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1. WSTĘP  

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

Biskupice przedstawia  raport o stanie Gminy Biskupice za 2020 rok. Raport przedstawia informacje  

o gminie Biskupice za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. Dane pochodzą  

ze zbiorów Urzędu Gminy Biskupice, jednostek organizacyjnych gminy i instytucji kultury na terenie 

gminy  Biskupice. 

2. INFORMACJE OGÓLNE  

2.1. Ogólna charakterystyka gminy BISKUPICE  (w tym demografia)  

 

 

 

 

 

Biskupice, to gmina wiejska położona w powiecie wielickim, w województwie małopolskim. Znajduje 

się około 20 km na południowy wschód od stolicy województwa małopolskiego - Krakowa. W skład 

gminy wchodzi 11 miejscowości: Biskupice, Bodzanów, Jawczyce, Łazany, Przebieczany, Sławkowice, 

Sułów, Szczygłów, Tomaszkowice, Trąbki, Zabłocie. Głównym ciekiem wodnym przepływającym przez 

teren gminy jest  potok zwany "Królewskim". Swój  początek bierze  na wschodnich połaciach wzgórz 

Biskupic, płynąc przez Szczygłów, Zabłocie, wpada do rzeki  Raby w Pierzchowie, wsi należącej do gminy 

Gdów.   

 

 

 

 

 

 

WIELICZKA

Gdów

Biskupice

Kłaj

Niepołomice

Powierzchnia   -  41,0 km2 

Ludność    -   10 296 

Liczba podmiotów gospodarczych   -   608 

Dochody budżetowe ogółem    - 62 630 740,29 zł 
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2.2. Demografia  

Wykaz ludności 

Nazwa miejscowości/liczba mieszkańców 
(wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.) 

Gmina Biskupice 10 296 

Miejscowości  

BISKUPICE 1 032 

BODZANÓW 1 454 

JAWCZYCE                                                          533 

ŁAZANY  1 009 

SŁAWKOWICE 982 

SUŁÓW 651 

SZCZYGŁÓW 516 

PRZEBIECZANY 1 290 

TOMASZKOWICE 684 

TRĄBKI 1 588 

ZABŁOCIE  557 

 

 

Przyrost naturalny  

 2017 2018 2019 2020 

Urodzenia 130 138 107 127 

Zgony  66 94 80 85 

 

Seniorzy  (stan na 31 grudnia 2020) 

 kobiety mężczyźni 

            60+ 1 147 902 

 

 

Przedział wiekowy Liczba osób 

0-6 lat 904 

7-18 lat 1 558 

19 – 59 lat 5 785 

60+ 2 049 

 

*źródło UG Biskupice 
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JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE  GMINY BISKUPICE  

− Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Biskupice 

− Przedszkole Samorządowe  w  Biskupicach  

− Przedszkole  Samorządowe w Trąbkach    

− Szkoła Podstawowa im. ks. Karola Wojtyły 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  

3. INFORMACJE FINANSOWE  

3.1. Stan finansów gminy  

Dochody 

Wysokość osiągniętych w 2020 roku dochodów wyniosła 62.630.740,29 zł tj. 102,20 % planu 

wynoszącego 61.279.772,16 zł.  

Struktura wykonania dochodów w 2020 roku przedstawia się następująco: 

 

Z powyższego wykresu wynika, że udział dochodów własnych w kwocie 20.552.134,64 zł w tym udziały 

w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 10.511.987,00 zł w dochodach ogółem wyniósł 

32,81 %.  

Dotacje i
środki

pozyskane z
innych źródeł 

43,41%Dochody
własne 

16,00%

Udziały w
podatkach

dochodowych
 16,81%

Subwencje
ogólne 

23,78%

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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Wydatki 

Wysokość wykonanych w 2020 roku wydatków wyniosła 61.392.487,78 zł tj. 96,52 % planu rocznego 

wynoszącego 63.605.250,48 zł w tym: 

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 53.254.464,71 tj. 96,87 % planu rocznego wynoszącego 

54.972.660,68 zł, 

- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 8.138.023,07 zł tj. 94,27 % planu rocznego wynoszącego 

8.632.589,80 zł.  

Udział wydatków majątkowych  w wydatkach ogółem wyniósł 13,26 %.  

Zadłużenie  

Na dzień 31.12.2020r. zadłużenie ogółem Gminy Biskupice wyniosło 18.530.000,00 zł.  

Strukturę zadłużenia przedstawia poniższa tabela:  

Lp. Cel 
kredytu/pożyczki/obligacji 

Nr umowy/  
z dnia, bank 

Kwota 
kredytu 

/pożyczki 
ogółem 

Kwota, która 
wpłynęła na 

konto Gminy w 
2020r. 

Stan 
zadłużenia na 

dzień 
31.12.2020r. 

1 

Wyprzedzające 
finansowanie zadania 

"Poprawa oferty 
kulturowej Gminy 

Biskupice poprzez budowę 
świetlicy w Przebieczanach 
i Domu Kultury w Sułowie"  

PROW-07.4.1-11-
01337-12 

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

2 

Pokrycie planowanego 
deficytu oraz spłatę 

rozchodów 
z dnia 10.11.2017 3 838 000,00 0,00 2 838 000,00 

3 

Pokrycie planowanego 
deficytu oraz spłatę 

rozchodów 
z dnia 24.07.2018 7 523 000,00 0,00 7 523 000,00 

4 

Pokrycie planowanego 
deficytu oraz spłatę 

rozchodów 
z dnia 12.06.2019 6 495 000,00 0,00 6 495 000,00 

5 

Pokrycie planowanego 
deficytu  

z dnia 16.12.2020 1 174 000,00 1 174 000,00 1 174 000,00 

  Razem 1 674 000,00 18 530 000,00 
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Przychody 

Po stronie przychodów budżetu Gminy Biskupice pojawiły się wartości z tytułu:  
➢ pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków                   

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację 
PROW na lata 2014-2020 na zadanie „Poprawa oferty kulturowej Gminy Biskupice poprzez 
budowę świetlicy w Przebieczanach i Domu Kultury w Sułowie” w kwocie 500.000,00 zł, 

➢ emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu w kwocie  1.174.000,00 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 3.553.865,57 zł, 

➢ niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,  
wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych  
ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach  
w kwocie łącznej 231.572,63 zł w tym: 
 - dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na              
finansowanie zadań Gminy Biskupice w zakresie ochrony środowiska w kwocie  
4.554,46 zł, 
- dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  i wydatki budżetu na 
realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 227.018,17 zł.  

Wolne środki przeznaczono na dofinansowanie zadań bieżących m.in. związanych z dostarczaniem 
wody i majątkowych m.in.:  
- rozbudowę sieci wodociągowych,   
- inwestycje drogowe, 
- rozbudowę oświetlenia ulicznego, 
- rozbudowę i przebudowę budynku szkoły podstawowej w Przebieczanach, z/s w Tomaszkowicach,  
- budowę sali gimnastycznej w Bodzanowie.  
 

 
3.2 Wykonanie budżetu gminy 
 
Szczegółowy opis poziomu zrealizowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów Gminy 

Biskupice zawiera sprawozdanie z  wykonania budżetu Gminy Biskupice za 2020 rok przedłożone 

Radzie Gminy Biskupice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie w dniu 31.03.2021r.  

Na ogólną kwotę dochodów w wysokości 62.630.740,29 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 2020 roku kwota 
dochodów z tego tytułu wyniosła 10.511.987,00 zł tj. 97,15 % planu wynoszącego 10.820.484,00 zł  
i była większa niż w roku poprzednim o 430.756,00 zł tj. o 4,27 %.  
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) stanowi niewielką kwotę dochodów Gminy Biskupice 
i w 2020 roku wyniósł 16.968,50 zł tj. 33,94 % planu wynoszącego 50.000,00 zł. W stosunku do roku 
2019 wykonanie z tego tytułu było większe o 1.895,80 zł tj. o 12,58 %.  
 
Na dochody z majątku Gminy w 2020 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.    
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Analizując realizację w/w dochodów zauważa się, że wpływy z majątku gminy są mniejsze  

w stosunku do wpływów osiągniętych w roku 2019 o kwotę 12.107,61 zł. 

Niewątpliwie na wysokość dochodów osiągniętych przez Gminę Biskupice bezpośredni wpływ miała 
sytuacja epidemiologiczna, która zaistniała w marcu 2020 roku i występowała do końca 2020 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 1.680.774,00 zł otrzymana ze środków PROW na lata 2014-2020 jako refundacja wydatków 
poniesionych w 2019 roku na zadanie: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 
Gminy Biskupice oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Biskupice, Gmina 
Biskupice”,  

− kwota 1.304.230,00 zł otrzymana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych   
na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 560006K w km 0+006,50 -1+570,77 
w miejscowości Łazany i Jawczyce, gmina Biskupice”,     

−  kwota 1.242.862,02 zł otrzymana ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych   
na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Biskupice,     

− kwota 581.250,00 zł otrzymana z państwowych funduszy celowych z przeznaczeniem na zadanie 
„Budowa sali gimnastycznej w Bodzanowie”,   

− kwota 500.000,00 zł ze środków PROW na lata 2014-2020 jako refundacja wydatków  
poniesionych w 2019 roku na zadanie: „Zagospodarowanie centrum wsi Łazany – budowa boiska”,  

− kwota 414.245,53 zł otrzymana jako dotacja i refundacja wydatków poniesionych na  
realizację projektu pn. „Wymiana pieców i kotłów w indywidualnych gospodarstwach  
domowych w Gminie Biskupice”, 

− kwota łączna 133.200,00 zł otrzymana na zakup laptopów w ramach realizacji projektu 
grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia 
zdalnego” - 58.650,00 zł oraz projektu „Zdalna szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” - 74.550,00 zł,   

− kwota 104.340,00 zł otrzymana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych   
na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Sułów-Ryje (Krzyż) o nr 560049K, 
gmina Biskupice”,      

− kwota 34.228,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Modernizacja/remont  dróg 
dojazdowych do pól działki nr 1/1, 1 /2 w miejscowości Trąbki i działka nr 429/9 w miejscowości 
Biskupice o długości 315 m, zadanie to realizowane było na podstawie umowy zawartej  
z Województwem Małopolskim ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów 
rolnych, 

− kwota 30.000,00 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”,  

− kwota 29.227,43 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „EKO – TEAM”,                                                                                     

− kwota 4.000,00 zł z otrzymana z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Kooperacje przeciw 
COVID”,     

− kwota 2.380,50 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”. 
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Na ogólną kwotę wydatków w wysokości 61.392.487,78 zł składają się wydatki bieżące i wydatki 

majątkowe.  

W ramach wydatków bieżących Gmina Biskupice zrealizowała wydatki na: 

− zadania własne w wysokości 41.822.353,02 zł, 

− zadania zlecone i powierzone z mocy ustaw i zlecone porozumieniem w wysokości 
19.570.134,76 zł, w tym:  

− zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone Gminie ustawami  
w wysokości 19.409.906,76 zł, 

− zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu 
terytorialnego w wysokości 160.228,00 zł. 

 

Na koniec 2020 roku budżet Gminy Biskupice zamknął się nadwyżką w kwocie 1.238.252,51 zł.  

Wykonanie wydatków bieżących w stosunku do dochodów bieżących było mniejsze o 3.383.207,03 zł 
(nadwyżka operacyjna).    

 

3.3 Wykonanie wydatków majątkowych  

Planowane wydatki na realizację zadań majątkowych w wysokości 8.632.589,80 zł zostały       
zrealizowane w kwocie  8.138.023,07  zł. tj. 94,27 %. 
 

Główne zadania inwestycyjne w 2020 roku:  

− Przebudowa drogi gminnej nr 560006K klasy L, w km. 0+008,71-1+570,77 w miejscowości Łazany 
i Jawczyce, Gmina Biskupice w kwocie 1.421.004,55 zł, 

− Przebudowa drogi gminnej Sułów – Ryje (Krzyż) o nr 560049K, Gmina Biskupice w kwocie 
201.369,45 zł, 

− Budowa remizy OSP na działce nr ew. 237 w Bodzanowie, gmina  
Biskupice w kwocie 107.628,27 zł, 

− Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Przebieczanach w kwocie 
2.285.001,92 zł, 

− Budowa sali gimnastycznej w Bodzanowie w kwocie 1.777.390,98 zł,  

− Budowa świetlicy środowiskowej dla osób niepełnosprawnych i uzależnionych w Przebieczanach 
w kwocie 811.550,82 zł, 

− Budowa Domu Kultury w Sułowie w kwocie 553.381,94 zł.   
 

3.4 Wieloletnia Prognoza Finansowa  
 

Obowiązująca w 2020 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmowała okres od 2020 roku do 2035 
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) 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 % 
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Rok Kapitał Odsetki 

2017   

2018   

2019 31 101,12 16 651,00 

2020 1 633 959,88 16 340,00 

   

 1 665 061,00 32 991,00 

 
 
2) Emisja papierów wartościowych w roku 2017 na kwotę 3.838.000,00 zł z przyjętym 
oprocentowaniem 3,21 % 
 

Rok Kapitał Odsetki 

2017   

2018   

2019   

2020 1 000 000,00 124 000,00 

2021 1 000 000,00 92 000,00 

2022 1 000 000,00 59 000,00 

2023  27 000,00 

2024 838 000,00 27 000,00 

   

   

 3 838 000,00 329 000,00 

 
 
3) Emisja papierów wartościowych w roku 2018 na kwotę 7.523.000,00 zł z przyjętym 
oprocentowaniem 3,18 % (harmonogram po uwzględnieniu zmian do umowy)  
 

Rok Kapitał Odsetki 

2017   

2018   

2019   

2020  240 000,00 

2021  240 000,00 

2022  240 000,00 

2023 1 500 000,00 240 000,00 

2024 0,00 192 000,00 

2025 0,00 192 000,00 

2026 1 500 000,00 192 000,00 

2027  143 000,00 

2028  144 000,00 

2029 1 500 000,00 144 000,00 

2030 3 023 000,00 97 000,00 

 7 523 000,00 2 064 000,00 

 

 
4) Emisja papierów wartościowych w roku 2019 na kwotę 6.495.000,00 zł z przyjętym 
oprocentowaniem 3,24 % 
 

Rok Kapitał Odsetki 

2017   

2018   

2019   

2020  211 000,00 

2021  211 000,00 

2022  211 000,00 

2023  211 000,00 

2024  211 000,00 

2025 1 000 000,00 211 000,00 

2026 500.000,00 179 000,00 

2027 2 000 000,00 161 000,00 

2028 2 000 000,00 98 000,00 

2029 995 000,00 33 000,00 

 6 495 000,00 1 737 000,00 
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5) Pożyczka planowana do zaciągnięcia w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację inwestycji 
"Budowa świetlicy środowiskowej dla osób niepełnosprawnych i uzależnionych w Przebieczanach” 
w 2020 na kwotę 250.000,00 zł i w 2021 roku na kwotę 250.000,00 zł z przyjętym oprocentowaniem 
1,00% 
 

Rok Kapitał Odsetki 

2017   

2018   

2019   

2020  2 500,00 

2021 250 000,00 5 000,00 

2022 250 000,00 2 500,00 

 500 000,00 10 000,00 

 
6) Pożyczka planowana do zaciągnięcia w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację inwestycji 
"Budowa Domu Kultury w Sułowie” w 2020 na kwotę 250.000,00 zł i w 2021 roku na kwotę 
250.000,00 zł z przyjętym oprocentowaniem 1,00% 
 

Rok Kapitał Odsetki 

2017   

2018   

2019   

2020  2 500,00 

2021 250 000,00 5 000,00 

2022 250 000,00 2 500,00 

 500 000,00 10 000,00 

 
7) 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 

 

8) Emisja papierów wartościowych w roku 2020 na kwotę 1.174.000,00 zł z przyjętym 
oprocentowaniem 3,00% 
 

Rok Kapitał Odsetki 

2020  71 000,00 

2021  144 000,00 

2022  144 000,00 

2023  144 000,00 

2024  144 000,00 

2025  144 000,00 

2026  144 000,00 

2027  144 000,00 

2028  144 000,00 

2029  144 000,00 

2030  144 000,00 

2031 500 000,00 144 000,00 

2032 500 000,00 114 000,00 

2033 174 000,00 84 000,00 

2034   

2035   

 1 174 000,00 1 775 00,00 
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9) Emisja papierów wartościowych w roku 2021 na kwotę 2.880.000,00 zł z przyjętym 
oprocentowaniem 3,00% 
 

Rok Kapitał Odsetki 
2020   

2021  43 100,00 

2022  86 400,00 

2023  86 400,00 

2024  86 400,00 

2025  86 400,00 

2026  86 400,00 

2027  86 400,00 

2028  86 400,00 

2029  86 400,00 

2030  86 400,00 

2031  86 400,00 

2032  86 400,00 

2033 880 000,00 86 400,00 

2034 1 000 000,00 60 000,00 

2035 1 000 000,00 60 000,00 

 2 880 000,00 1 169 900 

 

 

Poniżej przedstawiona zostanie zrealizowana nadwyżka operacyjna oraz jej prognoza na najbliższe lata:  

Lp. Rok Dochody bieżące Wydatki bieżące Nadwyżka 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11 2020 56 637 671,74 53 254 464,71 3 383 207,03 

 12  2021 55 571 484,75 53 661 658,04 1 909 826,71 

13 2022 57 460 915,00 54 199 999,00 3 260 916,00 

14 2023 59 184 743,00 55 500 000,00 3 684 743,00 

15 2024 60 960 285,00 57 000 000,00 3 960 285,00 
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4. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 

Wartość brutto majątku Gminy Biskupice na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 115.809.122,25 zł   
i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2020 r. wzrosła  o 9.379.843,06 zł co stanowi wzrost o 8,81 %. 

