gimnazjalnych uczyło się 62 uczniów, a w szkołach podstawowych 

952 (razem z oddziałami „0” -1172). 

Baza do działalności oświatowej. 

 

Placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Biskupice funkcjonowały w 6 budynkach 

komunalnych, również w budynku komunalnym funkcjonowała Publiczna Szkoła 

Podstawowa im.  bł. O. Narcyza Jana Turchana prowadzona przez Stowarzyszenie na rzecz 

EKO – rozwoju wsi Trąbki.  

 

Tabela. Stan bazy lokalowej oświaty w roku szkolnym 2018/2019. 

 

Wyszczególnienie Powierzch

nia 

nieruch. 

gruntowej  

(w m²) 

w tym: 

powierzch. 

terenów 

zielonych 

(w m²) 

Pomieszczenia (ilość) 

Sale 

lekcyjne 

Pracownie Salegimn

. 

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. SP Biskupice 9000 3000 9 1 0 1 1 2 0 

2 SP Bodzanów 1040 654 8 1 0 1 1 0 0 

3. SP Łazany 10000 2000 10 1 0 1 1 1 0 

4. SP Przebieczany 8600 0 12 1 0 0 0 0 0 

5. SP Sławkowice 2200 466 11 2 0 2 1 1 0 
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6. PSP Trąbki 0 0 7 1 0 1 0 0 0 

Razem 30840 6120 57 7 0 6 4 4 0 

Ogółem 34133 8620 62 7 0 6 4 4 2 

 

Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych oraz urządzeń sportowo-

rekreacyjnych uznać należy za dobry, co jest rezultatem stałych nakładów finansowych 

czynionych od kilku lat na zwiększenie sprawności technicznej i dla optymalizacji kosztów 

eksploatacji budynków szkolnych. 

Bardzo ważnym zadaniem jest właściwe bezpieczeństwo uczniów w szkole. W celu 

eliminowania zagrożeń okresowo dokonywano kontroli i przeglądów sprawności wszystkich 

urządzeń i wyposażenia szkoły. Występujące niesprawności i awarie były niezwłocznie 

usuwane w ramach bieżących lub okresowych remontów.  

W okresie sprawozdawczym czyniono stałe działania dla poprawy bazy lokalowej oświaty, 

w tym wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne.   

W roku szkolnym 2018/2019 wykonano remonty i modernizację budynków oświatowych 

oraz doposażono placówki w sprzęt i materiały dydaktyczne m.in.: 

 

W Przedszkolu Samorządowym w Biskupicach: 

1. Zakup materiałów i wykonanie chodnika przed przedszkolem. 

2. Zakup niszczarki do papieru. 

3. Zakup maszyny, wycinarki oraz komponentów do wyrabiania przypinek. 

4. Wykonanie instalacji wentylacyjnej. 

5. Zakup i montaż termostatów do kaloryferów. 

6. Zakup szafy chłodniczej i szafy mroźniczej. 

7. Zakup drobnego sprzętu AGD (garnki, gęsiarki, ścierki, deski do krojenia HCCP, torba 

termiczna do przenoszenia żywności ze sklepu do przedszkola, itp.). 

8. Zakup książek, płyt CD, instrumentów, pomocy dydaktycznych, gier i zabawek. 

 

W Przedszkolu Samorządowym w Trąbkach: 

1. Zakup gastronomicznej sokowirówki. 

2. Zakup urządzeń ogrodowych: ławeczki, sprężynowiec jednoosobowy (słonik), karuzela 

tarczowa dla dzieci. 

3. Doposażenie kuchni w: wózek transportowy, garnki, przybory kuchenne  i talerze. 

4. Zakup pomocy dydaktycznych: dzwonki diatoniczne, dzwonki naciskane, cymbałki na 

tubach. 

5. Zakup pomocy do zajęć terapeutycznych Tablice LOGIKO. 

6. Montaż rolet wewnętrznych i moskitier do 8 okien. 

7. Zakup artykułów biurowych: niszczarka, zasilacze UPS. 

8. Wymiana lamp i naprawa oświetlenia (korytarz i szatnia). 

9. Zakup książek i zabawek. 

 

W Szkole Podstawowej w Biskupicach: 
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1. Zakup nagłośnienia bezprzewodowego. 

2. Zakup instrumentu muzycznego keybordKorg. 

3. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka/skaner). 

4. Zakup zestawu - tablica multimedialna plus projektor. 

5. Zakup szafek na podręczniki. 

6. Zakup ławek i krzeseł - 20 sztuk. 

 

 Ze względu na rosnąca liczbę dzieci konieczna jest rozbudowa budynku szkoły. Obecnie 

dzieci w szkole uczą się na dwie zmiany, ponieważ nie ma już możliwości adaptacji na salę 

lekcyjną żadnego pomieszczenia znajdującego się w budynku. Przygotowany jest projekt 

rozbudowy budynku, aktualnie trwa procedowanie uzyskania pozwolenia na budowę w 

Starostwie Powiatowym w Wieliczce. Teren wokół szkoły i mieszczących się w drugiej 

części budynku Przedszkola i Biblioteki jest mocno zniszczony, poprzez wieloletnie 

przebudowy i inwestycje typu kanalizacja. Wokół budynku nie ma chodnika i parkingu, 

wskazane jest wykonanie takich prac po rozbudowie budynku szkoły. Plac zabaw przy szkole 

wykonany ze środków rządowych „Radosna Szkoła” w 2010 roku uległ z biegiem czasu -  

pomimo systematycznych konserwacji – częściowemu zniszczeniu. Przy takiej ilości dzieci 

korzystających, tj. 50 dzieci z przedszkola, 33 dzieci z oddziałów przedszkolnych w szkole i 

83 dzieci z klas I-III wskazane jest wykonanie nowego placu zabaw zabezpieczającego 

potrzeby ww. liczby dzieci do przebywania na świeżym powietrzu. Ogrodzenie szkolne 

również wymaga wymiany. 

W Szkole Podstawowej w Bodzanowie: 

1. Zakup telefaxu Panasonic. 

2. Zakup odkurzacza Zelmer. 

3. Zakup Notebooka i programu Office 2016. 

4. Zakup projektorów do tablic. 

5. Zakup stołu konferencyjnego i biurka. 

6. Zakup tablicy tryptyk. 

 

Przy Szkole Podstawowej w Bodzanowie budowana jest   sala gimnastyczna wraz 

 z zapleczem socjalno – technicznym, przewiązką i widownią na 80 osób o wymiarach  

18,60 m x 25,80 m i 7,15 m wysokości. Budowa sali powiązana jest z modernizacją jednego 

skrzydła budynku,  gdzie powstaną nowe pracownie, sanitariaty, pokój nauczycielski, kuchnia 

z jadalnią oraz szatnie dla dzieci. Inwestycja wiąże się także z przebudową parkingu, 

podjazdu oraz układu komunikacyjnego otoczenia szkoły. Inwestycja jest finansowana  

z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 

1 855 600,00 zł. Cała inwestycja opiewa na kwotę 4 436 928,64 zł. Przewidywany termin 

zakończenia inwestycji to I połowa 2020 r.  

 

W Szkole Podstawowej w Łazanach: 

1. Zakup pomocy dydaktycznych dla klasy 7 i 8. 

2. Zakup lektur szkolnych. 
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3. Zakup pomocy dydaktycznych, plastycznych i zabawek dla oddziału przedszkolnego. 

4. Zakup drukarki laserowej i skanera. 

5. Zakup ławek korytarzowych dla uczniów. 

6. Zakup dodatkowych krzeseł i stolików dla uczniów młodszych klas. 

Stan techniczny budynku szkoły jest dobry, choć coraz częściej zdarzają się awarie 

sanitarne i wodociągowe (toalety szkolne wymagają pilnego remontu), hala sportowa w stanie 

dobrym, pełnowymiarowa, z pełnym zapleczem i wyposażeniem. Funkcjonalność szkoły 

dobra, chociaż brak jest zaplecza dla zorganizowania pracowni chemicznej i fizycznej. 

Szatnia szkolna została wyremontowana dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Tauron. Brak 

pomieszczenia przeznaczonego na stołówkę (uczniowie spożywają posiłki w pomieszczeniu 

będącym jednocześnie pomieszczeniem gospodarczym, bez okien). Pomieszczenie biblioteki 

szkolnej zbyt małe, brak miejsca na przechowywanie podręczników. Istnieje potrzeba 

wymiany ogrodzenia wokół terenu szkolnego oraz położenia nowej nawierzchni chodnika 

przed wejściem do budynku szkoły. Podłogi w salach lekcyjnych również wymagają 

renowacji. Wskazana jest wymiana drzwi do sal lekcyjnych. 

Przy Szkole Podstawowej w Łazanach powstało wielofunkcyjne boisko do gier zespołowych 

wraz z oświetleniem lampami solarnymi i ogrodzeniem. Boisko wielofunkcyjne składa się 

 z boiska do gry w piłkę ręczną, nożną, siatkówkę oraz boiska niepełnowymiarowego do gry 

w koszykówkę. Dodatkowo w ramach inwestycji wykonano dojazd, dojście, wytyczono 

miejsca parkingowe dla samochodów oraz dla rowerów. Całość inwestycji wyniosła 

876 246,00 zł., z czego Gmina Biskupice uzyskała dofinansowanie w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 500 000,00 zł. Odbiór prac 

nastąpił w dniu 7 października 2019 r.  Boisko stanowi uzupełnienie kompleksu sportowego, 

czyli największej hali sportowej znajdującej się w Gminie Biskupice. 