 
Gmina Biskupice - zbiorczo     

      
WARTOŚĆ BRUTTO MAJĄTKU 

      

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na dzień Zmiana wartości 

(4-3) 
Dynamika 

% (4:3) 
01.01.2020 31.12.2020 

1 2 3 4 5 6 

1 
Rzeczowy majątek 
trwały - 011 

66 796 162,04 76 657 138,12 9 860 976,08 114,76% 

2 
Pozostały majątek 
trwały - 013 

6 141 296,68 6 958 849,94 817 553,26 113,31% 

3 
Finansowy majątek 
trwały - 030 

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

4 
Należności 
długoterminowe 

12 079,90 58 263,03 46 183,13 482,31% 

5 
Wartości niematerialne  
i prawne - 020 

226 612,51 260 485,13 33 872,62 114,95 %  

6 Inwestycje - 080 22 747 268,16 20 345 344,13 -2 401 924,03 89,44% 

7 Majątek obrotowy 10 505 859,90 11 529 041,90 1 023 182,00 109,74% 

  RAZEM 106 429 279,19 115 809 122,25 9 379 843,06 108,81% 
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STRUKTURA MAJĄTKU OBROTOWEGO 

Gmina Biskupice - zbiorczo     

      

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na dzień Zmiana 

wartości (4-3) 
Dynamika % 

(4:3) 
01.01.2020 31.12.2020 

1 2 3 4 5 6 

1 
Zapasy, w tym:                                  
- materiały 

10 284,00 5 455,92 -4 828,08 53,05% 

2 
Należności i roszczenia 
wymagalne 

5 427 168,58 6 733 389,39 1 306 220,81 124,07% 

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 

5 068 407,32 4 790 196,59 -278 210,73 94,51% 

5 
Rozliczenia międzyokresowe 
kosztów 

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

  RAZEM 10 505 859,90 11 529 041,90 1 023 182,00 109,74% 

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

wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności przedstawiały się następująco: 

Wyszczególnienie 
Okres od 01.01.2020r. 

do 31.12.2020r. 

Dochody z najmu i dzierżawy: 

   - obwodów łowieckich 

- lokali mieszkalnych dla nauczycieli  

  - sal gimnastycznych 

  - budynków komunalnych 

  - gruntów komunalnych 

59.712,76 zł 

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego 

nieruchomości 
1.410,00 zł 

Wpływy z opłat za trwały zarząd, 

użytkowanie i służebności 
0,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

5. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 

 

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. 

Określono w niej 7 celów strategicznych dla gminy, z których wynikają cele operacyjne przekładające 

się bezpośrednio na zadania realizacyjne.  Poniżej zadania zrealizowane w 2020 roku.  

 

Cel strategiczny nr 1 : Poprawa standardu i jakości życia mieszkańców 

Cel operacyjny 1.9 Zmniejszanie 
zjawiska wykluczenia cyfrowego 

Zadanie 1.9.2 Realizacja  projektów z zakresu 
społeczeństwa informacyjnego – W ramach projektu pn.: 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz 
wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Biskupice”,  
w roku 2020 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 

Z uwagi na COVID – 19 złożono dwa wnioski  
o finansowanie zakupu do szkół podstawowych na terenie 
gminy laptopów wraz z oprogramowaniem oraz routerów. 
Zakupów dokonano w oparciu o program W ZDALNA 
SZKOŁA i ZDALNA SZKOŁA +. Zakupiono w sumie 33 
laptopy do szkół wraz z oprogramowaniem oraz po jednym 
routerze do każdej szkoły. Zadanie zrealizowano w 2020r.  

Cel operacyjny 2.3 Dostępne 
nowoczesne obiekty użyteczności 
publicznej  

Zadanie realizacyjne 2.3.3 Budowa nowych obiektów  
w miejscowościach,  w których ich brakuje -  opis analiza 
GPR-u Przedsięwzięcie nr 1 i 10  Twarde przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne podstawowe.  
Ponadto w roku 2020 podpisano umowę na budowę 
budynku OSP w Bodzanowie. Całość inwestycji ma się 
zakończyć w październiku 2021r. Budynek ma pełnić 
funkcję siedziby OSP Bodzanów.  

Cel operacyjny 2.4 Dobrze 
skomunikowana Gmina  

Zwiększenie częstotliwości kursów linii aglomeracyjnej 

Cel operacyjny 2.5 Skuteczna i 
efektywna gospodarka wodno – 
ściekowa oraz gospodarka 
odpadami komunalnymi 

Zadanie nr 2.5.5 Rozbudowa sieci przydomowych 
oczyszczalni ścieków – opis analiza GPR-u twarde 
przedsięwzięcia realizacyjne uzupełniające nr 13. 
 

Cel operacyjny 2.8 
Zagospodarowane wszystkie 
obiekty komunalne 

Nie realizowano 

Cel strategiczny 4 Zachowanie i wyeksponowane dziedzictwo kulturowe 

Cel operacyjny nr 4.1 Poprawa 
stanu technicznego zabytków 

Remont kapliczki w Trąbkach 

Cel strategiczny nr 5 Gmina przyjazna środowisku naturalnego 
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Cel operacyjny nr 5.1 Zwiększenie 
wykorzystania Odnawialnych Źródeł 
Energii na terenie Gminy 

Zadanie nr 5.1.2 Działania w kierunku wprowadzenia OZE 
do gospodarstw domowych – opis w GPR Twarde 
Przedsięwzięcia realizacyjne uzupełniające nr 10.  

Cel strategiczny nr 5.2 
Podwyższenie poziomu 
świadomości ekologicznej 
mieszkańców  

Zadanie nr 5.2.2.Organizowanie akcji popularyzujących 
ochronę środowiska – działanie realizowane w ramach 
współpracy z Metropolią Krakowską, kampania 
informacyjno – edukacyjna, dotycząca wspólnych działań 
na rzecz poprawy jakości powietrza w gminach będących 
członkami Stowarzyszenia.  

 

 

STAN REALIZACJI STRATEGII  

Cel strategiczny nr 1 : Poprawa standardu i jakości życia mieszkańców 

Cel operacyjny 1.1. Poprawa sytuacji materialnej mieszkańców  

Zadania realizacyjne nr 1.1.6. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych  

Zawarto porozumienie pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Wieliczce a Gminą Biskupice  

w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych w Gminie Biskupice w ramach aktywizacji osób 

bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. 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.   

Cel operacyjny 1.3. Poprawa stanu zdrowia mieszkańców 

Zadania realizacyjne nr 1.3.1 Dostępność opieki medycznej 

Na terenie gminy  podstawowa bezpłatna opieka medyczna świadczona jest dla mieszkańców przez:  

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarzy Rodzinnych Trąbki 159, Przychodnię Lekarską 

Diamed Trąbki 430 i Przychodnię Podstawowej Opieki Zdrowotnej Bodzanów 412.   

W ramach programu profilaktyka wczesnego wykrywania raka piersi na terenie Gminy świadczone były 

usługi wykonania badań (mammobus) przez placówki zdrowia spoza terenu Gminy. 

Zadania realizacyjne 1.3.2 Profilaktyka i edukacja w zakresie skutków korzystania z używek  

Realizowano programy profilaktyki zintegrowanej tj.:  

-  DEBATA – programem zostali objęci uczniowie Przebieczanach – maj 2020 r. 

Zadania realizacyjne 1.3.3 Diagnozowanie zagrożeń związanych z narkomanią i alkoholizmem 

„Przyjaciele Zippiego” - międzynarodowy program psychoedukacyjny z zakresu profilaktyki 

pierwszorzędowej i  promocji zdrowia psychicznego. Program ten został opracowany w celu 

wyposażenia małych dzieci (5-9 lat) w podstawowe kompetencje  społeczno – emocjonalne, które 

pomagają radzić sobie w sytuacjach trudnych, a w przyszłości pozwolą im dobrze funkcjonować  

w relacjach z innymi i unikać zachowań ryzykownych.   

W efekcie udziału w zajęciach  u dzieci następuje wzrost umiejętności komunikacyjnych, współpracy  

w grupie i rozwiązywania konfliktów. Program uczy dzieci jak radzić sobie z codziennymi trudnościami, 

jak określać uczucia, jak o nich rozmawiać oraz jak najlepiej dobierać sposoby rozwiązywania 
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konfliktów, zachęca do współpracy i  pomagania innym. Został przeprowadzony w formie szkolenia 

zdalnego dla 17 nauczycieli. 

 

Zadania realizacyjne nr 1.3.4. Organizowanie dożywiania dzieci i młodzieży szkolnej  

W ramach programu wspierania finansowego gmin w zakresie „Posiłek w szkole i w domu”, z uwagi na 

pandemię koronowirusa oraz zamknięcie szkół posiłek dowożony był do miejsca zamieszkania uczniów. 

Pomocą w formie posiłku objętych zostało 29 uczniów. 

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

niepełnosprawne, osoby starsze, wykluczone społecznie i inne) 

Zadania realizacyjne nr 1.4.1. Organizowanie dziennej opieki nad osobami starszymi  

i niepełnosprawnymi 

Zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizacji  Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych.  

Zadania realizacyjne nr 1.4.2. Współpraca  z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizowania 

dziennej opieki nad osobami starszymi oraz niepełnosprawnymi  

Realizacja zadania jak powyżej.  

Zadania realizacyjne nr 1.4.4. Propagowanie i dostosowywanie oferty zajęć świetlicowych  

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

Zadania realizacyjne nr 1.4.5. Podejmowanie działań integrujących społecznie osoby niepełnosprawne  

Zadanie realizowane  w ramach realizacji  Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

Cel operacyjny 1.5. Poprawa dostępności opieki przedszkolnej, z uwzględnieniem opieki nad dziećmi 

poniżej 3 roku życia 

Zadania realizacyjne nr 1.5.1. Zwiększanie liczby miejsc w przedszkolach 

Gmina Biskupice była organem prowadzącym dla 2 przedszkoli publicznych (Przedszkole  

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

miejsc  w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych jest regulowana w zależności od 

tego ile dzieci bierze udział w rekrutacji. 

Zadania realizacyjne nr 1.5.2. Organizacja alternatywnych form opieki nad dziećmi realizowanie 

specjalistycznych form wsparcia w świetlicach środowiskowych (w przypadkach problemów 

logopedycznych, wad postawy, skutków przemocy w rodzinie, alkoholizmu) 

Realizacja zadania szczegółowo przedstawiona w części dotyczącej realizacji Strategii Problemów 

Społecznych   

Zadania realizacyjne nr 1.5.3.Wspieranie działalności niepublicznych placówek przedszkolnych  

Niepubliczne placówki przedszkolne zgodnie z ustawą na każde dziecko otrzymują dotacje.  

W ewidencji prowadzonej przez gminę Biskupice w roku szkolnym 2019/2020 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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Cel operacyjny 1.6.  Rozszerzona oferta edukacyjna  

Zadania realizacyjne nr 1.6.1 Rozszerzanie oferty atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych w szkołach  

i przedszkolach 

Szczegółowy opis w części analitycznej  rozdział 8. 

Zadania realizacyjne nr 1.6.2. Pełniejsza realizacja funkcji wychowawczo-opiekuńczej szkół i przedszkoli 

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

oligofrenopedagog  

Szczegółowy opis w części analitycznej  rozdział 8. 

Zadania realizacyjne nr 1.6.3. Stałe wsparcie psychologiczne w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz 

rodziców 

Szczegółowy opis w części analitycznej  rozdział 8. 

Zadania realizacyjne nr 1.6.4. Systematyczne unowocześnianie i doposażenie bazy szkolnej. 

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

wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne.   

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

zagrożeń okresowo dokonywano kontroli i przeglądów sprawności wszystkich urządzeń i wyposażenia 

szkoły. Występujące niesprawności i awarie były niezwłocznie usuwane w ramach bieżących lub 

okresowych remontów (szczegółowy opis w części analitycznej  rozdział 8) 

Zadania realizacyjne nr 1.6.5. Rozbudowa szkół i przedszkoli lub adaptacja pomieszczeń na cele 

oświatowe 

(szczegółowy opis w części analitycznej 8) 

Zadania realizacyjne nr 1.6.6. Wspieranie nauczycieli w procesie podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 

(szczegółowy opis w części analitycznej 8).  

Cel operacyjny 1.7. Rozwinięte życie kulturalne w Gminie 

Zadania realizacyjne nr 1.7.2. Systematyczne unowocześnianie i doposażenie bazy 

Doposażono bazę lokalową oraz zaplecze edukacyjne.  

Zadania realizacyjne nr 1.7.3. Zatrudnianie instruktorów, animatorów kultury  

Zatrudniona kadra:  umowa o pracę 3 osoby,  umowa zlecenie – 11 osób, umowy z firmą – 10 

Zadania realizacyjne nr 1.7.4. Dostosowywanie oferty do potrzeb rożnych grup wiekowych  

Oferta zajęć skierowana do dzieci, młodzieży, dorosłych w tym seniorów. Sekcje: muzyczna, teatralna, 

tańca nowoczesnego, tańca ludowego, zajęcia z rekreacji ruchowej, robotyki, lekcje gry na 

instrumentach, zajęcia z rzeźby, ceramiki, fotografii, szereg zajęć tematycznych  Akademia Seniora, 

Kluby Seniora, Kluby Malucha/Mam, Strefa Kreatywnych Kobiet.  

Zadania realizacyjne nr 1.7.5. Współpraca GOK z innymi instytucjami i organizacjami (szkoły, świetlice, 

KGW, NGO) w zakresie tworzenia skoordynowanej oferty kulturalnej.  

Realizacja zadań z zakresu kultury i edukacji poprzez organizację przedsięwzięć w partnerstwie – 

organizowanie wspólnych wydarzeń kulturalnych, wykładów, spotkań, przeglądów i warsztatów 

tematycznych.     

Zadania realizacyjne nr 1.7.6. Propagowanie i dostosowywanie oferty zajęć świetlicowych 

Narzędzia komunikacji marketingowej - strona www.ckbiskupice, portal  społecznościowy. Projekt  

i wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych. Zajęcia tematyczne stacjonarne i on-line: 
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indywidualne, grupowe w zależności od potrzeb odbiorców - nieodpłatna i odpłatna forma korzystania 

z oferty. 

Cel operacyjny 1.8 Poprawa aktywności społecznej i integracji mieszkańców  

Zadania realizacyjne nr 1.8.2. Angażowanie mieszkańców do różnych przedsięwzięć społecznych 

Opis realizacji zadania  przedstawiony został w części dotyczącej realizacji Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych.  

Zadania realizacyjne nr 1.8.3. Organizowanie imprez integrujących mieszkańców 

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

Cel operacyjny 1.9. Zmniejszenie zjawiska wykluczenia cyfrowego  

Zadania realizacyjne nr 1.9.2 Realizacja  projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego  

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

mieszkańców Gminy Biskupice”, w roku 2020 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    

W 2020 roku ukończono rozbudowę Szkoły Podstawowej w Bodzanowie o salę gimnastyczną 

z zapleczem oraz przebudowę części parteru istniejącego budynku szkoły. 

 

 
Fot. Sala gimnastyczna SP Bodzanów 
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Fot. Sala gimnastyczna SP Bodzanów 

 

We wrześniu 2020 r zakończyła się także rozbudowa Szkoły Podstawowej w Przebieczanach. Placówka 

została rozbudowana o dodatkowe piętro i skrzydło. 

(szczegółowy opis tych zadań znajduje się w części analitycznej 8) 

 

Fot. Szkoła Podstawowa w Przebieczanach 
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Fot. Szkoła Podstawowa w Przebieczanach 

 

Zadania realizacyjne nr 2.2.2. Systematyczne unowocześnianie i uzupełnianie wyposażenia 

technicznego i dydaktycznego szkół    

(szczegółowy opis w części analitycznej 8) 

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 ramach projektu pn. „Budowa parkingów w systemie P&R” (parkuj i jedź) w roku 2018 wybudowano 

na terenie Gminy Biskupice 2 P&R w miejscowości Trąbki i Biskupice. Aktualnie liczba stanowisk 

postojowych jest wystarczająca.   

Zadania realizacyjne nr 2.4.4. Remont i modernizacja dróg gminnych 

Zadanie realizowane poprzez prowadzenie szeregu prac modernizacyjnych i remontowych oraz  

w ramach bieżącego utrzymania infrastruktury drogowej. Poniżej przedstawiono ważniejsze prace  

w ramach realizacji tego zadania:   

1. Naprawa kraty przejazdowej odwodnienia liniowego przy drodze gminnej Długa  

w Tomaszkowicach i naprawa znaku drogowego przy dr. gminnej Tomaszkowice – Chorągwica na 

kwotę 549,81 zł, 

2. Wypełnienie betonem wymytego pobocza przy drodze gminnej Przebieczany – Przez Wieś  

i uzupełnienie pobocza kamieniem łamanym przy drodze gminnej E-4 – Płoszczyny  

w Przebieczanach na kwotę 8 208,95 zł, 
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3. Wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich na realizacje zadań: czyszczenie 2 szt. 

przepustów przy dr. gm. Przebieczany – Przez wieś  zabezpieczenie skarpy przy dr. gm.  

Do Ogrodowej w Bodzanowie  remont rowu w obrębie peronu w Łazanach  wbudowanie 

destruktu na trzech drogach w Łazanach na kwotę 7 257,00 zł  

4. Remont istniejącego odwodnienia drogi o nr dz. 243 w Zabłociu-na kwotę 17 598,16 zł, 

5. Odtworzenie i naprawa oznakowania przy drogach na kwotę 3 066,10 zł, 

6. Uzupełnienie dużych ubytków asfaltem na zimno  na drogach gminnych na kwotę 3 949,96 zł, 

7. Czyszczenie rowów, przepustów, ścinanie poboczy i wycinka samosiejek przy dr. gm. Wola 

Podłazańska – Osiecka – Slawkowice na kwotę 23 812,80 zł 

8. Poprawienie przejezdności na drodze gminnej Bodzanów – Ochmanów (uzupełnienie dużych 

ubytków w nawierzchni tłuczniowej) i wjazdu z drogi krajowej na drogę gminną Zapanki  

w Bodzanowie na kwotę 1 979,32 zł 

9. Czyszczenie rowu przy dr. gm. Biskupice-Szczygłów-Zabłocie  czyszczenie 25 szt. studzienek 

ściekowych, 9 studni rewizyjnych, 28m krat przejazdowych odwodnienia liniowego przy dr. gm. 

Przebieczany – Przez wieś  czyszczenie rowu przy dr. gm. Tarnówka w Trąbkach na kwotę 9 271,00 

zł 

10. Zakup i montaż znaków drogowych 4 szt. ograniczenie tonażu do 10 ton  czyszczenie (płukanie) 

odcinka kanalizacji deszczowej pomiędzy studniami rewizyjnymi w rejonie posesji P. Ochońskiego  

czyszczenie korytek ściekowych w rejonie P. Ochońskiego, czyszczenie kraty przejazdowej  

k. P. Duda  przy drodze gm. Przebieczany Przebieczany – Przez wieś na kwotę 1 411,76 zł, 

11. Czyszczenie 2 szt. przepustów ramowych w ciągu drogi gm. Przebieczany – Przez Wieś na kwotę 

14 536,51 zł, 

12. Czyszczenie (udrożnienie) przepustu fi 200 i studzienki fi 500 oraz zamontowanie pokrywy 

żelbetonowej na studzience fi 500 przy zjeździe z dr. gm. Przebieczany – Przez wieś na dr. gm. 

Szkolna Tomaszkowice – Przebieczany na kwotę 800,00 zł, 

13. Udrożnienie istniejącego odwodnienia przy dr. gm. Tarnówka w Trąbkach na kwotę 14 240,12 zł  

14. Czyszczenie chodnika przy drodze gminnej Sławkowice - Bilczyce (Brzozowa) na kwotę 1 000,00 zł, 

15. Czyszczenie rowów przydrożnych, przepustów, korytek ściekowych, krat przejazdowych 

odwodnienia liniowego na kwotę 146 003,41 

16. Zabezpieczenie przyczółka przy wylocie z przepustu pod drogą gminną Tomaszkowice – 

Chorągwica o nr 560057K na kwotę 3 500,00 zł, 

17. Wbudowanie obrzeży betonowych przy drodze gminnej Biskupice – Szczygłów – Zabłocie  

o nr 560003K na wysokości posesji P. Waśniowskich na kwotę 5 499,99 zł, 

18. Wbudowanie przepustu fi 500 na łuku przy dr. gm. Pod Chomowa w Zborówku na kwotę 2 300,00 

zł  

19. Częściowe wykonanie dokumentacji projektowej na: Budowę zjazdu i drogi do Strefy Aktywności 

Gospodarczej w Bodzanowie na kwotę 68 191,20 zł, 

20. Przebudowa drogi gminnej Sułów – Ryje nr 560049K w km 0+000 – 0+846,30 na kwotę 196 369,45 

zł w tym dotacja z Budżetu Państwa z programu Funduszu Dróg Samorządowych   w kwocie 

104 340,00 zł. 

21. Opracowanie dokumentacji realizacyjnej na remont drogi wewnętrznej rolniczej o nr dz. 1/1,1/2  

w Trąbkach i o nr 429/9 w Biskupicach na kwotę 3 444,00 zł, 

22. Remont drogi wewnętrznej (rolniczej) o nr dz. 1/1,1/2 w Trąbkach i o nr 429/9 w Biskupicach, km 

0+000 – 0+315,0 na kwotę 68 456,58 zł w tym: dotacja Województwa Małopolskiego – 34 228,00 

zł 
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23. Remont wiat przystankowych na kwotę 12 650,00 zł      

24. Dostawa kruszywa drogowego wraz z zagospodarowaniem na kwotę 75 806,32 zł, 

25. Uzupełnienie ubytków w nawierzchni tłuczniowej kruszywem drogowym na dr. wewn.  

o nr dz. 412/13, 371/27, 371/29, 412/11 w Zabłociu na kwotę 1 592,60 zł, 

26. Czyszczenie przepustu na skrzyżowaniu dr. wewn. o nr dz. 1115 z dr. pow. Zakrzów – Bodzanów na 

kwotę 1 230,00 zł, 

27. Wbudowanie kruszywa drogowego na dr. wewn. o nr dz. 1072/2 w Przebieczanach na kwotę  

5 000,00 zł,   

28. Wbudowanie kruszywa drogowego i naprawa przepustu pod dr. wewn. o nr dz 496  

w Sławkowicach na kwotę 6 500,00 zł, 

29. Zimowe utrzymanie dróg gminnych (styczeń, luty, marzec, listopad, grudzień 2020r.) na kwotę 

196 807,51 zł,  

30. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na kwotę 85 959,14 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  

Przejęte zostały trzy odcinki wodociągu oraz wykonano 80 przyłączy do sieci wodociągowej. 

Zadanie  realizacyjne nr 2.7.1. Współpraca z administratorami cieków wodnych na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa przeciwpowodziowego  

Współpraca z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie - Zgłaszanie konieczności 

wykonania prac konserwacyjno-utrzymaniowych na potokach mających na celu poprawę stanu cieków 

oraz bezpieczeństwa na terenach przyległych do wód.     

Zadanie  realizacyjne nr 2.7.2. Systematyczne doposażenie w sprzęt pożarniczy i ratowniczy jednostek 

OSP   

Opis realizacji  przedstawiono w  Celu operacyjnym 1.2. Poprawa bezpieczeństwa  na terenie Gminy,  

zadanie realizacyjne 1.2.2. Poprawa stanu infrastruktury i wyposażenia w specjalistyczny sprzęt 

ratowniczy (OSP i PSP)  

Zadanie  realizacyjne nr 2.7.3. Upowszechnianie „systemu wczesnego powiadamiania mieszkańców”  

o zagrożeniach i ewentualnych groźnych zdarzeniach   

System został uruchomiony przed rokiem 2018 jego głównym założeniem jest poprawa 

bezpieczeństwa mieszkańców poprzez szybki proces informowania o groźnych sytuacjach 

pogodowych, awariach energetycznych, gazowych i wodociągowych.    

Cel operacyjny 2.8 Zagospodarowane wszystkie obiekty komunalne  

Zadanie realizacyjne nr 2.8.1 Zagospodarowanie obiektów niewykorzystanych  

Opis GPR-u Twarde przedsięwzięcia rewitalizacyjne podstawowe nr 9 

Cel strategiczny 3  Uporządkowana gospodarka przestrzenna 

Cel operacyjny nr 3.1 Poprawa funkcjonalności obszarów Gminy 

Zadania realizacyjne nr 3.1.1. Opracowanie dokumentów planistycznych z zakresu gospodarki 

przestrzennej 



24 

 

W 2020 r. nie zostały wprowadzone żadne zmiany do miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Przystąpienie do zmiany MPZP i rozpoczęcie procedury przetargowej planowane jest 

na 2021 rok. 

Cel strategiczny 4  Zachowane i wyeksponowane dziedzictwo kulturowe  

Cel operacyjny  nr 4.1. Poprawa stanu technicznego zabytków  

Zadania realizacyjne nr 4.1.1. Współpraca ze służbami konserwatorskimi   

Współpraca prowadzona jest na bieżąco szczególnie w obrębie obiektów zabytkowych,  

Zadania realizacyjne nr 4.1.3. Wspieranie remontów, renowacji i zabezpieczenia obiektów 

zabytkowych (...) 

W 2020 r. wyremontowano kapliczkę z figurą Św. Floriana zlokalizowaną na działce ewidencyjnej  

nr 929 w miejscowości Trąbki, wpisaną do rejestru zabytków nr B-323/M. 

Zadania realizacyjne nr 4.1.4. Wykorzystywanie zabytków na cele społeczno – kulturowe  

Zabytki wykorzystywane są do sprawowania kultu religijnego  

Zadania realizacyjne nr 4.1.5. Aktualizowanie gminnej ewidencji obiektów zabytkowych  

Aktualizacja prowadzona jest na bieżąco ostatnia odbyła się 19 lutego 2018 roku na wniosek właściciela 

nieruchomości gruntowej na której zlokalizowany jest obiekt zabytkowy. Aktualizacja odbyła się 

stosownym Zarządzeniem Wójta Gminy. Aktualizacja poprzedzona była pozytywną opinią służb 

konserwatorskich.  

Cel operacyjny nr 4.2 Podtrzymane tradycje i zwyczaje ludowe  

Zadania realizacyjne nr 4.2.1. Wspieranie działalności instytucji i organizacji kultywujących tradycje 

lokalne  

Opis realizacji zadania  przedstawiono w części dot.  Programu Współpracy Gminy Biskupice        

 z Organizacjami Pozarządowymi . 

Zadania realizacyjne nr 4.2.2. Wspieranie działalności GOK i organizacji pozarządowych w kierunku 

rozwoju kultury na terenie Gmin  

Przekazano dotację dla Centrum Kultury Gminy Biskupice  w wysokości 430 000,00 zł . 

Zadania realizacyjne nr 4.2.3. Promowanie lokalnych tradycji, zwyczajów i produktów (imprezy, 

konkursy, warsztaty itp.)  

Realizacji przedstawiono w części analitycznej nin. raportu  

Cel operacyjny 4.3. Mieszkańcy zintegrowani poprzez kulturę i wspólne działanie  

Zadania  realizacyjne nr 4.3.2. Wspieranie działalności wydawniczej promującej gminę  

Gmina Biskupice od 2006 roku wydaje periodyk gminny  pn. „Kurier Gminny”.  Od przeszło dekady, 

informacje o gminie Biskupicach pojawiają się także w lokalnej prasie o zasięgu powiatowym – 

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

Cel strategiczny nr 5 Gmina przyjazna środowisku naturalnemu 

Zadania realizacyjne nr 5.1.2 Działania w kierunku wprowadzenia OZE do gospodarstw domowych  

Opis w GPR Twarde Przedsięwzięcia realizacyjne uzupełniające nr 10. 
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Cel operacyjny nr 5.3. Ograniczenie zanieczyszczenia środowiska ściekami bytowymi i odpadami 

komunalnymi 

W 2020 roku odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych z terenu Gminy Biskupice realizowany był przez dwie firmy. W styczniu 2020 r. 

prowadziła „ANBUD” Firma Usługowo – Handlowa Andrzej Zyguła, Trąbki 451, 32-020 Wieliczka, 

natomiast od 01.02.2021r. do 31.12.2020r. prowadziło go Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIKI”, 

Mieczysław Jakubowski, ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków. 

Zadanie  realizacyjne 5.3.3. Uruchomienie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz  

z wyposażeniem technicznym 

Elementem uzupełniającym systemu zbierania selektywnego odpadów komunalnych jest Punkt 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK). Przeznaczony głównie na odpady 

nietypowe, których selektywne zbieranie jest zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. a) i b) ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm. ) w szczególności: odpady 

niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów 

medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych  

w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł  

i strzykawek, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne 

odpady wielkogabarytowe, zużyte opony z samochodów osobowych, odpady budowlane i rozbiórkowe 

stanowiące odpady komunalne z prowadzonych drobnych robót nie wymagających pozwolenia na 

budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót oraz odpady tekstyliów i odzieży. 

PSZOK został uruchomiony w 2018r., świadczy usługi w każdą sobotę (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo 

wolnych od pracy). 

Zadanie  realizacyjne 5.3.4. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci 

W 2020 r. zostały zgłoszone cztery dzikie wysypiska znajdujące się na terenach należących do Gminy 

Biskupice, wszystkie te miejsca zostały uprzątnięte. 

 

Cel strategiczny nr 6  Zdrowi i aktywni mieszkańcy Gminy  

Cel operacyjny nr 6.1. Lepsze możliwości dbania o zdrowie  

Zadania realizacyjne 6.1.5.Organizowanie i propagowanie badań profilaktycznych  

Wykonywano bezpłatne badania finansowane przez NFZ  ramach populacyjnego programu wczesnego 

wykrywania raka. 

Zadanie  realizacyjne 6.1.6. Diagnozowanie zagrożeń związanych z narkomanią i alkoholizmem  

Opis realizacji zadania przedstawiony został w części dotyczącej realizacji Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Zadanie  realizacyjne 6.1.7 Edukowanie w zakresie skutków związanych z korzystaniem z używek  

Prowadzane są programy profilaktyczne szczegółowy opis przy realizacji Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Zadanie realizacyjne 6.1.8. Zwiększenie dostępności pomocy prawnej, psychologicznej, poradni 

rodzinnej, terapii przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii  

W ramach realizacji gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

prowadzone są punkty konsultacyjne udzielające wsparcia psychologicznego. 
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Cel operacyjny nr 6.2.  Ograniczenie niekorzystnych zjawisk demograficznych   

Zadania realizacyjne 6.2.1. Zwiększenie dostępności opieki przedszkolnej i żłobkowej  

Na terenie Gminy działają dwa niepubliczne żłobki „2 języki”  w  Tomaszkowicach i „Nibylandia”  

w Trąbkach oraz dzienna opieka nad dzieckiem przy niepublicznym przedszkolu „Bajkolandia”  

w  Sławkowicach. 

Cel operacyjny nr 7.1. Zagospodarowane tereny inwestycyjne na terenie Gminy 

Zadania realizacyjne 7.1.1. Pozyskiwanie, wyznaczenie i przygotowywanie terenów inwestycyjnych 

W 2020 r. Gmina nie nabyła terenów z przeznaczeniem na utworzenia Strefy Aktywności Gospodarczej. 

 

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 w całości pokryta jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.  

Gmina Biskupice w 2020 r. na wniosek zainteresowanych wydała: 

− 409 wypisów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

− 53 wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

− 265 zaświadczeń z zakresu obszaru rewitalizacji, 

− 89 postanowień zatwierdzających wstępne projekty podziału nieruchomości, 

Do końca 2020 r. ustalono 87 numerów porządkowych dla budynków. 

 

5.4. Gminny Program Rewitalizacji  

Uchwałą nr XXXIX/275/17 Rady Gminy Biskupice z dnia 10 maja 2017 r. został przyjęty Gminny Program 

Rewitalizacji dla Gminy Biskupice na lata 2016-2022, uchwałą nr Uchwała Nr XXX/201/20 Rady Gminy 

Biskupice z dnia 21 grudnia 2020 r. został wydłużony jego okres realizacji, do grudnia 2022 roku.  
W celu wyznaczenia obszaru rewitalizacji w Gminie Biskupice  przeprowadzono procedurę delimitacji. 

Wskazano cztery obszary stanowiące obszar rewitalizacji: miejscowość Bodzanów, Zabłocie, Sułów, 

Jawczyce. Pogłębiona analiza obszaru rewitalizacji pozwoliła na wyodrębnienie podobszarów 

Rewitalizacji oraz wskazanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych twardych oraz miękkich, 

uwzględniających podział na przedsięwzięcia podstawowe oraz uzupełniające.  
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Twarde przedsięwzięcia rewitalizacyjne podstawowe 

Numer i nazwa przedsięwzięcia Stan realizacji  

Przedsięwzięcie 1 „Projekt 
rozbudowy gminnej infrastruktury 
społecznej – zadanie inwestycyjne  
- budowa domu kultury w 
Sułowie”. 

Podpisana została umowa na realizację przedmiotowego zadania 
dnia 26 maja 2020r., Wykonawca będzie realizował prace do 
września 2021 roku. Inwestycja jest finansowana ze środków unii 
europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020.  

Przedsięwzięcie 2 „Projekt 
rozbudowy infrastruktury 
sportowo – rekreacyjnej – zadanie 
inwestycyjne – budowa sali 
gimnastycznej w Bodzanowie”.  

Podpisano umowę na realizacje przedmiotowego zadania  
z Wykonawcą w lipcu 2018 r. Przedmiotowa inwestycja 
zakończyła się w sierpniu 2020r. i budynek został oddany do 
użytkowania. Całość inwestycji była finansowana ze środków 
Ministerstwa Sportu.  

Przedsięwzięcie 3 „Projekt 
rozbudowy gminne infrastruktury 
społecznej  - zadanie inwestycyjne  
- rozbudowa świetlicy /budowa 
domu kultury w Jawczycach”.  

Wniosek na dofinansowanie przedmiotowej inwestycji znajduje 
się wciąż na liście rezerwowej w ramach działania „Odnowa 
obszarów wiejskich w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 
2020” .  

Przedsięwzięcie 4 Projekt 
rozbudowy infrastruktury 
sportowo – rekreacyjnej  - zadanie 
inwestycyjne  - budowa boiska 
sportowego w miejscowości 
Zabłocie”.   

 
Nie realizowano 

Przedsięwzięcie  5 „Rozbudowa i 
przebudowa budynku szkoły 
podstawowej w Przebieczanach”  

Przedmiotowa inwestycja rozpoczęła się w roku 2018, została 
zakończona we wrześniu 2020 roku. Budynek uzyskał pozwolenie 
na użytkowanie 01 września 2020r. Całość inwestycji była 
finansowana ze środków własnych gminy, w roku 2018 tylko 
kwota ok. 320 000,00  zł została pozyskana ze środków rezerwy 
ogólnej budżetu państwa.    

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 przebudowę drogi gminnej 
nr 560006K w miejscowości Łazany i Jawczyce. Wniosek uzyskał 
pozytywna rekomendacje i w roku 2020 podpisano umowę  
z Wykonawca na przedmiotową inwestycję. Całość realizacji 
zadania polega na przebudowie drogi wraz z budową ciągu 
pieszo-rowerowego. Planowane zakończenie inwestycji  
w III kwartale roku 2021.  

Przedsięwzięcie 7 „Strefa 
Aktywności Gospodarczej” 

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa w trakcie 
opracowania.  

Przedsięwzięcie 8 „Projekt 
poprawy bezpieczeństwa na 
drogach lokalnych  -zadanie 
inwestycyjne  - modernizacja drogi 
w miejscowości Sułów”  

W roku 2020 zrealizowano zadanie inwestycyjne pod nazwą 
Przebudowa drogi gminnej nr 560049k Sułów -Ryje (Krzyż). 
Inwestycja z dofinansowania Funduszu Dróg Samorządowych na 
rok 2020, kwota inwestycji 248 745,84 zł.  
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Przedsięwzięcie 9 „Dzienny Dom 
Seniora w Bodzanowie”  

Nie realizowano 

Przedsięwzięcie 10 „Projekt 
rozbudowy gminnej infrastruktury 
społecznej  - zadnia inwestycyjne 
Budowa świetlicy w 
Przebieczanach” 

Na przedmiotową inwestycje podpisano umowę 26 maja 2020r. 
Całość realizacji ma się zakończyć we wrześniu 2021r. Inwestycja 
jest finansowana ze środków unii europejskiej w ramach PROW 
na lata 2014-2020. 

Przedsięwzięcie 11 „Podniesienie 
jakości infrastruktury poprzez 
zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej w miejscowości 
Biskupice” 

Podmiotem Realizującym oraz zgłaszającym jest Parafia  
Rzymsko – Katolicka  - Projekt nie zrealizowany.  

Twarde Przedsięwzięcia realizacyjne uzupełniające  

Przedsięwzięcie 1 „Projekt 
rozbudowy gminnej infrastruktury 
społecznej  - zadania inwestycyjne 
n – rozbudowa Świetlicy 
środowiskowej w miejscowości 
Trąbki sołectwo Zborówek.  