W Szkole Podstawowej w Przebieczanach: 

1. Montaż monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego w dwóch budynkach zastępczych 

szkoły, który skutecznie ograniczył sytuacje konfliktowe w szkole i pozytywnie wpłynął 

na poprawę bezpieczeństwa. 

2. Zakup wykładzin oraz  wyposażenia sal lekcyjnych w budynkach zastępczych szkoły. 

3. Zakup pomocy dydaktycznych dla klasy siódmej – fizyka, biologia, geografia. 

4. Zakup szafek metalowych dla uczniów do szatni. 

5. Zakup stolików i krzesełek uczniowskich dla klasy siódmej. 

6. Zakup książek do biblioteki. 

7. Zakup ekranu projekcyjnego i projektora. 

 

W 2019 r. uczniowie uczyli się w budynku zastępczym (dwie zmiany), a od marca 2019 r 

klasy I etapu edukacyjnego rozpoczęły naukę w drugim budynku zastępczym, poprawiło 

 to w sposób bardzo wyraźny warunki nauki  - jedna zmiana, dostęp do zastępczej sali 

gimnastycznej, zwolnienie  pomieszczeń na popołudniowe zajęcia pozalekcyjne. 

 Przez cały rok szkolny kontynuowano doposażenie placówki, w związku z użytkowaniem 

dwóch budynków zastępczych, w których szkoła zyskała więcej sal lekcyjnych, zakupiono 

pomoce dydaktyczne, tablice, drobny sprzęt gospodarczy, stoliki i krzesełka uczniowskie.  

W budynku oddziału przedszkolnego dokonano wszystkich koniecznych  okresowych  
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kontroli i przeglądów sprawności wszystkich urządzeń i wyposażenia. Występujące 

niesprawności są niezwłocznie usuwane w ramach bieżących drobnych remontów.  

 

W Szkole Podstawowej w Sławkowicach 

 

W szkole były prowadzone prace konserwatorsko-porządkowo-remontowe w okresie  

od 1 lipca 2019 do 26 sierpnia 2019, polegające na: malowaniu klatki schodowej, szatni 

ogólnej i dwóch szatni przy sali gimnastycznej, została również odmalowana lamperia w sali 

gimnastycznej oraz odmalowano część sal lekcyjnych. 

W roku 2019 r. w szkole kontynuowany był projekt unijny "Kompetencje kluczowe" w 

formie dodatkowych (bezpłatnych) zajęć dla uczniów szkoły podstawowej i oddziałów 

gimnazjalnych  

z zakresu przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i informatycznych. 

Zajęcia prowadzone były bezpłatnie, w formie zajęć wyrównawczych (na których można 

było uzupełnić wiadomości, zrobić dodatkowe ćwiczenia i utrwalić materiał) lub w formie 

zajęć rozwijających (na których uczniowie mogli rozwijać swoje zdolności z danego 

przedmiotu i poszerzać zakres informacji uzyskanych w czasie lekcji) z przedmiotów 

matematyczno-przyrodniczych  

i informatyki. Uczestnictwo w zajęciach projektowych miało na celu kształtować 

systematyczność pracy u uczniów, rozwiązać trudności tematyczne z konkretnych 

przedmiotów, jak również utrwalać i rozszerzać zakres wiedzy, a w przyszłości uzyskać 

wyższe wyniki egzaminu gimnazjalnego. Efektem trwających przez cały rok szkolny ww. 

zajęć były wyższe wyniki egzaminów w porównaniu do powiatu i województwa. Również 

dzięki projektowi szkoła została doposażona w pomoce szkolne: zestawy LEGO Mindstorms 

(6 kpl.); notebook, tablicę multimedialną, projektor, głośniki tablicowe, wizualizer, 

mikroskop, mikroskop z kamerą (14 szt.), monokular (8 szt.), model szkieletu człowieka, 

model budowy anatomicznej człowieka, pakiet preparatów, mikroskop stereoskopowy  

(8 szt.), waga laboratoryjna, model serca (8 szt.), model skóry człowieka, przyrząd  

do demonstracji powstawania brył obrotowych (2 szt.), stojak jezdny do przechowywania 

plansz (2 szt.), modele brył z zaznaczonymi przekątnymi (2 kpl.), przyrząd do mierzenia 

długości, przeprowadzania pomiarów objętości, tablice suchościeralne (2 szt.), tematyczne 

programy multimedialne, program przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego  

z matematyki.  

W ramach ww. projektu uczniowie wzięli udział również w trzydniowej wycieczce do 

Warszawy. Uczestnicy wycieczki mieli zapewniony nocleg, przejazdy i posiłki, jak również 

mogli zwiedzić stadion narodowy, Stare Miasto, Pałac Prezydencki, Muzeum Powstania 

Warszawskiego oraz Centrum Naukowe Kopernik i wiele innych atrakcji.W roku szkolnym 

2018/19 wyposażono szkołę w pomoce dydaktyczne: „Scottie Go” – gra edukacyjna do nauki 

programowania dla młodszych uczniów, liczydło na stelażu, oczyszczacze powietrza  

do dwóch sal lekcyjnych, kamerę „sportową” do uwieczniania uroczystości szkolnych oraz 

jako pomoc na zajęciach dodatkowych i artystycznych dla uczniów. 
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W Publicznej Szkole Podstawowej w Trąbkach prowadzonej przez Stowarzyszenie na 

Rzecz Eko-rozwoju Wsi Trąbki w roku szkolnym 2018/2019: 

1. Zakupiono 3 tablice multimedialne. 

2. Zakupiono szafki do szatni. 

3. Doposażono w pomoce dydaktyczne klasy VII i VIII. 

4. Zakupiono 5 tablic białych suchościeralnych. 

5. Zakupiono dwa stoły do tenisa stołowego. 

6. Zakupiono pomoce dydaktyczne do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego. 

7. Zakupiono rolety okienne do wszystkich okien w szkole. 

8. Zakupiono 7 komputerów do pracowni komputerowej. 

9. Zakupiono komputer do pokoju nauczycielskiego. 

10. Zakupiono brakujące lektury do biblioteki szkolnej. 

11. Wykonano nową nawierzchnię tartanową boiska szkolnego (środki gminne). 

 

Stan techniczny budynku szkoły jest dobry. Funkcjonalność szkoły jest ograniczona,  brak 

jest zaplecza dla zorganizowania pracowni przedmiotowych. . Wykonany został monitoring 

zewnętrzny budynku szkoły. Szkoła posiada bardzo małą salę gimnastyczną, która 

uniemożliwia pełną realizację zajęć wychowania fizycznego. 

 

Z punktu widzenia szkoły, bardzo ważną sprawą jest wyposażenie szkół w nowoczesne 

pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny, dzięki któremu dzieci łatwiej przyswajają wiedzę 

 i zdobywają nowe umiejętności. W dobie prężnie rozwijającej się technologii ważne jest, aby 

szkoły posiadały nowoczesny sprzęt umożliwiający im naukę na odpowiednim poziomie. 

Sytuacja placówek oświatowych z terenu gminy pod tym względem jest dobra, dzięki ciągłym 

nakładom na wyposażenie i unowocześnianie zaplecza. Wspólnie z dyrektorami analizujemy 

co roku zapotrzebowanie, systematycznie doposażając i wymieniając posiadane pomoce. 

 

 

Tabela. Stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne i zbiorów bibliotecznych.  

 

 

Wyszczególnienie 

Ilość 

Komputery 

Projektory 

multimed. 

Tablice 

multim. 
Ksero 

Kamery 

– monit. 

Odtw. 

DVD, VHS 

Nagłośni

enie 

(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 51 25 13 12 0 13 3* 2 0 

2. SP w Bodzanowie 
41 22 10 6 1 8 1 2 

8353 +2718 

podręczników 

3. SP w Łazanach 40 25 7 7 2 9 3 3 9465 
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4. SP w Przebieczanach 
54 24 12 11 2 

2 

zestawy 
5 3 4556 

5. SP w Sławkowicach 51 27 4 11 1 17 5 2 9677 

5. SP w Trąbkach 34 22 8 8 0 0 2 1 2455 + 932 podręczniki  

Razem 271 139 48 54 9 47 19 13 34506+3650podręczniki 

Ogółem 278 141 50 55 11 47 21 15 30569+3650 podręczniki 

* - sprzęt przewidziany do kasacji 

 

W roku szkolnym 2018/2019 zakończyły się dodatkowe zajęcia w związku z realizacją 

projektu pt. „Kompetencje kluczowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa Wiedza i kompetencje, 

działanie 10.01 Rozwój kształcenia ogólnego,  poddziałanie  10.01.03 Edukacja w szkołach 

prowadzących kształcenie ogólne z Europejskiego Funduszu Społecznego. Końcowe 

rozliczenie projektu wynosi 845 957,52 zł.  

   Projekt miał za zadanie podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz 

właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz podniesienie u nauczycieli Szkoły 

Podstawowej w Bodzanowie oraz Szkole Podstawowej w Sławkowicach z oddziałami 

gimnazjalnymi umiejętności powiązania zapisów podstawy programowej przedmiotów 

przyrodniczych, matematyki oraz informatyki z innowacyjnymi metodami pracy na lekcji. 