Nie realizowano 

Przedsięwzięcie 2 „Projekt 
rozbudowy gminnej infrastruktury 
społecznej  - zadanie inwestycyjne 
– Budowa świetlicy 
środowiskowej w przysiółku 
Surówki” 

 
Nie realizowano 

Przedsięwzięcie 3 „Projekt 
rozbudowy infrastruktury 
sportowo rekreacyjnej  -zadnia 
inwestycyjne – Budowa Sali 
gimnastycznej w Trąbkach przy 
szkole podstawowej” 

 
Nie realizowano 

Przedsięwzięcie 4 „Projekt 
rozbudowy infrastruktury 
sportowo – rekreacyjnej zadanie 
inwestycyjne  - budowa 
pełnowymiarowego boiska 
sportowego wraz z zapleczem 
infrastrukturalnym w 
Przebieczanach”   

 
Nie realizowano 

Przedsięwzięcie 5 „Projekt 
rozbudowy infrastruktury 
sportowo – rekreacyjnej zadanie 
inwestycyjne  - budowa 
pełnowymiarowego boiska 
sportowego wraz z zapleczem 
infrastrukturalnym (w  tym 
skatepark) w Sułowie”   

 
Nie realizowano 

Przedsięwzięcie 6 „Projekt 
rozbudowy infrastruktury 
sportowo – rekreacyjnej zadanie 

 
Nie realizowano 
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inwestycyjne  - budowa 
pełnowymiarowego boiska 
sportowego wraz z zapleczem 
infrastrukturalnym w 
miejscowości Jawczyce” 

Przedsięwzięcie 7 „Projekt 
poprawy bezpieczeństwa na 
drogach lokalnych  - zadanie 
inwestycyjne - zwiększenie 
finansowanie na budowę 
chodników wzdłuż dróg lokalnych”   

Nie realizowano 
 

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

W roku 2020 zrealizowano projekt budowy oświetlenia ulicznego 
przy drodze gminnej nr 560026K Darczyce przez Wieś. 
 
 

Przedsięwzięcie 9  „Projekt 
poprawy bezpieczeństwa na 
drogach lokalnych  - zadanie 
inwestycyjne -oznakowanie 
przysiółków na terenie Gminy” 

Zrealizowano w 2019r. przez Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi 
Tomaszkowice.  

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 Gmin podpisało w dniu 19 
października 2018r. umowę z UMWM na realizację projektu 
„EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI”  
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Projekt ma na 
celu dofinansowanie zakupu i montażu urządzeń 
wykorzystujących OZE dla indywidualnych gospodarstw 
domowych. Projekt w trakcie realizacji.  

Przedsięwzięcie 11 „Projekt 
wsparcia wykorzystania przez 
mieszkańców OZE  - zadanie 
inwestycyjne  - dofinansowanie 
wymiany pieców węglowych”  

Gmina realizuje projekt pn.: „Wymiana pieców i kotłów  
w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy 
Biskupice -II edycja”  dofinansowany ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014 – 2020. W roku 2020 roku wymieniono 68 piecy węglowych 
zastępując je ekologicznymi piecami gazowymi. Projekt w trakcie 
realizacji. Termin zakończenia październik 2022r.  

Przedsięwzięcie 12 „Projekt 
wsparcia wykorzystania przez 
mieszkańców OZE  - zadanie 
inwestycyjne  - 
termomodernizacja budynków 
mieszkalnych”  

 
Nie realizowano 

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 
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miejscowość Tomaszkowice, gdzie nie powstała żadna 
oczyszczalnia ścieków).  W ramach projektu we wrześniu 2019r. 
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   

Gmina Biskupice realizowała rządowy program „Wspieraj 
Seniora”    
Program realizowany był w okresie od 20 października 2020 r.  do 
31 grudnia 2020 r. 

Przedsięwzięcie 2 Projekt 
aktywizacji młodzieży i dorosłych 
oraz współpracy 
międzypokoleniowej z 
wykorzystaniem istniejących 
świetlic środowiskowych  

„Kultura i Edukacja Senior+” – wyjazdy kulturalno-edukacyjne, 

warsztaty, wykłady, przeglądy, spotkania – projekt zrealizowany 

przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego  

w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Środowiskowego 

Domu Samopomocy „Jesteśmy” 

Wywiady z seniorami, edukacja kulturalno-historyczna, 

wystawa prac  „Ocal od   

zapomnienia! Dziedzictwo kulturowo – historyczne Gminy 

Biskupice” – gmina   

Biskupice 

Przedsięwzięcie 3 Podniesienie 
kompetencji szkolnych dzieci i 
młodzieży.  

Nie realizowano w 2020r.   

Przedsięwzięcie 4 „Aktywnie w 
przyszłość” / „Praca – Rozwój – 
Możliwości”/ „klucz do 
aktywności” 

Nie realizowano w 2020r.   

Przedsięwzięcie 5 „Wiek bez 
barier”/ „Wiek nowych 
możliwości”/ „wiek efektywności  

II Festiwal Folklorystyczny „Zatrzymać zanikające tradycje” 

- nie zrealizowano z powodu pandemii 

Miękkie przedsięwzięcie rewitalizacyjne uzupełniające  

Przedsięwzięcie 1 „Twoja Firma – 
Twój sukces”/ „start do biznesu” / 
„Moja firma  - moja przyszłość”   

 Nie realizowano 

 

 

5.5. Inne działania  

Gmina Biskupice przynależy do następujących stowarzyszeń, związków, itp.: 

• Stowarzyszenie Metropolia Krakowska 

• Związek Gmin Dolnego Dorzecza Rzeki Raby 

• Związek Gmin Wiejskich  

• Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa 

• Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” 
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5.6 Program gospodarowania nieruchomościami i zasobem komunalnym gminy Biskupice 

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych 

Gmina Biskupice jest właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 64,1998 ha  

o wartości 11 163 508,95 zł.  

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

wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności przedstawiały się następująco: 

Wyszczególnienie 
Okres od 01.01.2020r. 

do 31.12.2020r. 

Dochody z najmu i dzierżawy: 

- obwodów łowieckich 

- lokali mieszkalnych dla nauczycieli  

- sal gimnastycznych 

- budynków komunalnych 

- gruntów komunalnych 

59.712,76 zł 

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego 

nieruchomości 
1.410,00 zł 

Wpływy z opłat za trwały zarząd, 

użytkowanie i służebności 
0,00 zł 

 

Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:  

Wyszczególnienie Okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

Przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności: 
0,00 zł 

 

Dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych:  

Wyszczególnienie Okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

Odsetki do środków na rachunkach 

bankowych: 
25.974,59 zł 

 

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

W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, powierzchnia gruntów w Gminie 

Biskupice uległa zmianie, łącznie zwiększyła się o 1,2934 ha, natomiast wartość gruntów wzrosła  

o 512 441,91 zł w związku z:   
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1) Nabyciem z mocy prawa z dniem 27 maja 1990r. przez Gminę Biskupice, prawa własności 

nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Biskupice, obręb nr 0009 Trąbki, oznaczonej 

w ewidencji gruntów jako działka nr 550 o powierzchni 0,5877 ha o wartości 176 310,00zł, 

Decyzją Wojewody Małopolskiego nr WS-VII.7532.1.80.2019.MP z dnia 28.11.2019r. 

2) Nabyciem z mocy prawa z dniem 27 maja 1990r. przez Gminę Biskupice, prawa własności 

nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Biskupice, obręb nr 0009 Trąbki, oznaczonej 

w ewidencji gruntów jako działka nr 9/2 o powierzchni 0,03 ha o wartości 9 000,00 zł, Decyzją 

Wojewody Małopolskiego nr WS-VII.7532.1.676.2019.AB z dnia 14.01.2020r. 

3) Nabyciem z mocy prawa z dniem 01 lipca 2000r. przez Gminę Biskupice, prawa własności 

nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Biskupice, obręb nr 0010 Zabłocie, 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 555/8 o powierzchni 0,1850 ha o wartości 129 

500,00 zł, Decyzją Wojewody Małopolskiego nr WS-VII.7510.1.85.2019.JK z dnia 17.02.2020r. 

4) Nabyciem działki nr 206/2 o powierzchni 0,0020 ha o wartości 200,00 zł, położonej  

w miejscowości Tomaszkowice, gmina Biskupice, zgodnie z aktem notarialnym  

Rep. A Nr 1008/2020 z dnia 24.04.2020 r. 

5) Nabyciem działki nr 468/10 o powierzchni 0,0046 ha o wartości 460,00 zł, położonej  

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

nr RPGN.6831.35.2020 z dnia 08.04.2020r. 

6) Nabyciem działki nr 468/7 o powierzchni 0,0072 ha o wartości 720,00 zł, położonej  

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

nr RPGN.6831.34.2020 z dnia 09.04.2020r. 

7) Nabyciem działki nr 175/15 o powierzchni 0,0003 ha o wartości 100,00 zł, położonej  

w miejscowości Trąbki, gmina Biskupice, zgodnie z aktem notarialnym Rep. A Nr 1219/2020  

z dnia 26.05.2020r. 

8) Nabyciem działki nr 176/10 o powierzchni 0,0028 ha o wartości 280,00 zł, położonej  

w miejscowości Trąbki, gmina Biskupice, zgodnie z aktem notarialnym Rep. A Nr 1219/2020  

z dnia 26.05.2020r. 

9) Nabyciem działki nr 176/12 o powierzchni 0,0056 ha o wartości 560,00 zł, położonej  

w miejscowości Trąbki, gmina Biskupice, zgodnie z aktem notarialnym Rep. A Nr 1219/2020  

z dnia 26.05.2020r. 

10) Nabyciem działki nr 175/12 o powierzchni 0,0016 ha o wartości 160,00 zł, położonej  

w miejscowości Trąbki, gmina Biskupice, zgodnie z aktem notarialnym Rep. A Nr 1219/2020  

z dnia 26.05.2020r. 
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11) Nabyciem działki nr 303/11 o powierzchni 0,0040 ha o wartości 1 200,00 zł, położonej  

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

nr RPGN.6624.46.2020 z dnia 21.05.2020r. 

12) Nabyciem działki nr 820/2 o powierzchni 0,0011 ha o wartości 110,00 zł, położonej  

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

nr WRGiI.RPPiG.6831.180.2011hm z dnia 09.11.2011r. 

13) Nabyciem działki nr 820/3 o powierzchni 0,0001 ha o wartości 100,00 zł, położonej  

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

nr WRGiI.RPPiG.6831.180.2011hm z dnia 09.11.2011r. 

14) Nabyciem działki nr 367/4 o powierzchni 0,0167 ha o wartości 1670,00 zł, położonej  

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

nr G/6011-P/51/2007 z dnia 07.12.2007r. 

15) Nabyciem działki nr 182/9 o powierzchni 0,0014 ha o wartości 140,00 zł, położonej  

w miejscowości Trąbki, gmina Biskupice, zgodnie z aktem notarialnym Rep. A Nr 1880/2020  

z dnia 22.07.2020r. 

16) Nabyciem działki nr 182/10 o powierzchni 0,0007 ha o wartości 100,00 zł, położonej  

w miejscowości Trąbki, gmina Biskupice, zgodnie z aktem notarialnym Rep. A Nr 1880/2020  

z dnia 22.07.2020r. 

17) Nabyciem działki nr 217/18 o powierzchni 0,0224 ha o wartości 7 515,99 zł, położonej  

w miejscowości Zabłocie, gmina Biskupice, zgodnie z aktem notarialnym Rep. A Nr 2273/2020  

z dnia 26.08.2020r. 

18) Nabyciem działki nr 175/14 o powierzchni 0,0019 ha o wartości 190,00 zł, położonej  

w miejscowości Trąbki, gmina Biskupice, zgodnie z aktem notarialnym Rep. A Nr 2874/2020  

z dnia 22.10.2020r. 

19) Decyzją Wójta Gminy Biskupice zatwierdzono podział działki nr 370 położonej w Łazanach, 

zgodnie z mapą z projektem podziału która to została opracowana w wyniku prac geodezyjnych 

i kartograficznych,  w wyniku którego uległa zmianie powierzchnia działki z powierzchni 1,02 ha 

na powierzchnię 1,0308 ha.  

20) Nabyciem działki nr 501/5 o powierzchni 0,0033 ha o wartości 330,00 zł, położonej  

w miejscowości Przebieczany, gmina Biskupice, zgodnie z aktem notarialnym  

Rep. A Nr 3383/2020 z dnia 10.12.2020r. 

21) Nabyciem działki nr 501/6 o powierzchni 0,0012 ha o wartości 120,00 zł, położonej  

w miejscowości Przebieczany, gmina Biskupice, zgodnie z aktem notarialnym                        

Rep. A Nr 3383/2020 z dnia 10.12.2020r. 
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22) Nabyciem działki nr 621 o powierzchni 0,39 ha o wartości 182 375,92 zł, położonej  

w miejscowości Sławkowice, gmina Biskupice, zgodnie z aktem notarialnym                         

Rep. A Nr 3375/2020 z dnia 10.12.2020r. 

23) Nabyciem działki nr 274/2 o powierzchni 0,0130 ha o wartości 1 300,00 zł, położonej  

w miejscowości Bodzanów, gmina Biskupice, zgodnie z aktem notarialnym                         

Rep. A Nr 3598/2020 z dnia 30.12.2020r. 

 

W okresie objętym informacją Gmina Biskupice: 

1. Poniosła wydatki z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg gminnych a także usunęła bieżące 

awarie na sieciach wodociągowych. 

2. Przebudowała drogę gminną Sułów-Ryje ( Krzyż ) o numerze 560049K. 

3. Wyremontowała zabytkową kapliczkę z wizerunkiem Św. Floriana zlokalizowaną na działce 

ewidencyjnej nr 929 położonej w Trąbkach. 

4. Zwiększyła wartość majątku o rozliczone inwestycje t.j.: 

• rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Przebieczanach, położonej 

na działkach nr 105/1, nr 105/2, nr 105/3 w Tomaszkowicach, 

• budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole 

Podstawowej w Bodzanowie wraz z przebudową części istniejącego budynku szkoły, 

położonych na działkach nr 677/2, nr 677/3, nr 677/4 oraz nr 677/5 w Bodzanowie. 

5. Zakupiła kontener MB20H na boisko sportowe położone na działce ewidencyjnej nr 206/1  

w miejscowości Bodzanów. 

 

5.7 Regulacja Stanu Prawnego 

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 powierzchni 0,2400 ha, 

nr 516/2 o powierzchni 0,2700 ha położonych w miejscowości Zabłocie, 

− nr 789 o powierzchni 0,0700 ha, położona w miejscowości Przebieczany, 
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− 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 0,1263 ha, nr 34/3 ha o powierzchni 0,1345 

ha, nr 34/4 o powierzchni 0,0130 ha, 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. 

 

5.8 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 2020 roku przeprowadzono prace konserwatorskie w pełnym zakresie konserwacji technicznej  

i estetycznej przy kamiennej kapliczce słupowej z 1900r. z figurą Św. Floriana w Trąbkach, gm Biskupice, 

wpisanej do rejestru zabytków oraz gminnej ewidencji zabytków. 
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5.9 Gospodarka wodno-ściekowa  

Sieć wodociągowa w Gminie Biskupice  

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

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

W roku 2020  zakup wody kształtował się następująco: 

Dostawca Ilość [m3] Kwota [zł] 

Wieliczka 256 476 112 596,00 

Gdów 89 839 352 935,00 

Niepołomice 19 477 62 911,00 

Ponadto, wykonano 80 przyłączy do sieci wodociągowych, ogólna  liczba odbiorców  (wg liczby 

przyłączy, podpisanych umów) korzystających z sieci  według stanu na 31.12.2020 roku wynosiła 2 641  

odbiorców. 

W okresie jaki obowiązuje raport na terenie Gminy wystąpiło 28 awarii sieci wodociągowej gdzie koszt 

naprawy wyniósł ok 38 000,00 zł.  

Ponadto, w celu usunięcia awaryjności oczyszczalni w Sławkowicach zamontowano sito kanałowe. 

Całkowity koszt wyniósł 55 000,00 zł. 

W analizowanym okresie zostały przejęte również 3 odcinki wodociągu, a także wykonane kolejne 

operaty szacunkowe na łączną kwotę 56 585,14 zł. 

Ponadto, w 2020 r. nastąpiły dwie sytuacje związane z brakiem przydatności wody do spożycia przez 

ludzi w wodzie pochodzącej z wodociągu. Pierwsza z nich miała miejsce w okresie od 23 lipca 2020r. 

do 01.08.2020r.  Z wody pobranej z ZUW – Bieżanów (zakup wody z Gminy Wieliczka) zaopatrującego 

obszary i miejscowości Wodociągu Publicznym Biskupice: Przebieczany, Przebieczany Wielopole, 

Przebieczany Zabiele, Bodzanów, Szczygłów, część Zabłocia oraz Tomaszkowic stwierdzono obecność 

bakterii grupy coli. 

Druga analogiczna sytuacja miała miejsce w okresie od 08.10.2020 do 12.10.2020r. w związku  

ze stwierdzeniem przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce skażenia 

bakteriami grupy Coli wody pitnej pochodzącej z ujęcia w Cichawie (zakup wody z Gminy Gdów) 

dotyczyła miejscowości: Jawczyce, część Zabłocia oraz części Trąbek - sołectwo Zborówek. 

 

5.10 Plan gospodarki niskoemisyjnej  

 

1. Montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii 

Małopolski” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014 – 2020 związanego z dofinansowaniem zakupu i montażu urządzeń 

odnawialnych źródeł energii na terenie 31 gmin Małopolski. 

Na terenie Gminy Biskupice powstanie około 60 instalacji fotowoltaicznych w indywidualnych 

gospodarstwach domowych o łącznej mocy około 280 kW. 
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W związku z licznymi zapytaniami do postępowania przetargowego z II połowy 2019r. dopiero   

z początkiem grudnia 2019r.  wyłoniono wykonawcę zadania. W grudniu do wyników rozstrzygnięcia 

postępowania złożono odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie. Po kilku posiedzeniach 

(styczeń i czerwiec 2020 r.) KIO ostateczny wybór Wykonawców został dokonany 18 sierpnia 2020r.,  

a bezpośrednio po nim  rozpoczęła się kontrola uprzednia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych- 

umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 30 listopada 2020r. Z początkiem grudnia Wykonawca 

zadania złożył ofertę zamienną oferowanych urządzeń – długi okres jej weryfikacji przełożył się na 

opóźnienie procesu podpisywania umów  

z mieszkańcami.  

 

2. „Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy 

Biskupice” dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014 – 2020  

W ramach realizowanego projektu w 2020r. na terenie gminy wymieniono łącznie 68 nieekologicznych 

źródeł ogrzewania zasilanych paliwem stałym, które zastąpione zostały piecami gazowymi. Mieszkańcy 

mogli liczyć na wsparcie do kwoty 7 000,00 zł, w tym 5 000,00 zł do pieca i 2 000,00 do modernizacji 

instalacji grzewczej. Wartość całkowita inwestycji w 2020r. wyniosła 452 434,80, w tym wartość 

dofinansowania 445 648,28. 

 

3. Kampania informacyjno - edukacyjna  

W ramach działań informacyjno – promocyjnych monitorowano jakość powietrza dzięki 3 czujnikom 

Airly zamontowanym na terenie gminy. 

Utworzony w połowie 2020 r. Zespół Ekodoradców pomagał mieszkańcom uświadomić konieczność 

podnoszenia efektywności energetycznej swoich budynków poprzez edukację w zakresie zapisów 

uchwały antysmogowej oraz Programu Ochrony Powietrza dla województwa Małopolskiego. 

Ekodoradcy informowali mieszkańców na temat dostępnych form dofinansowań do wymiany starych 

urządzeń grzewczych, termomodernizacji budynków czy też montażu odnawialnych źródeł energii  

w ramach dostępnych programów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych. Informacja  

o dostępnych formach dofinansowań została zamieszczona w lokalnej prasie, na stronie internetowej 

oraz portalu społecznościowym Gminy. Plakaty i ulotki edukacyjne pojawiły się na tablicach ogłoszeń 

we wszystkich miejscowościach gminy, w budynkach placówek oświatowych i kulturalnych. 

Co więcej w IV kwartale 2020r. ulotka informacyjna na temat dostępnych dofinansowań została 

przekazana do 2 300 nieruchomości na terenie gminy.   

 
5.11  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 ochrony powietrza Gmina udziela dotacji na wymianę przestarzałego pieca (opis przy Planie 
Gospodarki Niskoemisyjnej). 
Prowadzono kampanie edukacyjno-informacyjne – zakup nagród na konkurs „Na Ratunek Ziemi”  

w ramach edukacji ekologicznej Eko-Trąbki: 1.999,94zł   
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Ponadto, w celu poprawy zdrowotności pszczół zakupiono pokarm dla pszczół (ciasto pszczele) na rzecz 

Koła Pszczelarzy Biskupice, zrzeszonego w Wojewódzkim Związku Pszczelarzy w Krakowie za kwotę  

1495,80 zł. 

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Biskupice przeprowadzono 103 kontrole 

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

pozbywania się nieczystości ciekłych.  

Mieszkańcy Gminy Biskupice mieli możliwość otrzymania dofinansowania do odbioru, transportu  

i unieszkodliwienia zdemontowanych wyrobów zawierających azbest.  

W 2020 r. zutylizowano 19,08 Mg odpadów zawierających azbest pochodzących z terenu trzynastu  

nieruchomości na łączną kwotę – 8 335,29 zł. z czego  Gmina Biskupice pokryła koszty w wysokości 

5954,79 zł, dotacja ze Starostwa Powiatowego w Wieliczce  2380,50 zł. 

5.12 Program opieki nad zwierzętami  
  
 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Biskupice został przyjęty w drodze uchwały Nr XXII/144/20 Rady Gminy Biskupice z dnia 

18 maja 2020 r. 

 W celu realizacji zadań wynikających z Programu opieki nad zwierzętami została podpisana 

umowa z Panem Janem Michalskim prowadzącym działalność gospodarczą PLAMA z siedzibą  

w Racławicach 91 (Schronisko PSIE POLE). Na gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla 

zwierząt gospodarskich w 2020 r. wskazane zostało gospodarstwo prowadzone przez Pana Wacława 

Skolarusa, które znajduje się w miejscowości Łazany. W 2020 roku z terenu Gminy zostało zebranych  

9 bezpańskich psów, 1 szczeniak oraz 1 kot (który został zgłoszony po wypadku komunikacyjnym). 

Schronisko 1 raz podejmowało interwencję zakończoną niepowodzeniem złapania zwierzęcia. Łączne 

koszty roczne, które poniosła Gmina z realizacji Programu wyniosły: 16 980,00 zł. 

5.13 Realizacja zadań w ramach  Strategii rozwiązywania problemów społecznych   

 

          Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Biskupice na lata 2015 - 2024  

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

Celem głównym strategii jest stworzenie spójnego systemu wsparcia zapewniającego godne warunki 

do życia i rozwoju mieszkańców Gminy Biskupice w różnych sferach życia społecznego poprzez 

zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. 

Dokument stanowi podstawę do realizacji stosunkowo trwałych wzorów interwencji społecznych, 

które mają przyczynić się do poprawy warunków życiowych mieszkańców, w szczególności tych którzy 

zagrożeni są wykluczeniem społecznym. 

W  celu zapobiegania problemom społecznym występującym na terenie Gminy Biskupice wytyczono 

następujące cele operacyjne: 

 
1. Cel  operacyjny - skuteczne wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczej  
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupicach kontynuował  realizację  zadań dotyczących  
wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych na 
podstawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021 przyjętego Uchwałą  
Nr VI/45/19 Rady Gminy Biskupice z dnia 25.02.2019 r. 
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Program skierowany jest do: 

− rodzin wychowujących dzieci a jednocześnie niewydolnych  wychowawczo, dotkniętych  
przemocą, ubogich i  zagrożonych  ubóstwem, przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo - wychowawczych. 

− dzieci i młodzieży  zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 

Celem strategicznym programu jest wzmocnienie wsparcia dysfunkcyjnej rodziny biologicznej dziecka 
oraz w przyszłości ograniczenie liczby dzieci objętych pieczą zastępczą. 

 

Do osiągnięcia celu głównego realizowano cele szczegółowe: 

1) Tworzenie warunków dla rozwoju rodziny i opieki nad dzieckiem. 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował to zadanie przy współpracy m.in.   Centrum Kultury 
Gminy Biskupice, które ma na celu prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej  
i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców gminy Biskupice poprzez: 

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

− organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, 

− tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i folkloru, 

− organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych, 

− integracja miejscowych środowisk w celu współtworzenia i uczestniczenia w działalności   
kulturalnej, 

− inspirowanie i promowanie działalności literackiej i artystycznej a także innych form twórczości   
mieszkańców, 

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

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

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

Działalność ta prowadzona była  w świetlicach środowiskowych na terenie gminy: 
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 Zborówku 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.  

Jak wskazują dane uzyskane z Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w roku 2020 – z powodu 

braku miejsc do przedszkoli samorządowych na terenie gminy Biskupice nie dostało się 30  dzieci.  

W późniejszym okresie, w miarę pojawienia się wolnych miejsc, wszystkie dzieci zostały przyjęte.  
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W roku 2020 - 110 dzieci korzystało z oferty przedszkolnej na terenie sąsiednich gmin. 

        Mieszkańcy gminy mieli także możliwość korzystania z boisk sportowych, placów zabaw, parków 

kultury oraz sal gimnastycznych przy placówkach oświatowych. 

 

Inne formy wsparcia dla rodzin z dziećmi realizowane przez Ośrodek na podstawie ustaw 

/programów : 

 

Program „Za życiem” 

W roku 2020 realizowane były także zadania wynikające z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. 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, 

− poradnictwa prawnego, 

− wsparcia psychologicznego, 

− wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł., 

− innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych pomocy z społecznej. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupicach rozprowadził w środowisku lokalnym   informatory 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informujące o uprawnieniach dla kobiet i rodzin 

wynikający z ustawy „Za życiem”. 

W roku 2020  objęto pomocą jedną rodzinę i wypłacono, jednorazowe świadczenie w wysokości  

4.000 zł - w ramach powołanej wyżej ustawy „Za życiem”.  

Program  „Rodzina  500 +” 

W ramach  programu „Rodzina 500+” rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie 

wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko miesięcznie do ukończenia 18 roku życia , bez względu 

na osiągany dochód przez rodzinę. 

W 2020 r. wypłacono łącznie 14.358.211,95 zł dla 1500 rodzin w tym 2 569 dzieci. 

Program „Dobry start” 

Dobry start to jednorazowe wsparcie rodzin w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko  

do ukończenia 20 roku życia lub 24 roku życia w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem  

o niepełnosprawności. Świadczenie przyznawane jest bez względu na posiadany dochód w rodzinie.                                       

W 2020 r. wypłacono łącznie 472.500,00 zł dla 1.576 dzieci. 
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Ustawa  „Świadczenia rodzinne”                                                                                       

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.                    

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 

1) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia  

2) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia  

3) 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia. . 

 
W 2020 r.  wypłacono łącznie 2.733.167,38 zł dla 533 rodzin w tym 1 198 dzieci. 
 
„Stypendia szkolne” 
 
Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic  
w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej 
sytuacji materialnej ucznia.  
Pomoc ta wypłacana była w formie: 
1. Stypendium szkolnego  
2. Zasiłku szkolnego. 
W 2020 r.  wypłacono świadczeń na kwotę  łącznie 48 109,03 zł, w tym: 

− styczeń do czerwiec  na kwotę 33.123,00 zł dla 61 uczniów 

− wrzesień do grudzień na kwotę 14.986,00 dla 39 uczniów    

 Program „Posiłek w szkole i w domu” 

Program Rządowy „Posiłek w szkole i w domu” w ramach, którego dzieci z  terenu Gminy Biskupice 
miały możliwość skorzystania z bezpłatnego posiłku podczas zajęć w szkole.   Z uwagi na pandemię 
koronowirusa oraz zamknięcie szkół posiłek dowożony był do miejsca zamieszkania uczniów. 

Pomocą w formie posiłku objętych zostało: 

- 29 uczniów na kwotę 18.639,00 zł. 

- 1 osoba starsza, samotna na kwotę 336,00 zł. 

 

Pomocą w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłków lub żywności objętych zostało 
51 rodzin w tym 124 osoby na kwotę  80.627,00 zł. 

Ustawa „Karta Dużej Rodziny” 

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach 

publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty 

podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety 

rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.  

W roku 2020 zostało przyznanych 119 Kart Dużej Rodziny z czego 105 zostało wydanych w formie 

elektronicznej. Od początku trwania rządowego Programu dla rodzin wielodzietnych wydano 1 305  

Kart Dużej Rodziny dla rodzin z terenu Gminy Biskupice. 
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Praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

Zgodnie ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 (Dz.U. 2020r. 

poz. 821) rodziny mające trudności w pełnieniu ról opiekuńczych i wychowawczych wspierane są przez 

asystenta rodziny, którego rolą jest wspieranie i pomoc rodzinom dysfunkcyjnym, wieloproblemowym 

w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci. 

Praca z rodziną jest prowadzona w szczególności w formie: 

− konsultacji i poradnictwa specjalistycznego; 

− terapii i mediacji; 

− usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych  

− pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego  

− organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz 

zapobieganie izolacji, zwanych dalej „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”  

Zadanie to wykonywane jest głównie przez Asystenta rodziny , który  ma za zadanie ułatwić rodzicom 

wypełnianie ról społecznych, aby rodzina mogła samodzielnie funkcjonować. Jego zadaniem jest 

również nie dopuścić do umieszczania dzieci poza rodziną w placówkach lub rodzinach zastępczych. 

Jeśli dzieci objęte zostały pieczą zastępczą- działania asystenta są ukierunkowane na rzecz jak 

najszybszego ich powrotu do rodziny.  

W roku 2020 pomocą Asystenta rodziny objęto 12 rodzin w tym 26 dzieci. 

W roku 2020 zakończono współpracę z 2 rodzinami. Po zakończeniu współpracy w rodzinie prowadzono  

monitoring przez okres 6 miesięcy.  

Nowych rodzin objętych wsparciem Asystenta rodziny było 5. Każda rodzina objęta pomocą Asystenta 

rodziny jest poddawana ocenie okresowej nie rzadziej niż co 6 miesięcy.                                                                                                                                                         

W 2020 r. odbywały się spotkania zespołów do spraw pracy z rodziną ogółem 7 spotkań.                                                                            

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

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

miały na celu omówienie sytuacji rodziny, zdiagnozowanie problemu oraz udzielenie jej kompleksowej 

pomocy i wsparcia. 

Rodziny zagrożone objęciem zastępczą formą opieki, borykające się z problemami opiekuńczo-
wychowawczymi jak również dotknięte przemocą domową mogą skorzystać bezpłatnie z pomocy 
psychologa i prawnika w naszym ośrodku. 
Oferowana jest również szeroko rozumiana praca socjalna w ramach pracy Punktu Informacyjno- 

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

W roku 2020 w ramach działalności Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego zostało udzielonych łącznie 

240 porad , w  tym:  

- konsultacji psychologicznych udzielono 87 dla 17 osób,  

- pomocy prawno- administracyjnej 96 konsultacji dla 22 osób, 

- w ramach dyżuru pracownika socjalnego udzielono 57 konsultacji  dla 44 osób. 
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3) Promocja działań rodzin wspierających. 

Obowiązująca od 1 stycznia 2012r ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

wprowadziła wiele nowych rozwiązań dotyczących pomocy rodzinie. Nową formą pomocy dla rodzin 

przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci są rodziny wspierające, które przy 

współpracy z asystentem rodziny pomagają w przezwyciężeniu ich  problemów.                                                   

W roku 2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupicach podjął działania w kierunku 

propagowania idei rodzin wspierających poprzez dystrybucję autorskich ulotek na temat rodzin 

wspierających oraz problemów współczesnej rodziny min. do Przychodni Zdrowia oraz instytucji 

działających na terenie Gminy Biskupice .  Zamieszczono informację na stronie internetowej GOPS 

Biskupice dot. rekrutacji rodzin wspierających. Do chwili obecnej nie zgłosiły się jednak rodziny, gotowe 

pełnić funkcje rodzin wspierających.  

Z uwagi na stan epidemii koronowirusa nie udało się zorganizować spotkań edukacyjno- 

informacyjnych pomimo iż ustalone już były terminy tych spotkań w szkołach podczas zebrań 

śródokresowych z rodzicami uczniów. 

4. Współpraca w systemie pieczy zastępczej. 

Do zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej na poziomie powiatu należy zgłaszanie do ośrodków 

adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin 

przysposabiających. 

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. do Ośrodka Adopcyjnego nie zostało zgłoszone żadne 

dziecko pochodzące z gminy Biskupice. W tym też okresie nie została przeprowadzona żadna procedura 

adopcyjna dziecka z gminy Biskupice. 

1) w rodzinnej pieczy zastępczej przebywa:  

1 dziecko w niezawodowej rodzinie zastępczej przebywa od 11.12.2018 r. do nadal, 

1 dziecko w niezawodowej rodzinie zastępczej przebywa od  14.08.2014 r. do nadal,  

2) w spokrewnionej rodzinie zastępczej przebywało: 

1 dziecko, które usamodzielniło się z dniem 01.09.2020 r., 

3) w instytucjonalnej pieczy zastępczej przebywa: 

1 dziecko od dnia 28.10.2020 r.  do nadal 

1 dziecko opuściło Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą w Pawlikowicach z dniem 30.11.2020 r. 

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

ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosiła odpowiednio wydatki w wysokości: 

− 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu 

dziecka/ pobytu dziecka w pieczy zastępczej. W pierwszym roku pobytu małoletniego w pieczy 

zastępczej, 

− w drugim roku   30%, 

− w trzecim roku  50%.  

 
Na terenie Gminy Biskupice funkcjonują: 
− 2 rodziny zastępcze niezawodowe,  
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Zadanie współfinansowane ze środków własnych Gminy i Wojewody w podziale na:  

85510 - placówki opiekuńczo- wychowawcze typu socjalizacyjnego kwota 28 466,41 zł w ramach której 

współfinansowano pobyt dwojga dzieci. 

85508 - rodziny zastępcze- kwota 15 540,99 zł w ramach której współfinansowano 3 dzieci.   2 dzieci 

przebywa do nadal w rodzinach zastępczych niezawodowych oraz 1 dziecko przebywało w rodzinie 

zastępczej spokrewnionej do 31.08.2020 r. 

85504 - wspieranie rodziny - łączna kwota 66 569,14 zł w ramach której współfinansowano 

wynagrodzenie asystenta rodziny w kwocie 56 373,11 zł w całości finansowane ze środków własnych 

gminy  oraz 1 700,00 zł jako dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny w ramach Programu 

Asystent Rodziny na rok 2020 ze środków Wojewody Małopolskiego, który przysługiwał za aktywną 

pracę  w okresie zwalczania pandemii COVID-19.  

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

rodzin w integracji i funkcjonowaniu w środowisku lokalnym 

 

W roku 2020 pracownicy socjalni objęli szczególną opieką osoby starsze, niepełnosprawne,  chore  

i samotne. W ramach pracy socjalnej  informowano osoby starsze o dostępnych formach pomocy. 

Udzielano porad, inicjowano kontakty rodzinne, podejmowano działania zmierzające do większego 

zaangażowania rodziny w sprawowanie opieki. 

 

W ramach tych działań udzielana była pomoc: 

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

w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. 

Objęto pomocą 6 osób samotnie gospodarujących, u których wykonano 1 619 godzin pracy przez 

opiekunki w ramach umowy zlecenia na kwotę 32.188,00. 

2) Osoby wymagające całodobowej opieki kierowane były do Domów Pomocy Społecznej. Na dzień 31 

grudnia 2020 r.  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 2020 r. wynosi  354.628,00 zł 

Zwrot do budżetu Gminy z odpłatności rodzin za pobyt członka rodziny w DPS wyniósł 17.246,00 zł 

 
3) Osoby niepełnosprawne intelektualnie , nie wymagające całodobowej opieki brały udział w zajęciach 

w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tomaszkowicach.   

W 2020 r. z pomocy tej skorzystały 44 osoby w tym 25 osób z terenu Gminy Biskupice, 3 osoby  z  terenu 

Gminy Gdów, 16 osób z terenu Gminy Wieliczka. 

W ramach porozumienia między Gminą Biskupice a Gminą Wieliczka trzech mieszkańców  z  terenu 

Gminy Biskupice brały  udział w zajęciach ŚDS Leonardo w Wieliczce.  
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4) W 2020 r. Gmina Biskupice przystąpiła do rządowego programu „Wspieraj Seniora”.     

Program realizowany był w okresie od 20 października 2020 r.  do 31 grudnia 2020 r.  