 W tym celu realizowane zostały zajęcia dodatkowe dla 336 uczniów oraz doskonalenie 

zawodowe dla 12 nauczycieli. Główne rezultaty, które zostały osiągnięte: podniesienie 

umiejętności nauczycieli w zakresie stosowania metod, form pracy sprzyjających 

kształtowaniu kompetencji kluczowych u uczniów, podniesienie kompetencji kluczowych 

wśród uczniów dzięki organizacji zajęć kształtujących kompetencje kluczowe. Dodatkowe 

bezpłatne zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych 

 z zakresu przedmiotów: matematycznych, przyrodniczych i informatycznych miały formę 

zajęć wyrównawczych lub rozwijających. Efektem trwających do czerwca 2019 roku zajęć są 

wyższe wyniki egzaminów gimnazjalnych w porównaniu do powiatu i województwa oraz 

bardzo dobre wyniki przeprowadzanego po raz pierwszy egzaminu ósmoklasisty. Również 

dzięki projektowi, szkoły zostały doposażone w profesjonalne pomoce dydaktyczne. 

Poziom nauczania. 

 

Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia się. W znacznym stopniu zależą  

od zdolności i aspiracji, ale także środowiska rodzinnego. Badanie postępów edukacyjnych 

 i osiągnięć uczniów może przybierać różne formy. Najczęściej są to sprawdziany 

wewnętrzne i zewnętrzne oraz konkursy przedmiotowe. Kolejna zmiana ustawy o systemie 

oświaty spowodowała, że w roku szkolnym 2018/2019 po raz pierwszy uczniowie klas VIII 

pisali sprawdzian ósmoklasisty.  
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Tabela Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/19. 

         

 

Język polski Matematyka Język angielski Język niemiecki 

 

% pkt Stanin* % pkt Stanin % pkt Stanin % pkt Stanin 

SP Biskupice 62,85 5 59,78 8 61,00 6     

SP Bodzanów 59,40 4 49,18 6 63,40 6     

SP Łazany 65,00 6 48,29 6 56,64 5     

SP Przebieczany 66,40 6 56,90 7 56,60 5 95,00 9 

SP Trąbki  77,00 8 57,00 7 66,00 7     

Gmina 65,00   54,00   60,00   95,00   

Powiat 67,00   51,00   64,00   61,00   

Województwo 67,00   50,00   62,00   49,00   

Polska 63,00   59,00   45,00       

 
*Stanin – skala staninowa stosowana w pomiarze dydaktycznym określa jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez ucznia/szkolę na tle 

wyników osiągniętych przez całą badaną populację. Skala Staninowa wprowadza 9 stopniową skalę.  

 

Najlepszym wynikiem z języka polskiego i angielskiego  może pochwalić się 

Publiczna SP Trąbki, z matematyki SP Biskupice, a z języka niemieckiego SP Przebieczany. 

Po zebraniu danych ze szkół znane są wyniki ogólnopolskiego egzaminu gimnazjalnego  

w roku 2019. Egzamin w całym kraju odbył się w dniach 10-12 kwietnia. Egzamin 

obejmował wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych na trzecim i wcześniejszych 

etapach edukacyjnych. Egzamin gimnazjalny ma formę pisemną i jest powszechny, 

obowiązkowy i zewnętrzny - zakodowane prace sprawdzają egzaminatorzy Okręgowej 

Komisji Egzaminacyjnej. 

Tabela przedstawia wyniki z egzaminu gimnazjalnego na zakończenie roku szkolnego 

2018/2019. 
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Tabele Wyniki z egzaminu gimnazjalnego w latach szkolnych 2014 -2019. 

 

Ro

k 

Część matematyczno-

przyrodnicza 
Część humanistyczna Część językowa 

Matematyka 
Przedmioty 

przyrodnicze 
Język polski 

Historia i 

WOS 

j. ang. poz. 

podst. 

j. ang.       

poz. roz. 

j. niem. 

poz. 

podst. 

2014 

29 28 32 32 40 40 40 

G P W G P W G P W G P W G P W G P W G P W 

11,6 14,0 14,1 13,8 15,5 15,3 21,4 23 22,6 19,4 20,1 20,1 24,4 27,7 27,2 14,4 18 18,1 20,4 20,9 22,3 

2015 

28 28 32 32 40 40 40 

G P W G P W G P W G P W G P W G P W G P W 

14,7 14,9 14,9 14,2 14,4 14,4 21,4 20,7 20,3 20,5 21,4 21,3 24,5 28 27,1 16,9 19,3 19 16,0 23,1 23,3 

2016 

28 28 32 32 40 40 40 

G P W G P W G P W G P W G P W G P W G P W 

14,5 14,8 14,8 14,6 15,1 15,1 21,8 22,9 23,1 20,3 19,6 19,0 22,6 26,7 25,9 14,4 18,0 18,1 18,0 24,5 23,5 

2017 

29 28 32 32 40 40 40 

G P W G P W G P W G P W G P W G P W G P W 

15 15 14,6 15,9 16 15,3 23,3 23,3 23 20,6 20,1 19,8 25,5 28,5 27,1 16,7 20,2 19,5 29 24,8 22,9 

2018 

29 28 32 32 40 40 40 

G P W G P W G P W G P W G P W G P W G P W 

17,8 16,2 16 17,7 17 16,4 24 23,2 22,7 22,6 20,3 19,9 29,4 28,9 27,6 23,1 21,6 20,8 30 24,3 21,6 

2019 

29 28 32 32 40 40 40 

G P W G P W G P W G P W G P W G P W G P W 

15,8 13,6 13,7 16,4 15 14,7 22 21,50 21,3 22,2 20 19,9 28,4 29 27,7 21,7 22,4 21,5 32 21,8 21,5 

 

G-Gmina/Gimnazjum    P-Powiat      W-Województwo 

 

 

W trakcie egzaminu na zakończenie gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019 uczniowie 

gimnazjum w Sławkowicach ze wszystkich przedmiotów osiągnęli wyniki znacznie wyższe  

od średniej w powiecie i województwie.  

 

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2018/2019 

 

Szkoła Podstawowa w Biskupicach 

1. zajęcia wyrównawcze  

2. zajęcia szachowe  

3. "Bystrzak"  
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4. SKS   

5. szachy dla najmłodszych  

6. zajęcia karate (odpłatne) 

7. basen/żeglarstwo   (odpłatne) 

8. koło przyrodnicze  

9. zajęcia  wyrównawcze matematyka 

10.  zajęcia wyrównawcze j. polski 

11. Logopedia  

12. zajęcia wyrównawcze  

13. zajęcia korekcyjno kompensacyjne  

14. "Bystrzak" kl. "0"   

15. tańce klI ab i II  (odpłatne)              

16. tańce kl III (odpłatne)              

17. tańce oddz. Przedszkolne (odpłatne)              

18. tańce kl III  i IVab (odpłatne)              

19. zajęcia wyrównawcze j. angielski  

20. zajęcia z "Robotyki" (odpłatne)               

 

Szkoła Podstawowa w Bodzanowie 

1. Zajęcia przyrodnicze, informatyczne, matematyczne, nauka programowania w ramach 

projektu „Kompetencje kluczowe” 

2. Zajęcia szachowe dla klas: I i II. 

3. Zajęcia rozwijające w ramach godzin dyrektorskich. 

 

W Szkole Podstawowej w Bodzanowie działały koła: teatralne, polonistyczne, językowe, 

przyrodnicze, matematyczne, zajęcia szachowe oraz odpłatne zajęcia z robotyki. Od 

września 2017 roku szkoła uczestniczy w projekcie „Kompetencje kluczowe”, w ramach 

których odbywają się zajęcia matematyczne, przyrodnicze i informatyczne dla uczniów 

zdolnych i mających trudności w nauce oraz nauka programowania 

 

 

 

Szkoła Podstawowa w Łazanach 

1. Koło matematyczne 

2. Koło polonistyczne 

3. Koło liturgiczno - biblijne 

4. Koło szachowe 

5. Zajęcia z gry na gitarze 

6. SKS 

7. Wyjazdy na basen 
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8. Zajęcia z koszykówki 

9. Zajęcia z piłki siatkowej 

10. Zajęcia z karate (odpłatne)              

11. Innowacje pedagogiczne: „Czytanie jako motywacja do rozwoju” i „Łączymy 

pokolenia”, „Jedz zdrowo”, Telewizja Łazanek, innowacja ekologiczna, 

12. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i korekcyjno-kompensacyjne. 

 

Szkoła Podstawowa w Łazanach jest współorganizatorem Gminnej Spartakiady 

Przedszkolaków. Jak w latach poprzednich, także w ubiegłym roku szkolnym realizowana 

była innowacja czytelnicza, która ma na celu promowanie czytelnictwa wśród uczniów. 

Kolejną realizowaną innowacją jest projekt „Łączymy pokolenia”, której celem jest zbliżenie 

pokolenia dziadków i wnuków na polu szkolnym. Innowacje „Jedz kolorowo – żyj zdrowo” 

 i ekologiczna „Środowisko ponad wszystko” mają na celu wpajanie prawidłowych nawyków 

żywieniowych i zachowań proekologicznych. W roku szkolnym 2017/2018 szkoła 

współpracowała także z regionalnym oddziałem PTTK. Realizowane były działania 

upamiętniające setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Jak w latach 

poprzednich odbyło się pasowanie pierwszoklasistów na uczniów oraz pasowanie na 

czytelnika połączone z wizytą w Bibliotece Publicznej w Biskupicach. Na wiosnę 

zorganizowana została akcja sadzenia drzew na terenie przyszkolnym w ramach świętowania 

Dnia Ziemi. 