Program miał na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów, 

którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domach. Usługa wsparcia 

wykonywana była  przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

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

w tym  artykułów spożywczych, środków higieny osobistej, lekarstw itp. seniorom 70+ a w szczególnych 

przypadkach poniżej 70 lat. 

Na organizację i realizację usług wsparcia w ramach programu „Wspieraj seniora”  Gmina Biskupice  

Wydatkowała kwotę 18.331,04 w tym: 

− z budżetu Wojewody Małopolskiego   - 14.501,60 

− z budżetu Gminy                            - 3.829,44 

Ogólna liczba Seniorów objętych wsparciem w ramach programu - 28 seniorów. 

 

5) W wyniku ogłoszonego otwartego  konkursu ofert  Caritas Archidiecezji Krakowskiej świadczył 

pomoc osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym w zakresie rehabilitacji i pielęgnacji z terenu 

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 4 osób / wizyt 4  

− w Świetlicach środowiskowych: 34 osób / wizyt 3 

2) liczba osób korzystających z zabiegów rehabilitacyjnych: 

− w Stacji Opieki 30 osób / wizyt 273 

− w Świetlicach 40 osoby / wizyt 3 

− w domach 2 osoby / wizyty 13 

3) suma czynności pielęgniarskich wykonywanych: 

− w gabinecie zabiegowym 16 czynności 

− w Świetlicach 167  czynności 

4) suma zabiegów rehabilitacyjnych wykonywanych: 

− w gabinecie Rehabilitacyjnym 965 zabiegów 

− w domu pacjenta 58 zabiegów  

− w świetlicach środowiskowych wykonano 40 cykli ćwiczeniowych dla 40 osób 

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) Osoby starsze, chore i niepełnosprawne i ich rodziny  objęte zostały pomocą finansową i rzeczową. 

W okresie zimowym zabezpieczone zostały w węgiel i odzież zimową.  

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

specjalne.  
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Ponadto seniorzy w trakcie roku otrzymywali żywność z banku żywności ,dystrybutorem której był 

GOPS Biskupice. Z żywności skorzystało ok. 67 osób starszych,  niepełnosprawnych. 

Ogółem ze środków finansowych pomocy społecznej osoby starsze, niepełnosprawne i ich rodziny 

otrzymały: 

− zasiłki stałe                         -  36 osób       na kwotę 157.385.00 

− zasiłki okresowe                   - 40 rodzin    na kwotę 55.030,00 

− zasiłki celowe,  celowe specjalne    -  140 osób   na kwotę 112.370,00 

− zasiłki pielęgnacyjne             - 182 osoby     na kwotę 426.896,00 

− świadczenie pielęgnacyjne      - 40 osób       na kwotę 830.194,40 

− specjalny zasiłek opiekuńczy   -  8 osób       na kwotę 39.700,00 

− zasiłek dla opiekuna                -  4 osób       na kwotę 30.180,00 

 

7) W ramach pracy socjalnej pracownicy socjalni współpracowali z Centrum Kultury Gminy Biskupice 

w celu zapewnienia osobom starszym kontaktu z otoczeniem, rozwijaniu aktywnych i zdrowych form 

spędzania wolnego czasu.  

Osoby niepełnosprawne i ich rodziny korzystały z poradnictwa pracowników socjalnych na temat 

możliwości przystosowania mieszkania do potrzeb osób niepełnosprawnych, likwidacji barier 

funkcjonalnych, zakupu sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego, uczestnictwa w turnusach 

rehabilitacyjnych, uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz uzyskaniu na ten cel 

dofinansowania. 

Praca socjalna  pracowników socjalnych ukierunkowana była także na temat dostępności do różnego 

rodzaju usług , pomoc w redagowaniu pism , wniosków do orzecznictwa, pomoc w uzyskaniu świadczeń 

ZUS i KRUS. 

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

występowania zjawiska przemocy domowej 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupicach realizował politykę przeciwdziałania zjawisku 

przemocy w rodzinie w oparciu o akty ustawodawcze, rozporządzenia i akty prawa  miejscowego. 

Dokumentem strategicznym  stanowiącym o kierunkach działań pracy Zespołu Interdyscyplinarnego 

jest Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

na lata 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.   

Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane są przez Zespół  

Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Biskupice.  

Obsługę administracyjną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupicach. 

Członkami Zespołu Interdyscyplinarnego są;  

1. Przedstawiciel Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych – 1 osoba 

2. 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 
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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 osoby 

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 wykonując swoje zadania w roku 2020 r. podejmował inicjatywy określone 

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

na lata 2017-2020, gdzie głównym celem było „Przeciwdziałanie przemocy i ochrona ofiar przemocy 

jak również zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy dla rodzin uwikłanych w przemoc 

domową” 

Dla uzyskania efektu w programie wyznaczono poszczególne obszary oddziaływania które 

zdefiniowano jako cele szczegółowe ukierunkowując je na: 

1. 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. 

Realizacja celu szczegółowego nr 1. 

Rozwijanie działań profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie. 

W związku z panującą pandemią Covid-19 i dużymi obostrzeniami Zespół Interdyscyplinarny miał 

utrudnione działania informacyjno-edukacyjne. Nie było możliwości organizowania spotkań  

ze społecznością lokalną. Nie zorganizowano spotkań edukacyjnych dla rodziców uczniów szkół 

podstawowych dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie oraz jego wpływu na rozwój psychofizyczny 

dzieci i młodzieży w rodzinach uwikłanych w przemoc domową. Natomiast do szkół podstawowych na 

terenie Gminy Biskupice zostały przekazane ulotki dotyczące przemocy pt. „Przemoc to niemoc”, 

„Dopalacze kradną zdrowie i życie” „Przemoc w sieci boli realnie”. 

W ramach zadań edukacyjnych i profilaktycznych rozprowadzane były wśród mieszkańców 

gminy broszury informacyjne dotyczące zjawiska przemocy oraz o możliwościach skorzystania  

z różnych form pomocy i wsparcia. 
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Na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupicach zamieszczono 

w zakładce przeciwdziałanie przemocy w rodzinie informacje na temat działalności Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego. Informacje dotyczyły możliwości 

skorzystania z pomocy psychologa, porady prawnej oraz pomocy pracownika socjalnego w ramach 

Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego. Ponadto na stronie internetowej były umieszczone dane 

adresowe i teleadresowe instytucji udzielających wsparcia i pomocy w kryzysie osobom i rodzinom 

doznającym przemocy. 

Realizacja celu szczegółowego nr 2 i 3. 

Rozwijanie działań mających na celu pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie oraz 

podejmowanie działań wobec osób podejrzewanych o stosowanie przemocy w rodzinie. 

Działania powyższe realizował e Zespół Interdyscyplinarny do spraw  Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie w Gminie Biskupice przy współpracy z Punktem Informacyjno-Konsultacyjnym 

funkcjonującym przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Biskupicach. Zespół specjalistów 

świadczących pomoc stanowią: psycholog, prawnik, pracownik socjalny.    

W Punkcie  Informacyjno-Konsultacyjnym 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 2020 roku pomocą i konsultacjami ogółem objęto 19 osoby uwikłanych w zjawisko przemocy  

(pomoc psychologiczna – 6 osób, konsultacja prawna - 5 osób, pomoc socjalna - 8 osób). 

W roku 2020 Zespół Interdyscyplinarny współpracował z Policją, Służbą Kuratorską, placówkami opieki 

zdrowotnej, placówkami oświatowymi, GKRPA oraz Prokuraturą obejmując pomocą 27  rodzin,  

w których realizowano procedurę „Niebieskiej Karty”.   

W związku z panującą pandemią i związanymi z tym ograniczeniami zawieszono organizowane przez 

PCPR w Wieliczce spotkania edukacyjne oraz grupy wsparcia dla osób doznających przemocy. Osoby 

te nie zostały bez pomocy, ponieważ miały możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej oraz 

pomocy prawnej w formie on-line zarówno w Punkcie Informacyjno – konsultacyjnym działającym  

w GOPS Biskupice oraz w Punkcie Interwencji-Kryzysowej, który działa w PCPR w Wieliczce. Rodziny 

uwikłane w przemoc domową, wraz z dziećmi mogły również skorzystać w pomocy psychologów        

„Da Vinci” w Tomaszowicach.                                                                                                                              

Zespół Interdyscyplinarny w ramach współpracy z Powiatowym Koordynatorem ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie realizował działania wobec osób, co do których istniało podejrzenie, że stosują 

przemoc w rodzinie i  kierował te osoby do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnym dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie.  
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Realizacja celu szczegółowego nr 4 

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 organizację 

szkoleń dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jak też członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupicach zapewnił członkom Zespołu 

Interdyscyplinarnego: superwizję. 

Działania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

ukierunkowane są na pomoc osobom i rodzinom uwikłanym w przemoc domową. W rozwiązywaniu 

ich życiowych problemów  o charakterze interwencyjnym, edukacyjnym, socjalnym, dyscyplinującym, 

a także monitorującym. Zgodnie z art. 9c. 1.wyżej powołanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych w zakresie niezbędnym do 

realizacji zadań określonych ww. ustawą mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą  

w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie, dotyczące: stanu zdrowia, nałogów, skazań, 

orzeczeń o ukaraniu, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub 

administracyjnym, bez zgody i wiedzy osób, których dane te dotyczą. 

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych zobowiązani są do zachowania 

poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań. Obowiązek ten rozciąga 

się także na okres po ustaniu członkostwa w Zespole Interdyscyplinarnym oraz w grupach roboczych. 

 
Załącznik do Regulaminu pracy Zespołu Interdyscyplinarnego 

– statystyka za 2020 rok. 
 

l.p. Rodzaj działania Rok kalendarzowy 2020 
 

1 Liczba spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego 4 
 

2 Liczba powołanych Grup Roboczych 17 
 

3 Liczba posiedzeń Grup Roboczych 140 
 

4 Liczba rodzin objętych działaniem Zespołu 

Interdyscyplinarnego 

26 
 

5 Liczba rodzin objętych pomocą grup roboczych 26 
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6 Liczba osób skierowanych do programów korekcyjno-

edukacyjnych 

3 
 

7 Liczba osób skierowanych do GKRPA 2 
 

8 Liczba osób korzystających z porad w PIK (wyłącznie 

wskutek występowania przemocy) 

w tym; 

-poradnictwo prawne 

- poradnictwo psychologiczne 

- poradnictwo socjalne 

19 

 

5 

6 

8 

 

 

 

 

9 

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  

48 porad 

 

 

 

  

 

Pomoc psychologiczna (wyłącznie uwikłanych w 

przemoc) 

27 porad 
 

Pomoc prawna (wyłącznie uwikłanych w przemoc) 11 porad 
 

Porada socjalna (wyłącznie uwikłanych w przemoc) 10 porad 
 

10 Liczba szkoleń podnoszących kwalifikacje członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego 

1 
 

11 Liczba rodzin objętych procedurą Niebieskich Kart 

ogółem  z tego  

26 
 

z lat poprzednich;  10 
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rok bieżący tj.  2020 r. 
16 

12  Podmiot wypełniający formularz  
 

- Policja 11 
 

- Pomoc Społeczna 5 
 

- Przedstawiciel oświaty 0 
 

- Przedstawiciel wydziału zdrowia 0 
 

-Inne  1 (ŚDŚ) 
 

13 Liczba zakończonych Niebieskich kart w 2020r. w tym: 

- ustanie przemocy w rodzinie i uzasadnionego 

przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania 

przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu 

indywidualnego planu pomocy 

- rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania 

działań. 

16 

 

10 

 

6 

 

14 Liczba skierowanych NK do prokuratury ogółem  

z tego; 

- zakończonych aktem oskarżenia 

- umorzonych 

1 

 

0 

0 

 

15 Ogólnodostępny telefon dla Ofiar przemocy w Rodzinie 

czynny poza godzinami pracy GOPS i PIK ; 

502-753-066 
 

16 Strona internetowa; poczta gops.biskupice@poczta.onet.eu 
 

17 Środki Finansowe (środki własne Gminy) wykonanie  14 309,28 zł. 
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4. Cel operacyjny - wspieranie osób i rodzin dotkniętych zjawiskiem bezrobocia, zagrożonych 

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

zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych 

 

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

w Wieliczce. Kierunkiem tych działań było upowszechnianie ofert pracy, informacja o stażach oraz 

organizacji robót publicznych, prac interwencyjnych, prac społecznie-użytecznych. 

W ramach pracy socjalnej pracownicy socjalni udzielali poradnictwa z zakresu umiejętności poruszania 

się po rynku pracy, pomagali w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, listów motywacyjnych  

i życiorysów. 

W dążeniu do pokonywania trudności wykorzystywano zasoby lokalne oraz instrumenty aktywnej 

integracji.  

Aktywizowano osoby do poszukiwania pracy poprzez zawarcie kontraktu socjalnego, dzięki czemu 

mobilizowano osoby do podejmowaniu określonych w kontrakcie działań w celu wyjścia z  przejściowo 

trudnej sytuacji. 

Spisano kontrakt  socjalny z  3 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  spotkanie dotyczące naboru do projektu "Dobry czas na biznes". 

Zainteresowani mogli dowiedzieć się wszystkiego o samozatrudnieniu, założeniu działalności 

gospodarczej, niezbędnej dokumentacji oraz sporządzeniu  programu biznesowego w celu otrzymania 

dotacji.    

3) Z kolonii letnich,  skorzystało 6 uczniów szkoły podstawowej, z rodzin będących w trudnej sytuacji 

materialnej. Uczniowie  wyjechali w okresie wakacji (sierpień) do Białego Dunajca. 

4) W ramach programu operacyjnego pomoc żywnościowa pomocą objęto 175 osób . Ogółem wydano 

ok.  8.500 tony  żywności.   

Ponadto wydano ok. 34 indywidualnych skierowań do odbioru żywności Caritas Archidiecezji 

Krakowskiej, Chleb Miłosierdzia Brzegi - Wieliczka. 

5) W 2020 roku zabezpieczono jedno miejsce noclegowe dla osoby bezdomnej z terenu Gminy 

Biskupice w Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Dobroczynnym w Kluczach. 

W/w wymienionym schronisku umieszczono jedną osobę bezdomną (mężczyznę) na okres  

od 01 stycznia 2020r. do 7 października 2020 r. – koszt pobytu w schronisku wynosił 6.884,50 zł.  

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

udzielono: 

− zasiłki stałe - 6  osób, 45 świadczenia na kwotę 11.980,00 

− zasiłki okresowe - 40 rodzin, 251 świadczeń na kwotę 55.030,00 

− zasiłki celowe i w naturze - 140 rodzin na kwotę 112.370,00 

− zasiłki celowe specjalne - 40 rodzin, 56 świadczenia na kwotę 19.976,00 

− zasiłki celowe jednorazowe w związku ze zdarzeniem losowym  - 5 rodzin na kwotę 6.000,00 

− sprawienie pogrzebu – 1 świadczenie na kwotę 3.999,00 

− praca socjalna  - dla 226 rodzin w tym 396 osób  
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GOPS Biskupice w 2020 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 – 28 uczniów, 2962 posiłki na kwotę 18.639,00 

− posiłek dla osoby samotnej – 1 osoba, 28 posiłków na kwotę na 336,00 

− posiłki dla bezdomnych - 2 osoby, 286 posiłków na kwotę 2.225,00 

− zasiłki celowe na zakup posiłków lub żywności - 51 rodzin w tym 396 świadczeń na kwotę 

80.627,00  

 

Ogółem wydatkowano      - 101.827,85 

ze środków własnych      - 22.809,57 

ze środków  Wojewody    - 79.018,28 

 

7) Głównymi  powodami przyznawania pomocy społecznej mieszkańcom gminy było: 
 

Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin  Liczba osób  
w rodzinach  

ubóstwo     56 97 

Bezdomność 3 3 

Potrzeby ochrony macierzyństwa  8 44 

Wielodzietność  5 32 

Bezrobocie  20 53 

Niepełnosprawność  59 98 

Długotrwała lub ciężka choroba  77 126 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych 

9 34 

Alkoholizm 3 3 

Trudności w przystosowaniu po zwolnieniu 
z zakładu karnego  

1 1 

Zdarzenie losowe 5 5 

Sytuacja kryzysowa 1 2 

 
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. 

 

1) Realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jednym z zadań programu jest 

prowadzenie profilaktyki i edukacja w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych  

i przeciwdziałania uzależnieniom w szczególności dla dzieci i młodzieży. Z uwagi na trudny okres 

pandemii koronowirusa nie było możliwości realizowania w szkołach na terenie Gminy programów 

profilaktycznych, spektakli teatralnych, pozalekcyjnych zajęć sportowych, imprez lokalnych i innych 

form edukacyjnych o charakterze profilaktycznym zaplanowanych na ten rok. 
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Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjmowała wnioski w sprawie leczenia 

odwykowego osób z problemem alkoholowym. Przeprowadzano rozmowy motywującego pojęcia 

leczenia z osobami uzależnionymi jak i członkami ich rodzin. Podejmowano czynności związane  

z wydaniem orzeczenia przez biegłego w kwestii uzależnienia .Kierowano do Sądu Rejonowego wnioski 

o wszczęcie postępowania o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu . 

W 2020 roku odbyło się 19 spotkań zespołu, na które zaproszonych zostało  25 osób. 

2) GOPS Biskupice współpracował z Zespołem Leczenia Środowiskowego przy szpitalu klinicznym  

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

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

w 2020 r. wyniosła 2 osoby z zaburzeniami psychicznymi. 

3) GOPS Biskupice współpracował także ze Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla 

powiatu wielickiego.  Skierowano do centrum 14 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. 

 

W ramach działań profilaktyczno-edukacyjnych Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej informował  

o miejscach udzielania pomocy, o działaniach zespołów, o możliwościach skorzystania różnych form 

pomocy i wsparcia, poprzez umieszczenie na stronach internetowych Gminy i GOPS Biskupice oraz 

poprzez dystrybucję ulotek tematycznych w środowisku lokalnym a szczególnie w szkołach na terenie 

gminy Biskupice. 

  

Podsumowanie  

 

Strategia wskazuje przede wszystkim kierunki działań w sferze poprawy warunków życia  

i funkcjonowania mieszkańców gminy. Analizując przekazane dane przez poszczególne podmioty 

uczestniczące w realizacji zadań strategicznych można stwierdzić, że większość założonych kierunków 

działań zostało zrealizowane lub są w trakcie realizacji. 