Tradycyjnie odbył się Pokaz talentów, którego przesłaniem jest rozbudzanie 

zainteresowań uczniów oraz promowanie rozwijania własnych uzdolnień. W szkole tworzona 

jest ścienna fotograficzna gazetka prezentująca w artystyczny i nietypowy sposób wydarzenia 

z życia szkoły. 

Na koniec każdego roku wydawana jest gazetka „Łazanek”, podsumowująca cały 

mijający rok, prezentująca charakterystykę wszystkich oddziałów klasowych oraz 

streszczająca wszystkie ważne wydarzenia, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy ze 

środowiskiem lokalnym oraz różnego rodzaju instytucjami zewnętrznymi.  

 

 

Szkoła Podstawowa w Przebieczanach 

1. koło kreatywne  „Twórczo poznaję świat”, 

2. zajęcia matematyczno-informatyczne, 

3. koło językowe – j. angielski, 

4. chór, 

5. koło matematyczne, 

6. koło geograficzne, 

7. zajęcia z "Robotyki" (odpłatne), 

8. zajęcia z gry na instrumencie gitara, keyboard (odpłatne), 
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9. wyjazdy na basen (odpłatnie), 

10. wyjazdy -  żeglarstwo (odpłatnie), 

11. zajęcia szachowe organizowane przez MOS Wieliczka, 

12. zajęcia szachowe dla uczniów i rodziców organizowane przez nauczyciela szkoły, 

13. zajęcia wyrównawcze edukacja wczesnoszkolna,  

14.  zajęcia dyd. – wyrównawcze – j. niemiecki, chemia, matematyka,  język polski, 

fizyka 

15. zaj. korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów z opiniami Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej, 

Szkoła Podstawowa w Sławkowicach 

1. Zajęcia ogólnorozwojowe + piłka nożna + tenis stołowy 

2. Zajęcia szachowe 

3. Zajęcia mat-przyr. w ramach projektu „Kompetencje kluczowe” 

4. Zajęcia taneczne (płatne) 

5. Zajęcia karate (płatne) 

6. Zajęcia szachowe MOS 

Oddziały gimnazjalne 

8. Zajęcia dodatkowe geograficzne 

9. Zajęcia mat.-przyr. w ramach projektu „Kompetencje kluczowe” 

10. SKS  

 

Szkoła Podstawowa w Trąbkach koła zainteresowań dla uczniów klas I-VIII:  

1. SKS 

2. matematyczne 

3. muzyczne 

4. szachowe 

5. plastyczne 

6. języka angielskiego 

7. komputerowe 

8. programowania „Moja przygoda z programowaniem” 

9. techniczne 

10.  gier planszowych 

       11. gry i zabawy 

       12. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia z terapii pedagogicznej i rewalidacja, 

       13. zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego i języka 

angielskiego 

Organizowane były również zajęcia z karate, zajęcia z piłki nożnej oraz tańce (szkoła 

tańca„Elita”), zajęcia chemiczne i robotyka. 

W Szkole Podstawowej w Bodzanowie działały koła: teatralne, polonistyczne, językowe, 

przyrodnicze, matematyczne, zajęcia szachowe oraz odpłatne zajęcia z robotyki. Od września 

2017 roku szkoła uczestniczy w projekcie „Kompetencje kluczowe”, w ramach których 
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odbywają się zajęcia matematyczne, przyrodnicze i informatyczne dla uczniów zdolnych i 

mających trudności w nauce oraz nauka programowania. 

 

Zajęcia dodatkowe w Przedszkolu Samorządowym w Biskupicach: 

1. Zajęcia odpłatne organizowane na terenie przedszkola i organizowane przez prywatne 

osoby:  

 Rytmika. 

2. Zajęcia bezpłatne rozwijające zainteresowania dla dzieci chętnych: 

 Koło Teatralne, 

 Koło Plastyczne. 

Zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczycieli przedszkola. 

3. Organizacja wielu ciekawych warsztatów:  

 Warsztaty cyrkowe, 

 Warsztaty wyjazdowe na świetlicy w Jawczycach, 

 Warsztaty edukacyjne Fundacji „Dzika klinika”, 

 Warsztaty patriotyczne w Kampusie w Wieliczce, 

 Warsztaty biblioteczne w Bibliotece Publicznej Gminy Biskupice (1 x w każdym 

miesiącu) – projekt „Przedszkolak w bibliotece”, 

 Warsztaty z „suchego lodu” w Kampusie w Wieliczce, 

 Warsztaty z ratownictwa medycznego, 

 Warsztaty tworzenia i puszczania baniek mydlanych, 

 Warsztaty matematyczno – chemiczne w Kampusie w Wieliczce, 

 Warsztaty z Robotyki, 

 Warsztaty muzyczne z uczestnikiem programu telewizyjnego „The voice of Poland”, 

 Warsztaty pszczelarskie (tworzenie świeczek z wosku pszczelego), 

 Warsztaty kulinarne – robienie pizzy w Ranczo Furia Trąbki. 

Ponadto: 

- Udział w akcji „Rekord dla Niepodległej”, 

- Udział w akcji edukacyjnej związanej z otrzymaniem oczyszczacza powietrza, 

- Udział w Światowym Dniu Pluszowego Misia, 

- Udział w VII Gminnej Spartakiadzie Przedszkolaków w Łazanach, 

- Udział w Balu Karnawałowym, 

- Udział w II Powiatowym Konkursie Recytatorskim Przedszkolaków w Gdowie, 

- Udział w I edycji Gminnego Przeglądu Przedszkolnych Talentów, 

- Wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego, 

- Zorganizowanie tygodnia w przedszkolu ze zwierzętami (koty, psy, rybki, chomiki, 

patyczaki i inne). 
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Zajęcia dodatkowe w Przedszkolu Samorządowym w Trąbkach 

1. Zajęcia odpłatne organizowane na terenie przedszkola i organizowane przez prywatne 

osoby: rytmika. 

2. Zajęcia bezpłatne rozwijające zainteresowania dla dzieci chętnych: 

 Warsztaty w ramach innowacji pedagogicznej „Wesoła przygoda na świeżym 

powietrzu”, 

 Kółko plastyczne; 

 Matematyczny czwartek – zajęcia popołudniowe rozwijające kompetencje kluczowe w 

zakresie umiejętności matematycznych, 

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, 

 KONFERENCJE z udziałem rodziców, publiczne przedstawienie rezultatów projektu 

edukacyjnego realizowanego w każdym oddziale. 

4. Organizacja wielu ciekawych warsztatów:  

 HAPPENING  „Czyste powietrze wokół nas” - warsztaty ekologiczne dotyczące 

zanieczyszczenia i ochrony powietrza we wszystkich oddziałach. 

 Warsztaty kulinarne w Ranczo Furii, 

 Warsztaty „Fizyka dla smyka”, 

 Akcja wymiany książek w przedszkolu. 

  

Szkoły Podstawowe są również organizatorami konkursów gminnych: 

1. Konkurs Matematyczny „RACHMISTRZ” 

SP Biskupice  

2. Konkurs Ortograficzny „I ty możesz zostać mistrzem ortografii” 

SP Bodzanów  

3. Konkurs Recytatorski  

SP Łazany  

4. Szachy 

SP Przebieczany  

5. Konkurs Języka Angielskiego 

SP Sławkowice  

6. Konkurs Ekologiczny „Na ratunek Ziemi” 

SP Trąbki 
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Finansowanie zadań oświatowych 

 

Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie organizacji systemu oświaty 

i edukacyjnej opieki wychowawczej reguluje ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe. Zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, szkół podstawowych 

 i gimnazjów jest zadaniem własnym gminy. Przy realizacji zadań oświatowych Gmina 

Biskupice ściśle współpracuje z  Kuratorium Oświaty w  Krakowie. 

    Za okres od 01.01. – 31.08.2019 roku Gmina Biskupice udzieliła dotacji Stowarzyszeniu na 

rzecz EKO Rozwoju Wsi Trąbki na prowadzenie Publicznej Szkole Podstawowej w Trąbkach 

w wysokości 840 592,83 zł. 

Gmina Biskupice zwracała koszty dotacji na dzieci zamieszkałe na terenie gminy 

Biskupice, a uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych w gminie Gdów, Kraków, Niepołomice, Wieliczka, Kłaj w okresie od 01.01 – 

31.12.2019 r. w wysokości 751 885,44 zł. Niepubliczne przedszkola działające na terenie 

Gminy  za okres styczeń – grudzień 2019 roku otrzymały dotację w wysokości 1 380 882,07 

zł(„2 języki”, „Nibylandia”, „Bajkolandia”). Natomiast dochody, które otrzymała gmina 

Biskupice z tytułu obciążenia innych gmin, za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach 

niepublicznych dotowanych przez Gminę Biskupice wyniosły 405 469,56 zł. 

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., co roku Wójt |Gminy Biskupice przyznaje stypendium. W 2019 roku 

stypendium otrzymało 13 uczniów szkół podstawowych (SP Biskupice – 3 uczniów, SP 

Bodzanów – 2 uczniów, SP Łazany – 2 uczniów, SP Przebieczany – 3 uczniów, SP Trąbki 2 – 

uczeń, SP Sławkowice – 1 uczeń) w kwocie 10.400,00 zł, oraz 1 uczeń z oddziałów 

gimnazjalnych w kwocie 1.000,00 zł. 