Podejmowane działania w ramach realizacji poszczególnych celów operacyjnych przyczyniają się do 

łagodzenia skutków dominujących problemów społecznych. 

Realizując cele strategiczne  należy w dalszym ciągu inicjować innowacyjne rozwiązania problemów 

społecznych będących odpowiedzią na pojawiające się nowe regulacje prawne oraz zmieniające się 

warunki życia mieszkańców gminy i ich oczekiwań. Szczególnie konieczne jest zabezpieczenie  

mieszkańców gminy  w mieszkania chronione lub mieszkania socjalne. 
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5.14 Gminny Program  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 

Gminny Program  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjęty Uchwałą  

Nr XXX/199/20 Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2020 r.   

W celu realizacji  zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów Alkoholowych podejmowane 

były różne działania, między innymi:      

➢ prowadzono punkty konsultacyjne dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin 

 w Tomaszkowicach i Trąbkach – koszt 8 050,00 zł  

➢ udzielano pomocy psychologicznej  dzieciom i młodzieży w Ponadgminnej Placówce 

Wsparcia Dziennego w Zabłociu  – koszt  5 400,00 zł  

➢ zakupiono kampanie multimedialne „Ubezpieczeni przez rodziców”, „Po stronie mocy, 

przeciwko przemocy”, „Pełni mocy w rodzinie bez przemocy” „W domu i poza domem. 

Bezpiecznie nie znaczy nudno” -  koszt 3.238,00 zł  

➢ przeprowadzono szkolenie dla 17 nauczycieli nt. międzynarodowego program 

psychoedukacyjnego z zakresu profilaktyki pierwszorzędowej i promocji zdrowia 

psychicznego  „Przyjaciele Zippiego”  -  koszt 11.050,00  

➢ przeprowadzono szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych „odpowiedzialny 

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 ze sporządzaniem pisemnych opinii w zakresie 

psychologii uzależnień w przedmiocie oceny uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu 

leczniczego wskazanych odrębnie osób kierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Biskupicach –  koszt 1 150,98 zł  

➢ pokryto koszty finansowe związane z letnim wypoczynkiem 6 dzieci z rodzin z problemem 

alkoholowym  koszt -  5.514,00 zł  

➢ Komisja pozytywnie zaopiniowała 10 wniosków w przedmiocie wydawania zezwoleń  

na sprzedaż napojów alkoholowych  

 

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

GKRPA została powołana na podstawie art. 41 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 17 rozmów  motywujących do podjęcia leczenia z osobami uzależnionymi jak 

i członkami ich rodzin  
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− podejmowano czynności związane z wydaniem orzeczenia przez biegłego w kwestii 

uzależnienia  

− skierowano osiem 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  

 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomani  

 

Uchwalony   Uchwałą Rady Gminy Biskupice Nr XXX/199/20 z  dnia 21 grudnia 2020 r.  

W zakresie przeciwdziałania narkomanii były realizowane następujące działania:  

W punktach informacyjno-konsultacyjnych 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), począwszy od 

dnia 02.03.2020 r.  do 18.12.2020 r.  na boisku sportowym w Bodzanowie -  koszt  14 385 zł  

− wydatkowano środki na zakup  miesięcznika „Świat problemów” – koszt 260,00 zł  

− wykonano druk ulotek z hasłem profilaktycznym – koszt 1 476,00 zł  

− udzielano pomocy psychologicznej  dzieciom i młodzieży w Ponadgminnej Placówce Wsparcia 

Dziennego  w Zabłociu – ilość środków wydatkowanych -  koszt 5 400,00 zł  

 

5.15 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi  

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  

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

Program Współpracy Gminy Biskupice z organizacjami pozarządowymi jest dokumentem regulującym 

zasady współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  

w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Program jest jednym  

z podstawowych dokumentów określających zakres i zasady współdziałania Gminy z podmiotami 

prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego.  

Rada   Gminy   Biskupice   Uchwałą  Nr XXVIII/124/19  z dnia  28  listopada 2019 roku  przyjęła „Roczny  

Program Współpracy Gminy  Biskupice  z organizacjami   pozarządowymi   oraz   podmiotami  

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

i o wolontariacie na 2020 r.”  
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W roku 2020 udzielono dotacji na wsparcie realizacji zadań:  
 

1)  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. 
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2)    Z  zakresu   działalności  na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych, działalności na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 

Tryb pozakonkursowy – art. 19a w/w ustawy 

Liczba złożonych ofert   – 1  

Liczba podpisanych umów  – 1 

Stowarzyszenie Przyjaciół Środowiskowego Domu Samopomocy w Tomaszkowicach „Jesteśmy”  

Realizacja zadania  pn.”Senior Edukacja +” 

Wnioskowana wysokość dotacji – 3 457,00 zł 

Kwota przekazana – 3 457,00 zł;  

„Senior Edukacja +”  - celem zadania było stworzenie oferty kulturalno – edukacyjnej dla grupy 

mieszkańców z terenu Gminy Biskupice skierowanej do osób starszych, niepełnosprawnych  oraz 

zagrożonych wykluczeniem społecznym.  W cyklu warsztatów rękodzielniczych pn. „Kultura i Edukacja 

Senior +” oraz „Seniorzy z pasją” wzięło udział 50 osób. Warsztaty zorganizowane zostały na przełomie 

września i października przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Uczestnicy zostali podzieleni na kilka grup 

o małej liczebności.   

Pozafinansowe formy współpracy podejmowane w 2020 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) informowanie o szkoleniach i konsultacjach z zakresu przygotowania wniosków o dotacje, 

ogłoszonych konkursach ofert, warsztatach, 

3) promowanie działalności organizacji w mediach lokalnych, regionalnych, udzielanie wsparcia 

podmiotom poprzez nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń na prowadzenie działalności 

pożytku publicznego. 
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6. REALIZACJA UCHWAŁ RADY  GMINY   

 

Rada Gminy Biskupice w roku 2020  obradowała ogółem na 10 sesjach, Podczas obrad Rada podjęła 

ogółem 74 uchwały, które zostały  opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały 

podlegające ogłoszeniu zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

Wszystkie uchwały zostały w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia ich podjęcia, przekazane do 

organów nadzoru jakimi są w zakresie zgodności z prawem  – Wojewoda Małopolski, a w zakresie 

spraw finansowych Regionalna Izba Obrachunkowa w   Krakowie. Żadna z podjętych uchwał nie została 

unieważniona. 

Podjęte uchwały zostały przez organ wykonawczy wykonane z zachowaniem procedur i terminów 

określonych uchwałami i przepisami prawa.  

 

Szczegółowy sposób  realizacji  uchwał zawiera poniższa tabela. 

Nr uchwały  

z  dn. 

 

             W sprawie         Sposób realizacji  Uwagi  

XXI/134/20 

30.01.2020                                                         

w sprawie udzielenia dotacji 

celowych . 

Uchwała  została  

zrealizowana na   

bieżąco 

Jednostki  OSP, których 

budynek nie stanowi 

własności Gminy  

XXI/135/20 

30.01.2020 

w sprawie wyróżnień i nagród 

za osiągnięte wyniki sportowe 

oraz za osiągnięcia w 

działalności sportowej. 

Uchwała realizowana na   

bieżąco 

Ogłoszono  Dz. Urz. z dnia 

06.02..2020 r. poz.995 

XXI/136/20 

30.01.2020 

 o zmianie uchwały w sprawie 

wysokości stawek opłat za 

zajęcie pasa drogowego dróg 

gminnych publicznych na 

terenie gminy Biskupice na cele 

niezwiązane z budową, 

przebudową, remontem, 

utrzymaniem i ochroną dróg. 

Uchwała realizowana na   

bieżąco 

Ogłoszono  Dz. Urz. z dnia 

06.02.2020 r. poz.996 

XXI/137/20 

30.01.2020 

zmiany Uchwały  Budżetowej 

Gminy Biskupice na 2020  rok, 

Nr XX/132/19  Rady Gminy 

Biskupice z dnia 30 grudnia 

2019 r.  

Uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia 

Ogłoszono Dz. Urz. z dnia 

19.02.2020 r. poz.1469 

XXI/138/20 

30.01.2020 

w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie w drodze darowizny 

nieruchomości gruntowych 

położonych   w miejscowości 

Trąbki, gm. Biskupice.    

Uchwała zrealizowana Jej przedmiotem była 

darowizna na rzecz Gminy 

Biskupice nieruchomości 

gruntowych, położonych  

w miejscowości Trąbki, gm. 

Biskupice, oznaczonych 

jako działki ewidencyjne  

nr 175/15, 175/12, 176/10, 

176/12, 182/9 oraz 182/10- 

powiększenie 

nieruchomości sąsiedniej, 

działki ewidencyjnej nr 183 

w Trąbkach, stanowiącej 

drogę. Gmina Biskupice 

nabyła nieruchomości aktem 

notarialnym Rep. A nr 

1219/2020 z dnia 

26.05.2020r. oraz Rep. A.  

nr 1880/2020 z dnia 

22.07.2020r. 
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XXI/139/20 

30.01.2020 

w sprawie rozpatrzenia skargi 

na Wójta Gminy 

Uchwała zrealizowana  

 

XXI/140/20 

30.01.2020 

w sprawie rozpatrzenia skargi 

na Wójta Gminy  

Uchwala została 

zrealizowana poprzez 

poinformowanie 

skarżącego o sposobie 

załatwienia skargi  

 

XXI/141/20 

30.01.2020 

w zakresie wykonywania prac 

społecznie użytecznych na rok 

2020 w Gminie Biskupice.   

Uchwała  realizowana 

na bieżąco 

 

XXI/142/20 

30.01.2020 

w sprawie planu pracy Komisji 

Rewizyjnej na 2020 rok 

Uchwała  realizowana 

na bieżąco 

 

XXI/143/20 

30.01.2020 

w sprawie  planu pracy Rady 

Gminy na 2020 r 

Uchwała zrealizowana,   

XXII/144/20 

18.05.2020 

w sprawie programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy 

Biskupice w 2020 roku   

Uchwała zrealizowana  Ogłoszono  Dz. Urz. z dnia 

27.05.2020 r. poz.3544 

XXII/145/20 

18.05.2020 

w sprawie ustalenia 

szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt 

w ośrodkach wsparcia i 

mieszkaniach chronionych, 

Uchwała realizowana  Ogłoszono  Dz. Urz. z dnia 

27.05.2020 r. poz.3543 

  

XXII/146/20 

18.05.2020 

w sprawie uzgodnienia 

przeprowadzenia zabiegów 

pielęgnacyjnych pomnika 

przyrody,  

Uchwała realizowana na 

bieżąco 

Ogłoszono  Dz. Urz. z dnia 

27.05.2020 r. poz.3545 

 

XXII/147/20 

18.05.2020  

sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie odpłatnej 

służebności przesyłu na 

nieruchomościach stanowiących 

własność Gminy Biskupice, 

Uchwała zrealizowana  Uchwała została 

zrealizowana. Jej 

przedmiotem było 

ustanowienie odpłatnej 

służebności przesyłu na 

rzecz TAURON 

Dystrybucja S.A.  

na nieruchomościach 

oznaczonych jako działka 

ewidencyjna nr 98/4  

w Tomaszkowicach oraz  

nr 581/1 w Sławkowicach. 

Stosowną służebność 

przesyłu zawarto aktem 

notarialnym Rep.A.  

nr 292/2021 z dnia 

17.02.2021r. 

 

XXII/148/20 

18.05.2020 

 

w sprawie intencji przystąpienia 

przez gminę Biskupice do 

projektu pod nazwą EKO 

TEAM współfinansowanego ze 

środków instrumentu 

finansowego ELENA w ramach 

Programu Horyzont 2020.  

Uchwała realizowana na 

bieżąco 

 

 

XXII/149/20 

18.05.2020  

w sprawie rozpatrzenia petycji -

w sprawie budowy oświetlenia. 

Uchwała została 

zrealizowana, poprzez 

poinformowanie 

wnoszącego petycję  

o sposobie jej 

załatwienia 

 

XXII/150/20 

18.05.2020  

w sprawie rozpatrzenia petycji - 

w sprawie stworzenie prawnej 

Uchwała została 

zrealizowana, poprzez 
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możliwości udostępnienia przez 

Dyrekcję Szkoły Podstawowej 

w Sławkowicach lokalu 

mieszczącego się przy budynku  

tej szkoły. 

poinformowanie 

wnoszącego petycję  

o sposobie jej 

załatwienia 

 

XXII/151/20 

18.05.2020  

w sprawie rozpatrzenia petycji . Uchwała została 

zrealizowana, poprzez 

poinformowanie 

wnoszącego petycję  

o sposobie jej 

załatwienia 

 

XXII/152/20 

18.05.2020  

w sprawie rozpatrzenia skargi 

na działalność Wójta Gminy 

Biskupice.   

Uchwała została 

zrealizowana, poprzez 

poinformowanie 

skarżącego o sposobie 

załatwienia skargi 

 

XXII/153/20 

18.05.2020  

w sprawie rozpatrzenia wniosku 

mieszkańca. 

Uchwała została 

zrealizowana, poprzez 

poinformowanie 

wnoszącego wniosek  

o sposobie załatwienia 

wniosku 

 

 

XXII/154/20 

18.05.2020 

w sprawie przekazania petycji i 

wniosków Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji.   

Uchwała została 

zrealizowana,             

 

 

XXIII/155/20 

27.05.2020 

 

w sprawie zmiany uchwały w 

sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Biskupice na 

lata 2020 – 2035.   

Uchwała została 

zrealizowana 

 

 

XXIII/156/20 

27.05.2020 

 

w sprawie  zmiany uchwały 

budżetowej  Gminy Biskupice 

na rok 2020 . 

 

 

Uchwała została 

zrealizowana 

 

XXIV/157/20 

18.06.2020 

udzielenia wójtowi  Gminy  

wotum zaufania za 2019 r. 

Uchwała została 

zrealizowana 

 

XXIV/158/20 

18.06.2020 

zatwierdzenia  sprawozdania 

finansowego oraz       

sprawozdania z wykonania 

budżetu  Gminy  Biskupice za 

2019 rok .   

Uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia 

 

XXIV/159/20 

18.06.2020 

absolutorium  dla Wójta Gminy 

Biskupice z tytułu    

wykonania budżetu Gminy 

Biskupice za 2019 r.  

Uchwała została 

zrealizowana 

 

 

XXIV/160/20 

18.06.2020 

 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XX/131/19 Rady Gminy   

Biskupice z dnia 30 grudnia 

2019 r. w sprawie  Wieloletniej 

Prognozy Finansowej  

Gminy Biskupice na lata 2020-

2035 . 

Uchwała zrealizowana  
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XXIV/161/20 

18.06.2020 

 

w sprawie zmiany Uchwały  

Budżetowej Gminy Biskupice na 

2020  rok, Nr  XX/132/19 Rady 

Gminy Biskupice z dnia 30 

grudnia 2019 r.  

 

Uchwała zrealizowana Ogłoszono  Dz. Urz. z dnia 

5.08.2020 r. poz.5102 

XXIV/162/20 

18.06.2020 

 

 

 

zaciągnięcia pożyczki na 

wyprzedzające finansowanie 

zadania inwestycyjnego p.n. 

„Poprawa oferty kulturowej 
Gminy Biskupice poprzez 

budowę świetlicy w 
Przebieczanach i Domu Kultury 

w Sułowie”.   

Uchwała zrealizowana  

XXIV/163/20 

18.06.2020  

w sprawie przekazania w 2020 

roku środków finansowych na 

Wojewódzki Fundusz Wsparcia 

Państwowej Straży Pożarnej z 

przeznaczeniem  na 

dofinansowanie  zakupu 

sorbentów, neutralizatorów, 

środków gaśniczych oraz 

komputera i części do 

urządzenia do badania aparatów 

powietrznych i masek dla 

Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej  

w Wieliczce.   

Uchwała zrealizowana 
 

XXIV/164/20 

18.06.2020  

w sprawie przekazania środków 

finansowych na Fundusz 

Wsparcia Policji.   

Uchwała realizowana  

na bieżąco,  

 

XXIV/165/20 

18.06.2020  

w sprawie zmiany Gminnego 

Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów  

Alkoholowych oraz  

Przeciwdziałania Narkomanii na 

2020 r.   

Uchwała realizowana  
 

XXIV/166/20 

18.06.2020  

w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie w drodze darowizny  

nieruchomości gruntowej, 

położonej w miejscowości 

Bodzanów, gmina Biskupice.   

Uchwała realizowana  Jej przedmiotem była 

darowizna na rzecz Gminy 

Biskupice nieruchomości 

gruntowej oznaczonej jako 

działka ewidencyjna  

nr 274/2 w Bodzanowie- 

powiększenie 

nieruchomości sąsiedniej, 

działki ewidencyjnej nr 277 

w Bodzanowie, stanowiącej 

drogę. Gmina Biskupice 

nabyła nieruchomość aktem 

notarialnym Rep. A.  

nr 3598/2020 z dnia 

30.12.2020r. 

XXIV/167/20 

18.06.2020  

w sprawie wyrażenia zgody na 

odpłatne nabycie przez Gminę 

Biskupice własności 

nieruchomości gruntowej, 

Uchwała do realizacji  Uchwała jest w trakcie 

realizacji. Jej przedmiotem 

jest odpłatne nabycie 

nieruchomości gruntowej 

oznaczonej jako działka 
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położonej w miejscowości 

Trąbki, gmina Biskupice.  

 

ewidencyjna nr 303/10,  

o pow. 0,0144 ha w 

Trąbkach. Na działce 

znajdują się elementy 

gminnej infrastruktury 

wodociągowej. 

XXIV/168/20 

18.06.2020  

w sprawie rozpoznania wniosku 

TAURON Dystrybucja Spółka 

Akcyjna z dnia 09.04.2020 r. 

 

Uchwała została 

zrealizowana, poprzez 

poinformowanie 

wnoszącego wniosek 

 

XXIV/169/20 

18.06.2020       

w sprawie pozostawienia petycji 

bez rozpatrzenia 

Uchwała została 

zrealizowana, poprzez 

poinformowanie 

skarżącego o sposobie 

załatwienia skargi 

 

 

XXIV/170/20 

18.06.2020       

 

w sprawie rozpatrzenia skargi  

 

 Uchwała została 

zrealizowana, poprzez 

poinformowanie 

wnoszącego petycję  

o sposobie jej 

załatwienia 

 

XXIV/171/20 

18.06.2020       

w sprawie ustalenia średniej 

ceny jednostki paliw na terenie 

Gminy  

  Biskupice na rok szkolny 

2020/2021.  