 

8.2  KULTURA  

 

BIBLIOTEKA  PUBLICZNA   GMINY   BISKUPICE   im. Antoniego Pajdaka 

 

Biblioteka Publiczna Gminy Biskupice jest instytucją kultury, której organizatorem jest 

Gmina Biskupice.  Do zadań Biblioteki w Biskupicach należy zaspakajanie potrzeb 

oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczenie  

w upowszechnianiu wiedzy i kultury, poprzez udostępnianie mieszkańcom dostępu do 

materiałów bibliotecznych i informacji, opracowywanie, przechowywanie, ochrona, 

inwentaryzacja i selekcja zbiorów, a także stałe uzupełnianie księgozbioru poprzez zakupy 

nowości wydawniczych.  Biblioteka prowadzi działalność kulturalno - edukacyjną,  

promującą książki i czytelnictwo. 

W Bibliotece zatrudnione są trzy osoby na łącznie  1,85 etatu. 
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KSIĘGOZBIÓR 

 Stan księgozbioru na dzień 31.12.2019 ogółem 13637 woluminy, 104 audiobooków. 

W 2019 roku zakupiono z dotacji UG – 261 książek, 24 audiobooki                                                                    

z dotacji  MKiDN  -  165 książek            

WYPOŻYCZENIA 

W roku 2019 udostępniono na zewnątrz 21290 woluminów, w tym: 

 - literatury dla dzieci – 9453, 

 - literatury dla dorosłych – 9728, 

 - literatury popularno-naukowej – 2005, 

 - audiobooki – 104. 

Bibliotekę odwiedziło 6243 użytkowników 

Liczba odwiedzin, korzystanie z czytelni i Internetu 842 

Łącznie odwiedziny: 7085 

 

CZYTELNICY 

W roku 2019 w bibliotece zarejestrowano 730 czytelników, w tym: 

- 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 

Struktura wiekowa czytelników  
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Praca bibliotekarzy to nie tylko wypożyczanie książek. Chcemy, aby nasi czytelnicy mogli   

w bibliotece także spotkać ciekawych ludzi, zarazić pasją, zdobyć nagrodę w konkursie.  

W roku 2019 w bibliotece zorganizowano 34 imprezy, w których udział wzięło 792 

uczestników. Przeprowadzono 6 szkoleń, w których uczestniczyło 196 osób. Zorganizowano 

28 zajęć edukacyjnych w których udział wzięło 156 osób. 

Spotkania i imprezy:  m. in. zajęcia edukacyjne, szkolenia, spotkania: 

 „Z książką do seniora”, comiesięczne spotkanie z mieszkańcami Domu Pomocy 

Społecznej w Biskupicach 

 Comiesięczne spotkanie z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Tomaszkowicach 

 „Pory roku”, comiesięczne spotkania z klasami „0”, ze Szkoły Podstawowej w 

Biskupicach 

 „Ferie w bibliotece”, warsztaty plastyczne, zabawy ruchowe, zabawa karnawałowa 

 „Fitness dla duszy kobiety” – spotkanie dla pań 

 Wizyta dzieci z Przedszkola Samorządowego w Trąbkach 

 Lekcje biblioteczne: m. in. Katalogi biblioteczne, Odblaskowa szkoła,  

 Pasowanie na czytelników uczniów klas I i II 

 „Noc z Andersenem” – po raz trzynasty nasza Biblioteka wzięła udział Międzynarodowym 

przedsięwzięciu organizowanym z okazji Międzynarodowego Dnia Książki Dziecięcej i 

urodzin CH. H. Andersena. 

 Dla klas „0” i klas I ze Szkoły Podstawowej w Biskupicach zorganizowano spotkanie  

z Wiesławem Drabikiem autorem książek dla dzieci  

Dla uczniów klas I i II ze Szkoły Podstawowej w Biskupicach  i Szkoły Podstawowej 

Łazanach zorganizowano spotkania z pisarką Barbarą Wicher. Cztery spotkania odbyły się 

pod patronatem PiMBP w Wieliczce. 

 Publiczna w Biskupicach, wzorem lat ubiegłych po raz ósmy włączyła się w akcję 

„Narodowe Czytanie”. Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 

2012 roku. Podczas Święta smaków przy Remizie OSP w Biskupicach władze gminy               

i czytelnicy przedstawili krótką inscenizację „Katarynki” Bolesława Prusa. 

 Gminny Konkurs Pięknego Czytania dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z 

naszej Gminy  

 „Poznajemy baśnie i bajki” comiesięczne spotkanie dla dzieci z Przedszkola 

Samorządowego w Biskupicach  

 „Książka za książkę” - wymiana książek” podczas gminnego święta w Tomaszkowicachi 

festynu. 

 „Wakacje w bibliotece 2019” - warsztaty plastyczne, które prowadziła p. Maria Guła, 

zabawy ruchowe, zagadki, gry planszowe. 

 „W krainie legend”, comiesięczne spotkania z klasami „0”, ze Szkoły Podstawowej w 

Biskupicach 
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 Spotkanie z biblioterapią- spotkania dla dzieci ze Świetlicy m.in.” Jak poskromić złość”, 

„Bez złości mamy więcej radości” 

 Czytanie w bibliotece – cotygodniowe spotkania dla uczniów klasy I 

 Kurs komputerowy dla seniorów – podczas 10 spotkań seniorzy przyswajali wiedzę  

korzystania z komputera i Internetu. 

 

 

CENTRUM KULTURY GMINY BISKUPICE 

 

Centrum Kultury Gminy Biskupice działa od  1 marca 2018 roku  jako samorządowa 

instytucja kultury, której celem statutowym jest prowadzenie wielokierunkowej działalności 

rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców Gminy Biskupice. Służy 

zaspokajaniu kulturalnych potrzeb, promowaniu kultury i organizowaniu działalności  

w dziedzinie kultury, tworzeniu odpowiednich warunków materialnych i technicznych dla jej 

rozwoju, zapewnienie rozwoju kultury i współtworzenie jej wartości, organizowanie imprez. 

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, 

5) inicjowanie, organizowanie i wspieranie różnych form zagospodarowania czasu wolnego 
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dzieci, młodzieży i osób starszych. 

 

 

Centrum Kultury Gminy Biskupice  w roku 2019 zrealizowało  szereg zadań z zakresu 

upowszechniania kultury i edukacji – udział ok. 3000 osób: 

 

 

W ROKU 2019 FUNKCJONOWAŁO  18  SEKCJI 

wokalna, muzyczna, teatralna, tańca nowoczesnego, zajęcia z rekreacji ruchowej, lekcje gry 

na instrumentach, robotyka, szereg zajęć tematycznych – zajęcia odbywały się cyklicznie we 

wszystkich   świetlicach    działających   w   ramach   Centrum   Kultury   oraz  w budynkach 

komunalnych    udostępnionych    nieodpłatnie   przez   Gminę   Biskupice   (Tomaszkowice, 

Biskupice) 

1. Zajęcia wokalne w ramach Chóru Mandora (Tomaszkowice) 

2. Zajęcia - Orkiestra Dęta Gminy Biskupice (Biskupice)     

3. Warsztaty muzyczne (Biskupice) 

4. Zajęcia Fitness (Tomaszkowice) 

5. Zajęcia Joga (Łazany) 

6. Zajęcia Zdrowy kręgosłup (Jawczyce, Łazany, Szczygłów) 

7. Zajęcia Pilates (Szczygłów, Jawczyce) 

8. Warsztaty teatralne (Łazany)   

 

9. Lekcje gry na instrumentach (Biskupice, Łazany) 

10. Zajęcia - taniec nowoczesny (Jawczyce, Łazany) 
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11. Zajęcia z Robotyki (Łazany) 

12. “Mama ma Malucha” - spotkania w ramach Klubu Malucha/Klubu Mam (Jawczyce) 

13. „Maluchy i My” - spotkania w ramach Klubu Malucha/Klubu Mam (Łazany) 

 

14. Małopolski e-Senior – podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa 

umiejętności korzystania z komputera i Internetu – zajęcia skierowane do Seniorów 

(Tomaszkowice, Szczygłów, Łazany, Jawczyce) 
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15. Strefa Kreatywnych Kobiet (Jawczyce) 

16. Warsztaty tematyczne (Łazany, Jawczyce, Szczygłów) 

 

 

17. Akademia Seniora (Tomaszkowice) 
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18. Kluby Seniora (Jawczyce, Szczygłów, Łazany) 

 

 

 

 

WYDARZENIA/IMPREZY PLENEROWE – 14 

W roku 2019 Centrum Kultury Gminy Biskupice zorganizowało 14 wydarzeń na terenie 

gminy Biskupice m.in. we współpracy z Radnymi Gminy Biskupice, organizacjami 

pozarządowymi, grupami nieformalnymi i sponsorami   

6 stycznia – Orszak Trzech Króli; 

 Przegląd Grup Kolędniczych "Hej kolęda, kolęda...!", Trąbki 

 

23 stycznia – Bal karnawałowy - Łazany i Jawczyce 

25 stycznia – Bal karnawałowy – Szczygłów 

3 lutego – Promocja działalności CK - Bal karnawałowy - Biskupice   

30 marca – Premiera spektaklu pt. "Kopciuszek"; Grupa Teatralna CK na scenie Teatru 

Bynajmniej 

25 sierpnia - Festiwal Folklorystyczny pn. "Zatrzymać zanikające tradycje";  

 Dożynki Gminne, Tomaszkowice 

8 września – Święto Smaków – program artystyczny; promocja lokalnych produktów, 

Biskupice 

20 września – Dzień Otwarty (promocja oferty CK - zajęcia pokazowe, warsztaty 

tematyczne) + Spektakl teatralny dla najmłodszych – świetlica Łazany 

21 września – Familijna sobota (oferta rodzinna) 

+ Spektakl teatralny dla najmłodszych - świetlica Szczygłów 

21 września - Dzień Otwarty (promocja oferty CK - zajęcia pokazowe, warsztaty 

tematyczne) + Spektakl teatralny dla najmłodszych – świetlica Jawczyce 

22 września – II Festiwal Muzyki Filmowej, Biskupice 

11 listopada – Obchody Święta Niepodległości – Biskupice 

28 listopada – "Zabawa Andrzejkowa" – świetlica Jawczyce, Łazany Szczygłów 

 

 

FERIE Z CENTRUM KULTURY GMINY BISKUPICE; 14-25 stycznia 

W świetlicach w Łazanach, Jawczycach i Szczygłowie zorganizowano szereg zajęć                                   

i warsztatów tematycznych skierowanych do różnych grup wiekowych 

„Wariacje upominkowe – zrób to sam czyli prezent dla Babci i Dziadka", Jawczyce, Łazany, 

Szczygłów 

"Warsztaty tworzenia  i zdobienia – kolorowe witraże, zimna porcelana,   

 biurkowe przyborniki", Jawczyce, Łazany, Szczygłów 

Warsztaty – "Maski i kreacje karnawałowe", Jawczyce, Łazany, Szczygłów 

"Turniej układania puzzli", Jawczyce, Łazany, Szczygłów 

"Warsztaty tworzenia lasów w naczyniach" Jawczyce, Łazany, Szczygłów 
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"Warsztaty szycia i dekorowania", Jawczyce, Łazany, Szczygłów 

 Zajęcia manualne – "tworzenie biżuterii", Jawczyce, Łazany, Szczygłów 

"Ulepimy dziś bałwana" – warsztaty plastyczne, Jawczyce, Łazany, Szczygłów 

Warsztaty teatralne "Kto odważny niech przybywa", Jawczyce, Łazany, Szczygłów 

"Ogród Doświadczeń" - piankolina, sztuczny śnieg, gniotki, Jawczyce, Łazany, Szczygłów 

"Strefa Kreatywnych Dzieci" - maski i kreacje karnawałowe, Jawczyce, Łazany, Szczygłów 

"Warsztaty tworzenia/zdobienia" - pudełeczka na herbatę, przybory kuchenne, Jawczyce, 

Łazany, Szczygłów 

"Majsterkowo – Warsztaty Eko" - karmniki, zabawki drewniane, Jawczyce, Łazany, 

Szczygłów 

"Warsztaty – mydełka musujące i kule do kąpieli", Jawczyce, Łazany, Szczygłów 

Strefa Kreatywnych Kobiet, Jawczyce 

Kluby Seniora, Jawczyce, Łazany, Szczygłów 

Zajęcia z rekreacji ruchowej, Jawczyce, Łazany, Szczygłów 

 

FERIE W KLUBIE MALUCHA – Klub „Mama ma Malucha”; Klub „Maluchy i My” –  

spotkania edukacyjne, warsztaty tematyczne                                                                                                        

Kluby    Malucha    w   świetlicy   w   Jawczycach   i   Łazanach  powstały dzięki   wsparciu 

finansowemu    z     Funduszu     Inicjatyw     Obywatelskich    i    Małopolskiego   Ośrodka  

Wsparcia      Ekonomii     Społecznej.    Środki     pozyskane    we   współpracy     z    grupą    

nieformalną  w   roku   2019  na   utworzenie  Klubu  Maluchy i My w świetlicy w  Łazanach,  

zostały    przeznaczone  -  zgodnie   z  projektem  na  doposażenie  bazy  lokalowej,  zaplecza  

edukacyjnego  oraz  na  wynagrodzenia  specjalistów z różnych dziedzin.  

 

 

WAKACJE Z CENTRUM KULTURY GMINY BISKUPICE 

 

 

W   okresie   wakacji   zrealizowano   szereg   bezpłatnych  i   odpłatnych    zajęć   

i   warsztatów  tematycznych, a także wyjazdy edukacyjno-rekreacyjne, (w wyjazdach udział 

wzięło 135 uczestników) 

                

 

Wakacyjne podróże z Centrum Kultury Gminy Biskupice 

      - 4 lipca; Wycieczka do ZOO 

      - 11 lipca; Wycieczka do Zatorlandu – Park Ruchomych Dinozaurów, Mitologii,  

        Owadów 

      - 19 lipca; Wyjazd do Kina 

      - 25 lipca; Wyjazd do Parku Trampolin 
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Wakacyjne warsztaty i zajęcia 

1-24 LIPCA – ŁAZANY, JAWCZYCE, SZCZYGŁÓW 

 

Warsztaty "Mydełka i kule musujące eko", Łazany, Jawczyce, Szczygłów 

Warsztaty "Inspiracje kulinarne", Łazany, Jawczyce, Szczygłów 

Zajęcia "Gry i zabawy integracyjne, planszowe, edukacyjne", Łazany, Jawczyce, Szczygłów 

Warsztaty artystyczne "Moja torba eko", Łazany, Jawczyce, Szczygłów 

Warsztaty "Balonowe zwierzaki i nie tylko", Łazany, Jawczyce, Szczygłów 

Warsztaty rękodzieła "Gipsowe obrazki", Łazany, Jawczyce, Szczygłów 

Zajęcia "Malowanie i artystyczne ozdabianie", Łazany, Jawczyce, Szczygłów 

Zajęcia "Baw się z nami; gry, zabawy, quizy", Łazany, Jawczyce, Szczygłów 

Zajęcia "Dzieci z obiektywem", Łazany, Jawczyce, Szczygłów 

Warsztaty plastyczne "Kamienne obrazy", Łazany, Jawczyce, Szczygłów 

Warsztaty "Balonowe wariacje", Łazany, Jawczyce, Szczygłów 

Warsztaty plastyczne "Aranżacje 3D w ramce" 

Warsztaty "Koralikowe obrazki" 

Zajęcia "Popołudnie z gwiazdami" 

Warsztaty "Świat kawy" – obrazy 

Warsztaty "Drewniana biżuteria" 

 

 

ODPŁATNE WARSZTATY DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH 

(plastyczne, rękodzieła, wiedzy regionalnej) – 85 uczestników 

Centrum Kultury Gminy Biskupice było organizatorem odpłatnych warsztatów – odbiorcami 

byli uczestnicy zajęć szkolno-przedszkolnych. Łącznie 85 osób  

 

11 stycznia - Oddział „0” ze Szkoły Podstawowej w Biskupicach ”Warsztaty Pysslove + 

wizyta w Izbie Regionalnej;  (25 uczestników) 

4 lutego – Oddział ”0” ze Szkoły Podstawowej w Łazanach - Warsztaty "Pogotowie 

prezentowe"; (20 uczestników) 

8 kwietnia – Oddział „0” ze Szkoły Podstawowej w Trąbkach - Warsztaty "Świąteczne 

kurki"; (23 uczestników) 

17 maja – Oddział „0” ze Szkoły Podstawowej w Sławkowicach - Warsztaty "Magiczne 

podkowy"+ wizyta w Izbie Regionalnej; (17 uczniów) 

 

 

ZAJĘCIA ODPŁATNE 

 

Łącznie 198 uczestników 

W zajęciach edukacyjno – rekreacyjnych udział wzięło 198 uczestników. Zajęcia zostały 

zorganizowane w miejscowościach Tomaszkowice, Biskupice, Łazany, Jawczyce 

 i Szczygłów.  
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115 uczestników – fitness, zdrowy kręgosłup, pilates, joga 

45 osób - taniec nowoczesny 

23 osoby – robotyka 

15 osób – lekcje gry na instrumentach: trąbka, gitara, instrumenty klawiszowe  

 

 

 

USŁUGI WYNAJMU POMIESZCZEŃ – 14 usług  

W   świetlicach   działających   w  ramach  Centrum Kultury Gminy Biskupice udostępniano 

odpłatnie   bazę    lokalową   w   celu   organizacji   spotkań   i   imprez    okolicznościowych 

3 - Jawczyce 

2 - Szczygłów 

9 – Łazany 

 

 

 

54 WARSZTATY TEMATYCZNE 

 

/zajęcia bezpłatne/ udział około 1700 osób 

We wszystkich świetlicach zrealizowano łącznie 54 warsztaty o szerokim wachlarzu tematycznym. 

Odbiorcami oferty byli najmłodsi mieszkańcy, a także ich rodziny. 

Warsztaty poza harmonogramem zajęć/otwarte:  

14-23 stycznia – Warsztaty karnawałowe 

16-21 stycznia – Warsztaty z okazji Dnia Babci i Dziadka: 

"Zmieniamy tradycyjne słoiki w ekskluzywne świece" 

"Kwiatowe aranżacje w szkle" 

"Etui na okulary i telefony" 

24 stycznia – Warsztaty "Biżuteria z pomponami" 

7 lutego – "Warsztaty walentynkowe z sercem w roli głównej" 

21-28 lutego – Warsztaty "Słodka biżuteria" 

22 lutego – "Eko warsztaty decoupage" 

7-8 marca – "Stroimy się na Dzień Kobiet" 

14 marca – Warsztaty Pysslove 

26 marca – Warsztaty decoupage dla Seniorów 

26 marca – Warsztaty wielkanocne dla Seniorów "Jajko na 1000 sposobów" - Szczygłów 

29 marca – Warsztaty dla seniorów "Wielkanocne króliki" - Jawczyce 

29 marca – Rodzinne Warsztaty Ozdób Wielkanocnych, Szczygłów 

4 kwietnia – Zajęcia "Barwne aranżacje – Wazony" 
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4 kwietnia – Warsztaty "Oryginalny las w słoiku" 

5 kwietnia – Rodzinne Warsztaty Ozdób Wielkanocnych, Łazany 

6 kwietnia – Warsztaty wielkanocne dla Seniorów – "Stroiki", Łazany 

12 kwietnia – Rodzinne Warsztaty Ozdób Wielkanocnych, Jawczyce 

17 kwietnia – Świąteczne inspiracje – warsztaty dla Seniorów, Szczygłów 

26 kwietnia – Warsztaty "Mamy pomysł na herbatę" 

9 maja – Zajęcia "Co w trawie piszczy" 

16 maja – Warsztaty "Wiosenne kartki – zrobione" 

21 maja – "Warsztaty z sercem w tle dla Mam" - Jawczyce 

23 maja - Warsztaty plastyczne "Kwiatki na Dzień Matki" – Łazany 

24 maja – Wiklinowe cuda na Dzień Mamy – Szczygłów 

3 czerwca – Warsztaty "Las w szkle – wersja mini kids" 

1 czerwca – Zajęcia "Tata na medal" 

od 1 do 24 lipca WAKACJE Z CENTRUM KULTURY GMINY BISKUPICE 

1-30 września – organizacja Święta Smaków, Dni Otwartych połączonych ze spektaklem 

teatralnym we wszystkich świetlicach  oraz II Festiwalu Muzyki Filmowej   

3 października – Zajęcia "Picasso na talerzu" 

14 października – Warsztaty "Kiedy słoik staje się arcydziełem" 

14 października – Warsztaty „Pierwsza pomoc w Klubie Malucha” 

17 października – Zajęcia "Zamiast na talerzu... na papierze" 

29 października – Warsztaty "Jesienne wariacje – szyszka" 

30 października – Warsztaty - Maskotki "Kolorowe sowy" 

31 października – Zajęcia "Dzieci pamiętają" 

6 listopada – "Twórcze eko - warsztaty" 

7 listopada – Warsztaty patriotyczne "Nasze przygotowania do Niepodległości", Jawczyce, 

Łazany 

8 listopada – "Warsztaty patriotyczne", Szczygłów 

21 listopada – Warsztaty "Jak to łyżka stała się aniołem" 

9 grudnia - Rodzinne Warsztaty Bożonarodzeniowe, Szczygłów 

11 grudnia - Rodzinne Warsztaty Bożonarodzeniowe, Łazany 

13 grudnia - Rodzinne Warsztaty Bożonarodzeniowe, Jawczyce 

19 grudnia - Warsztaty "Aniołowo", Łazany 

20 grudnia - Warsztaty "Świąteczne skrzaty", Szczygłów 

20 grudnia - Warsztaty "Aniołowo", Jawczyce 

 

 

KONKURSY EDUKACYJNE - udział 30 uczestników 

 

Centrum Kultury w roku 2019 było organizatorem konkursów edukacyjnych, w których 

udział wzięło 30 uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy Biskupice. 

20 maja - Konkurs z Języka Angielskiego dla uczniów klas IV-V (16 uczniów)                
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21 maja - Konkurs z Języka Angielskiego dla uczniów klas VI-VIII (14 uczniów)    

          

 

 
 

 

 

AKADEMIA SENIORA – w przedsięwzięciach uczestniczyło od 70 do 130 osób 

13   INICJATYW W TYM   5   WYJAZDÓW EDUKACYJNYCH 

 

W    roku    2019    Centrum   Kultury   zorganizowało   13  inicjatyw  oraz   5   wyjazdów 

edukacyjnych w ramach Akademii Seniora Gminy Biskupice. W każdym przedsięwzięciu 

udział wzięło od 70 do 130 uczestników. Seniorzy uczestniczyli w wyjazdach do muzeum, 

miejsca   pamięci,  teatru,  kina,  czy ogrodu   botanicznego. Osoby   te   wzięły    również                

udział   w   krakowskich   Targach   Seniora   oraz świątecznym spotkaniu seniorów, które               

odbyło  się   w  budynku  OSP  Trąbki  –  ponad  100  osób. Bożonarodzeniowe spotkanie 

uatrakcyjnił występ Zespołu Pieśni i Tańca „Solny  Gościniec”.    

Wyjazdy/wycieczki     (poza     ogrodem    botanicznym)   oraz    spotkanie     świąteczne                 

zrealizowano   w   ramach  pozyskanych   środków  finansowych  -  projekt  pn.  „Kultura           

i Edukacja Senior+”.  

 

Tematyka spotkań: 

28 stycznia -– Prelekcja pt. „Albania – piękna nieznajoma” Andrzej Pasławski; 

Koncert kolęd - Stowarzyszenie Przyjaciół Biskupic 

19 lutego – Wykład "Afryka 6 zmysłami" Ewa Korbut 

18 marca – "Efektywnie i ekologicznie"- prelekcja z zakresu ochrony środowiska, Katarzyna 

Matusik-Lipiec 

29 kwietnia – Wykład i projekcja filmu "Sprawa Chrystusa" – ksiądz Dawid Król 
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20 maja – Wykład „Żołnierze Wyklęci. O wolną Polskę w naszym regionie” 

„Lokalni bohaterowie”. Zofia Hankus-Wszołek 

„Fenomen Żołnierzy Wyklętych”. Jerzy Baradziej 

„Wierni Ojczyźnie do końca”. Krzysztof Męka 

 

19 czerwca – Wycieczka - Ogród Botaniczny w Krakowie 

26 września – Wycieczka do Muzeum i Miejsca Pamięci Auschwitz Birkenau 

1 października - Targi Seniora – Kraków; widowisko poetycko-muzyczne, koncert Orkiestry 

Symfonicznej Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, spotkanie z 

uczestnikami popularnego programu telewizyjnego „Sanatorium Miłości”, koncert Tadeusza 

Woźniaka, wybitnego muzyka, kompozytora i wokalisty 

14 października – Inauguracja VII roku działalności Gminnej Akademii Seniora – Jubileusz 

60 lecia Biblioteki Publicznej Gminy Biskupice; Wykład pt. „Apteczka literacka. Książki na 

receptę z receptą na życie”, dr Wanda Matras Mastalerz   

21 października – Wyjazd do kina – seans filmowy pt. "Legiony" (100 osób) 

18 listopada - „Odnawialne źródła energii – możliwości wykorzystania w polskich 

warunkach” dr hab. inż. Jacek Salamon; koncert patriotyczny Grupy Śpiewaczej 

"Bodzanowianki" 

22 listopada – Wyjazd do Teatru Bagatela, spektakl komediowy "Mayday" (100 osób) 

19 grudnia – Świąteczne Spotkanie Seniorów - występ Zespołu Pieśni i Tańca "Solny 

Gościniec" (udział 130 seniorów) 
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KLUBY SENIORA - Spotkania w świetlicy w Jawczycach, Łazanach, Szczygłowie 

W ramach Klubu Seniora we wszystkich świetlicach odbywały się cotygodniowe spotkania - 

warsztaty tematyczne, zajęcia rękodzieła oraz rehabilitacja ruchowa, w których uczestniczyło 

średnio 50 osób tygodniowo. Organizowane były również szkolenia podnoszące kompetencje 
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cyfrowe seniorów, w ramach których uczestnicy otrzymali bezpłatnie, na własność tablety – 

projekt Małopolski e-Senior. Szkolenia zorganizowano w miejscowościach Szczygłów, 

Tomaszkowice – II grupy, Łazany  i Jawczyce. Seniorzy z Klubów Seniora uczestniczyli 

również w Powiatowej Senioradzie wraz z gminnym Chórem „Mandora” 

14 stycznia – 10 kwietnia; Szkolenie podnoszące kompetencje cyfrowe seniorów 

"Małopolski e-Senior", Tomaszkowice (sala konferencyjna) - II grupy 

21 stycznia – Spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka – spotkanie integracyjne – oprawa 

muzyczna części artystycznej – akordeon Małgorzata Wójcik 

2 stycznia – 21 marca – Szkolenie podnoszące kompetencje cyfrowe seniorów "Małopolski 

e-Senior" (świetlica Szczygłów) 

5 marca  - 6 czerwca – Szkolenie podnoszące kompetencje cyfrowe seniorów "Małopolski e-

Senior" (świetlica Łazany) 

24 kwietnia – 25 czerwca – Szkolenie podnoszące kompetencje cyfrowe seniorów 

"Małopolski e-Senior" (świetlica Jawczyce) 

3 czerwca - 30 czerwca – Twórcze poranki   

15 czerwca – Powiatowa Seniorada 

1 października - "Targi Seniora" – Kraków; warsztaty, widowisko poetycko-muzyczne, 

koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, 

spotkanie z uczestnikami popularnego programu telewizyjnego „Sanatorium Miłości”, 

koncert Tadeusza Woźniaka, wybitnego muzyka, kompozytora i wokalisty. 

 

 

 

POZYSKANE WSPARCIE FINANSOWE 

Centrum  Kultury  Gminy Biskupice  przy współpracy z  grupami  nieformalnymi                                       

i  organizacjami  pozarządowymi pozyskało ze źródeł zewnętrznych wsparcie finansowe                        

w wysokości 63.268,68 zł – rok 2019 

 

1 lipca 2019r – 31.10.2019r. ; Fundusz Inicjatyw Obywatelskich; projekt „Maluchy i My” 

 

25 sierpnia 2019r. ; Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”; projekt pt. Festiwal  

 Folklorystyczny „Zatrzymać zanikające tradycje” 

 



Raport o stanie Gminy Biskupice za 2019 rok 144 

 
 

22 września 2019r. ; projekt pt. „II Festiwal Muzyki Filmowej” 
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 18 listopada 2019r.; projekt pt. „Pamięć niejedno ma imię” – Obchody Święta 

Niepodległości 

 
 

1 stycznia do 30 listopada 2019r./2020r. ; Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej; projekt 

pt. „Kultura i Edukacja Senior + ” 
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 8 września 2019r. - „Święto Smaków”- impreza sponsorowana 

Środki pozyskane od sponsorów 3.526,00 zł  

 

 
 

 

PRZYCHÓD  

 

Przychód Centrum Kultury Gminy Biskupice w roku 2019 został pozyskany w ramach 

organizowanych zajęć (zajęcia taneczne, robotyka, lekcje gry na instrumentach, fitness, 

pilates, zdrowy kręgosłup, joga,) warsztatów, wyjazdów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży                        

oraz wynajmu, to kwota w wysokości 67.377,71 zł  

 

 

Podsumowując, w roku 2019 Centrum Kultury Gminy Biskupice przy współpracy z grupami 

nieformalnymi, organizacjami pozarządowymi i sponsorami wygenerowało kwotę                                  

w wysokości 66.794,68 zł. Natomiast przychód  pozyskany z prowadzonych zajęć, wynajmu, 

wyjazdów, warsztatów, wycieczek to kwota: 67.377,71 zł  

Łącznie to środki w wysokości: 134.172,39 zł       

 

Łączna kwota środków zewnętrznych (dotacje, sponsorzy): 66.794,68 zł  
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8.3 SPORT   I REKREACJA , NAGRODY I STYPENDIA   SPORTOWE  

 

 

Wójt  Gminy Biskupice prowadzi szereg działań związanych z upowszechnianiem 

kultury fizycznej na terenie Gminy Biskupice. Jednym z nich  jest udzielona dotacja  służąca 

sprzyjaniu rozwojowi sportu, z dotacji tej skorzystał Ludowy Klub Sportowy ZORZA 

Przebieczany w kwocie 35 000,00 zł oraz Klub Sportowy BŁĘKITNI Bodzanów – 25 000,00 

zł. 

        

 

Gmina dostrzega i rozumie potrzeby osób, które osiągają wysokie wyniki   

w dziedzinie sportu  międzynarodowym i krajowym.  Od roku 2011 wspieramy finansowo 

zarówno samych sportowców,  jak i trenerów oraz wszystkich działaczy sportowych 

działających  na terenie naszej gminy. Co roku na podstawie Uchwały Rady Gminy Biskupice 

przydzielane są dla tych osób  nagrody Wójta. Gmina słynie z wielu utalentowanych 

sportowców liczących się  na arenie polskiej i  międzynarodowej. W roku 2019 Wójt Gminy 

Biskupice przyznał 6 nagród pieniężnych dla indywidualnych sportowców. 
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              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, która uzyska największą ilość punktów, otrzymuje nagrody pieniężne 

(przeznaczone na zakup sprzętu sportowego) ufundowane przez   Wójta i Radę Gminy. 

Do najważniejszych obiektów sportowych należą kompleks boisk ze sztuczną nawierzchnią 

„Moje boisko – Orlik 2012”, boisko do piłki nożnej  w Przebieczanach, boiska 

wielofunkcyjne w   Biskupicach, Bodzanowie,  hala sportowa oraz boisko wielofunkcyjne  

w Łazanach oraz boisko trawiaste w Bodzanowie i Sławkowicach. 
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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  Krajowego Systemu 

Ratownictwa Gaśniczego należą jednostki z  Biskupic i  Trąbek. 

Zestawienie liczbowe wyjazdów do zdarzeń jednostek OSP z terenu gminy Biskupice w roku 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poza wymienioną statystyką jednostki OSP  brały udział w : 

- XI Barbórkowym Turnieju Strażaków i Ratowników "Kopalnia Soli Wieliczka 2019”  

 

 

Ogółem Gmina Biskupice 

Jednostka Pożary 
Miejscowe 

zagrożenia 

Alarmy 

Fałszywe 
Razem 

OSP Biskupice 31 27 4 62 

OSP Trąbki 47 62 1 110 

OSP Łazany 9 17 1 27 

OSP Sławkowice 3 18 0 21 

OSP Bodzanów 43 27 1 71 

PODSUMOWANIE: 133 151 7 291 
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- VI Manewry  Ratownicze Powiatu Wielickiego  

 

 

 

- zabezpieczeniu medycznym  meczy piłki nożnej na obiekcie sportowym Błękitnych   

Bodzanów; 

-  uroczystościach gminnych; 

-  uroczystościach kościelnych; 

-  zabezpieczeniu memoriału kuliga w Wieliczce; 

-   pieszej pielgrzymce do Kalwarii Zebrzydowskiej 

 

 

 
 



Raport o stanie Gminy Biskupice za 2019 rok 151 

 - organizacji akcji krwiodawstwa,  

 
 

 

-  organizacji Dnia Dziecka przy szkołach podstawowych, 

-  pogadance  przeprowadzonej w szkołach na temat bezpieczeństwa. 
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Wydatki na utrzymanie jednostek OSP Gminy Biskupice 

Wysokość wszystkich środków finansowych przeznaczanych przez Gminę na cele związane z 

OSP  to -  252 847,93 zł  

W 2019 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 była kontynuacja prac budowlanych. Koszt 

całkowity 145. 140,00 zł   (70 000,00 zł – UM ; 75 140,00 zł – UG) 

W ramach programu „Bezpieczna Małopolska”: 

-  jednostka OSP Łazany została zaopatrzona w miernik 4 gazowy X-AM 2500 oraz 

defibrylator Me Pad z funkcją pediatryczną w komplecie z torbą,  zakupione w ramach 

programu  - „Bezpieczna Małopolska 2019” .  Przekazana wartość sprzętu:  6.800,00  zł. 

- jednostka OSP Sławkowice otrzymała  podkrzesywarkę HT 133 STIHL, radiotelefon DP 

4600E z ładowarką sztuk dwie oraz trzy sztuki ubrań koszarowych 4 częściowych. 

Przekazana wartość sprzętu:  7.090,00  zł. 

- jednostka OSP Bodzanów  wzbogaciła się o radiotelefon DP 4600E z ładowarką sztuk 2, 

latarka survivor LED C4 z ładowarką sztuk 2, ubranie koszarowe 4 częściowe sztuk 3,  

wąż W 75/20 oraz wąż W 52/20. Przekazana wartość sprzętu:  6. 965,00 zł. 

Koszt całkowity projektu „Bezpieczna Małopolska” – 20. 855,00 zł (8 342,00 zł -UM; 

12.513,00 zł – UG).  

W ramach programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacji  ich skutków dla 

środowiska – Bezpieczny Strażak” zakupiono  2 komplety  ubrań specjalnych RAPTOR dla 

dwóch jednostek: OSP Trąbki oraz OSP  Biskupice.  Przekazana wartość sprzętu: 4.660,00 

zł., koszt całkowity – 4.660,00 zł ( 1 794,10 zł  - WFOŚiGW; 2 865,90 zł – UG) 

Wsparcie finansowe KP PSP Wieliczka przez gminę Biskupice. 

Gminy Biskupice w 2019 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. 
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Zakończenie 

 

Zaprezentowany Państwu dokument zawiera kompleksowe opracowanie działań 

podejmowanych w 2019 roku. W klarowny i jasny sposób opisuje  zadania, jakie realizowane 

były  od początku lub były kontynuacją  lat poprzednich.  

 

Analizując przedstawione programy można wywnioskować,  że w udało się zrealizować 

założone cele na 2019 rok.  Widocznym efektem są inwestycje, które powstały w tym roku. 

Kontynuacja przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Przebieczanach z siedzibą  

w Tomaszkowicach, budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bodzanowie, 

czy kontynuacja budowy remizy OSP w Bodzanowie.  Inwestowaliśmy także w poprawę 

bezpieczeństwa na drogach – remonty dróg a także budowa chodników i przejść dla pieszych 

w newralgicznych punktach.  Zrealizowaliśmy także szereg zadań związanych z ochroną 

środowiska min. budowa przydomowych oczyszczalni ścieków,  wymiana starych  kotłów  

na ekologiczne. Rozbudowaliśmy bazę sportowa poprzez  modernizację centrum wsi Łazany -  

remont boiska sportowego. Realizowaliśmy szereg projektów społecznych, które miały 

 na celu poprawę życia mieszkańców gminy Biskupice. Tutejszy Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej przez cały rok zapewniał wachlarz pomocowy, tym którzy tej pomocy wymagali.  

 

Trzeba także zaznaczyć, że ten rok nie był rokiem łatwym. Wynika to głównie z faktu 

konieczności znacznego dokonania cięć w wydatkach gminy. 

 

Wyzwania w kolejnych latach będą duże, ponieważ i oczekiwania mieszkańców są co raz 

większe. Planujemy i staramy się wdrażać środki, by te oczekiwania jak najlepiej  zrealizować.  

 

Aby być na bieżąco z  informacjami zachęcamy do śledzenia na bieżąco informacji  

o działalności Gminy Biskupice, jej organów i jednostek na stronie internetowej 

www.biskupice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.   

 

 

 

 

http://www.biskupice.pl/