Uchwała w realizacji  Ogłoszono  Dz. Urz. z dnia 

05.08.2020r. poz.5064 

XXIV/172/20 

18.06.2020       

w sprawie przekazania 

wniosków Komisji Skarg, 

Wniosków  i Petycji.  

 

Uchwała zrealizowana  

XXV/173/20 

16.07.2020       

Wyrażenia zgody na zwrot 

nieruchomości gruntowej 

stanowiącej własność Gminy 

Biskupice, do Zasobu  Własności 

Rolnej Skarbu Państwa,  

w imieniu którego działa 

Krajowy Ośrodek Wsparcia 

Rolnictwa 

Uchwała w realizacji  

XXVI/174/20 

22.07.2020       

 W sprawie regulaminu 

korzystania z gminnego obiektu 

użyteczności publicznej.   

 

Uchwała do realizacji Ogłoszono  Dz. Urz. z dnia 

5.08.2020r. poz.5065 

XXVI/175/20 

22.07.2020       

Regulaminu Utrzymania 

czystości i porządku na terenie 

gminy Biskupice  

Uchwała  w  realizacji Ogłoszono  Dz. Urz. z dnia 

5.08.2020r. poz.5066 

XXVI/176/20 

22.07.2020       

Szczegółowego sposobu i 

zakresu  świadczenia usług w 

zakresie odbierania i 

zagospodarowania odpadów 

komunalnych od właścicieli 

nieruchomości  zamieszkałych .  

Uchwała  w  realizacji Ogłoszono  Dz. Urz. z dnia 

5.08.2020r. poz.5067 

XXVI/177/20 

22.07.2020       
w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XX/131/19 Rady Gminy   
Biskupice z dnia 30 grudnia 2019 
r. w sprawie  Wieloletniej 
Prognozy Finansowej  

Uchwała zrealizowana  
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Gminy Biskupice na lata 2020-
2035 .  

XXVI/178/20 

22.07.2020       

w sprawie zmiany Uchwały  

Budżetowej Gminy Biskupice na 

2020  rok, Nr  XX/132/19 Rady 

Gminy Biskupice z dnia 30 

grudnia 2019 r.   

Uchwała zrealizowana  Ogłoszono  Dz. Urz. z dnia 

5.08.2020r. poz.5103 

XXVI/179/20 

22.07.2020       

rozpatrzenia petycji 

mieszkańców sołectwa 

Bodzanów dot. zapewnienia 

transportu publicznego na trasie 

Bodzanów – Kraków  

Uchwała zrealizowana  
 

XXVI/180/20 

22.07.2020       

rozpatrzenia petycji 

Społecznego Komitetu Budowy 

Odwodnienia Drogi   

i Kanalizacji w Trąbkach  dot. 

modernizacji drogi wewnętrznej 

nr 417 położonej  

w miejscowości Trąbki. 
 

 

Uchwała zrealizowana  
 

XXVII/181/20 

26.08.2020       

w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XX/131/19 Rady Gminy   

Biskupice z dnia 30 grudnia 

2019 r. w sprawie  Wieloletniej 

Prognozy Finansowej  

Gminy Biskupice na lata 2020-

2035 . 

Uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia 

  

XXVII/182/20 

26.08.2020       

w sprawie zmiany Uchwały  

Budżetowej Gminy Biskupice na 

2020  rok, Nr  XX/132/19 Rady 

Gminy Biskupice z dnia 30 

grudnia 2019 r.   

Uchwała zrealizowana  

Ogłoszono  Dz. Urz. z dnia 

6.11.2020r. poz.6852 

XXVII/183/20 

26.08.2020       

w sprawie udzielenia dotacji 

celowej dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w  Sławkowicach. 

 

 

Uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia i 

została zrealizowana. 

 

XXVII/184/20 

26.08.2020       

w sprawie udzielenia dotacji 

celowej dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w  Trąbkach .  

Uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia i 

została zrealizowana 

 

XXVII/185/20 

26.08.2020       

w sprawie  przejęcia od 

zarządcy dróg krajowych – 

Generalnego Dyrektora Dróg 

Krajowych i Autostrad z 

siedzibą w Warszawie w 

imieniu którego działa 

Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad Oddział 

w Krakowie nieodpłatnego 

ograniczonego zarządzania 

odcinkiem drogi krajowej nr 94                       

w miejscowości Bodzanów.   

Uchwała  została  

zrealizowana 

 

XXVIII/186/20 

12.10.2020 

sprawie zmiany Uchwały Nr 

XX/131/19 Rady Gminy   

Uchwała zrealizowana 
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Biskupice z dnia 30 grudnia 

2019 r. w sprawie  Wieloletniej 

Prognozy Finansowej  

Gminy Biskupice na lata 2020-

2035 . 

 

 

XXVIII/187/20 

12.10.2020 

w sprawie  zmiany Uchwały  

Budżetowej Gminy Biskupice na 

2020  rok,  Nr  XX/132/19 Rady 

Gminy Biskupice z dnia 30 

grudnia 2019 r. 

 

 

Uchwała zrealizowana  Ogłoszono  Dz. Urz. z dnia 

6.11.2020r. poz.6853 

 

 

XXVIII/188/20 

12.10.2020   

w sprawie udzielenia dotacji dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej    

w Trąbkach.  

Uchwała zrealizowana  
 

XXVIII/189/20 

  12.10.2020 

w sprawie wyrażenia zgody  

na nabycie   

w drodze darowizny 

nieruchomości gruntowej, 

położonej w miejscowości 

Przebieczany gm. Biskupice.  

Uchwała zrealizowana Jej przedmiotem była 

darowizna na rzecz Gminy 

Biskupice nieruchomości 

gruntowej oznaczonej jako 

działki ewidencyjne  

nr 501/5 oraz nr 501/6  

w Przebieczanach- 

powiększenie 

nieruchomości sąsiedniej, 

działki ewidencyjnej  

nr 501/2 w Przebieczanach, 

stanowiącej drogę. Gmina 

Biskupice nabyła 

nieruchomość aktem 

notarialnym Rep. A.  

nr 3383/2020 z dnia 

10.12.2020r. 

XXVIII/190/20 

12.10.2020 

w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie  w drodze darowizny 

nieruchomości gruntowej, 

położonej w miejscowości 

Trąbki gm. Biskupice.  

Uchwała zrealizowana  Jej przedmiotem była 

darowizna na rzecz Gminy 

Biskupice nieruchomości 

gruntowej oznaczonej jako 

działka ewidencyjna nr 

175/14 w Trąbkach- 

powiększenie 

nieruchomości sąsiedniej, 

działki ewidencyjnej nr 183 

w Trąbkach, stanowiącej 

drogę. Gmina Biskupice 

nabyła nieruchomość aktem 

notarialnym Rep. A.  

nr 2874/2020 z dnia 

22.10.2020r. 

 

XXIX/191/19 

 

25.11.2020 

 sprawie zmiany Uchwały Nr 

XX/131/19 Rady Gminy   

Biskupice z dnia 30 grudnia 

2019 r. w sprawie  Wieloletniej 

Prognozy Finansowej  

Gminy Biskupice na lata 2020-

2035 . 

Uchwała  została  

w całości zrealizowana   

 

XXIX/192/20  

25.11.2020 

 

zmiany Uchwały  Budżetowej 

Gminy Biskupice na 2020  rok, 

Nr  XX/132/19 Rady Gminy 

Uchwała zrealizowana  Ogłoszono Dz. Urz. z dnia   

03.12.2020r.  

Poz.7633 



66 

 

Biskupice z dnia 30 grudnia 

2019 r.  

XXIX/193/20 

25.11.2020 

 

W sprawie emisji obligacji oraz 

określenia zasad ich zbywania, 

nabywania i wykupu. 

Uchwała zrealizowana   

XXIX/194/20 

25.11.2020 

 

 

w sprawie określenia wysokości 

stawek podatków od 

nieruchomości.  

Uchwała   w realizacji  

Od 2021 r. 

  

Ogłoszono Dz. Urz. z dnia  

03.12.2020r. poz. 7636 

XXIX/195/20 

25.11.2020 

 

w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od środków 

 transportowych 

 

Uchwała  w realizacji  

Od 2021 r. 

Ogłoszono Dz. Urz. z dnia  

03.12.2020r. poz. 7635 

XXIX/196/19 

25.11.2020 

 

w sprawie w sprawie wyrażenia 

zgody na odpłatne nabycie przez 

Gminę Biskupice własności 

nieruchomości , położonej w 

miejscowości Sławkowice, 

gmina Biskupice.  

                                                         

 

Uchwała  została 

zrealizowana  

Jej przedmiotem był zakup  

nieruchomości gruntowej 

oznaczonej jako działka 

ewidencyjna nr 621,  

o powierzchni 0,39ha  

w Sławkowicach. Działkę 

zakupiono na realizację 

przyszłych inwestycji  

w Sławkowicach. Gmina 

Biskupice nabyła 

nieruchomość aktem 

notarialnym Rep. A.  

nr 3375/2020 z dnia 

10.12.2020r. 

 

XXIX/197/20 

25.11.2020 

w sprawie uchwalenia 

Rocznego Programu 

Współpracy Gminy   Biskupice 

z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi  

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o 

wolontariacie na  2021 r. 

 

 

Uchwała w realizacji  

Od 2021 r.  

 

 

XXIX/198/20 

25.11.2020 r. 

w sprawie zwolnienia w części z 

opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości 

położonych na terenie Gminy 

Biskupice zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady 

stanowiące  odpady komunalne 

w kompostowniku 

przydomowym  

Uchwała weszła w życie 

14 dni po ogłoszeniu.   

Ogłoszono Dz. Urz. z dnia  

03.12..2020r. poz. 7634 

XXX/199/20  

21.12.2020 

w sprawie Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 

2021 rok .  

Uchwala w realizacji   

w  2021 r.  

 

XXX/200/20 

21.12.2020 

w sprawie przyjęcia raportu z 

realizacji ”Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy 

Biskupice na lata 2028 – 2019”. 

 Uchwała zrealizowana . 
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XXX/201/20 

21.12.2020 

w sprawie zmiany uchwały NR 

XXXIX/275/17 z dnia 10 maja 

2017 roku w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Biskupice 

na lata 2016 – 2020.   

Uchwała w realizacji. 
 

XXX/202/20 

21.12.2020 

w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie w drodze darowizny 

nieruchomości gruntowej, 

położonej w miejscowości 

Trąbki, gm. Biskupice. 

Uchwała zrealizowana  Jej przedmiotem była 

darowizna na rzecz Gminy 

Biskupice nieruchomości 

gruntowej oznaczonej jako 

działka ewidencyjna  

nr 176/9 w Trąbkach - 

powiększenie 

nieruchomości sąsiedniej, 

działki ewidencyjnej nr 183 

w Trąbkach, stanowiącej 

drogę. Gmina Biskupice 

nabyła nieruchomość aktem 

notarialnym Rep. A.  

nr 544/2021 z dnia 

11.03.2021r. 

XXX/203/20 

21.12.2020 

Wzoru deklaracji o wysokości 

opłąty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

składanej przez właściciela 

nieruchomości na której 

zamieszkują mieszkańcy. 

Uchwała  w realizacji  Ogłoszono  Dz. Urz. z dnia 

23.12..2020r. poz.8542 

XXX/204/20 

21.12.2020 

zmiany Uchwały Nr XX/131/19  

Rady Gminy  Biskupice z dnia 

30  grudnia 2019 r. w sprawie  

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Biskupice na 

lata 2020-2035 . 

Uchwała   zrealizowana  
 

XXX/205/20 

21.12.2020 

zmiany uchwały  Budżetowej 

Gminy Biskupice Nr XX/132/19 

Rady Gminy Biskupice z dnia  

30 grudnia 2019 r.                                                           

Uchwała  została 

zrealizowana,  

Ogłoszono  Dz. Urz. z dnia 

23.12..2020r. poz. 8544 

XXX/206/20 

21.12.2020 

Wykazu wydatków, które nie 

wygasają z upływem roku 

budżetowego 2020.  

Uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia  

 

XXX/207/20 

21.12.2020 

 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Biskupice na 

lata 2021-2035. 

Realizacja w 2021 r.               

XXX/208/20 

21.12.2020 

Uchwała Budżetowa Gminy 

Biskupice na 2021 rok Nr 

XXX/208/20 z dnia 21 grudnia 

2020 r.  

Realizacja w 2021 r.  Ogłoszono  Dz. Urz. z dnia  

23.12..2020r.  poz. 8543 
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UCHWAŁY PODJĘTE WE WCZEŚNIEJSZYCH LATACH I REALIZOWANE W 2020 ROKU:  
 

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

szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter 

cywilnoprawny przypadających Gminie Biskupice lub jej jednostkom organizacyjnym oraz 

udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności.  

 

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

szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 

przypadających Gminie Biskupice lub jej jednostkom organizacyjnym oraz  udzielania innych ulg  

w spłacaniu tych należności Wójt Gminy Biskupice informuje, że  w okresie od 01.01.2020r. do 

31.12.2020r. nie dokonał umorzeń należności pieniężnych.     

 

2) Uchwała Nr XXIV/162/20 Rady Gminy Biskupice z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Poprawa 

oferty kulturowej Gminy Biskupice poprzez budowę świetlicy w Przebieczanach i Domu Kultury 

w Sułowie”.  

 

W 2020 roku Gmina Biskupice zaciągnęła pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań 

finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa 

Krajowego na realizację PROW na lata 2014-2020 na zadanie „Poprawa oferty kulturowej Gminy 

Biskupice poprzez budowę świetlicy w Przebieczanach i Domu Kultury w Sułowie” w kwocie 500.000,00 

zł na plan 500.000,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 500.00,00 zł planuje się zaciągnąć w 2021 roku.    

 

 

3) Uchwała Nr XXIX/193/20 Rady Gminy Biskupice z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie emisji 

obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.  

 

W 2020 roku Gmina Biskupice wyemitowała obligacje na łączną kwotę 1.174.000,00 zł   

z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Biskupice na 2020 rok, 

związanego z wydatkami majątkowymi.  

 
7. WSPÓŁPRACA Z INNYMI  SPOŁECZNOŚCIAMI SAMORZĄDOWYMI  

 

Gmina Biskupice  należy do następujących stowarzyszeń i związków międzygminnych:  

7.1. Związek Gmin Dolnego Dorzecza Rzeki Raby    

Powstał w 1994 roku,  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 
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terenie zlewni rzeki Raby”. Projekt zakładał wymianę źródeł ciepła oraz montaż paneli solarnych  

w budynkach użyteczności publicznej. Z tytułu przynależności Gminy Biskupice do ZGDDRR gmina 

Biskupice w 2020 roku wydatkowała środki z tytułu przynależności w wysokości  14 085,40 zł.   

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 doświadczeń pomiędzy członkami, jak i działań w celu 

gospodarczego i kulturalnego rozwoju gmin wiejskich. Z tytułu przynależności  Gmina w  2020  roku  

poniosła  składki w wysokości  3 938,83 zł.    

7.3. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Raby  

Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględniając ochronę oraz promocję 

środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozwój turystyki oraz 

popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych. Z tytułu przynależności  Gmina w  2020 

roku  poniosła  składki w wysokości  6 198,00 zł. W roku 2020 został złożony wniosek o dofinansowanie 

w ramach działania 19.2 PROW 2014-2020 na realizację zadania pn.: „Poprawa oferty rekreacyjno - 

kulturalnej na obszarze Gminy Biskupice”, którego realizacja planowana jest na 2021r. Wartość 

inwestycji to kwota 149 064,77 zł, dofinansowanie to kwota:  81 553,00 zł. Inwestycja polega na 

budowie dwóch Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Zabłocie i Szczygłów.  

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 w 2020 roku poniosła koszty składki w wysokości: 

64 049,73 zł 

7.5. Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa 

W roku 2019 Gmina stała się członkiem Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa (lider Projektu) oraz 

poniosła koszty z tytułu opłacenia składki członkowskiej za rok 2020 w wysokości 14 692,29 zł. 
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8. CZĘŚĆ  ANALITYCZNA     

8.1 OŚWIATA I  EDUKACJA  

 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku 2020 

 

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Biskupice 

 

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

od 1 października 2016 roku na mocy uchwały nr XXVIII/195/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 12 

września 2016 roku z późniejszymi zmianami.  

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

jest 9 pracowników. Jest to jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, nadzorowana 

bezpośrednio przez Wójta Gminy Biskupice. Przedmiotem działalności Gminnego Zespołu Obsługi Szkół 

i Przedszkoli Gminy Biskupice jest prowadzenie wspólnej obsługi w szczególności administracyjnej, 

finansowej i organizacyjnej jednostek oraz zapewnienie realizacji zadań własnych i zleconych z zakresu 

edukacji publicznej. 

W roku szkolnym 2019/2020 realizowano szereg zadań wynikających z ustawowych obowiązków 

gminy na rzecz uczniów i szkół. Najważniejszym zrealizowanym zadaniem gminy Biskupice było 

zabezpieczenie na odpowiednim poziomie przedszkolom i szkołom prowadzonym przez gminę 

środków finansowych na prowadzenie działalności, w tym na wynagrodzenia pracowników  

i eksploatację budynków komunalnych.  

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

szkół na terenie gminy Biskupice oraz dzieciom niepełnosprawnym do przedszkoli, szkół 

i specjalistycznych placówek oświatowych położonych na terenie gminy Wieliczka i Kraków. 

 

Tabela Dowożenie uczniów do szkół. 

 

Wyszczególnienie 
Dzieci niepełnosprawne dowożone 

do przedszkoli, szkół i 

specjalistycznych placówek 

Uczniowie zamieszkujący powyżej 3 km 

(klasy I-IV) i  powyżej 4 km (klasy V-

VIII i gimnazjum) od szkoły dowożeni 

do szkół 
  

Za okres 

1. 
01.01.2020 r.- 

31.08.2020 r. 
56 406,60 26 013,54 

2. 
01.09.2020 r. -

31.12.2020 r. 
61 700,90 41 036,00 

Razem – koszty 

dowozu 
118 109,50 67 996,00 

 

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. 

 

W roku 2020 gmina otrzymała dotacje na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych 

i ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych kwocie 117 562,30 zł. Jest to dotacja celowa ze 
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środków przyznanych decyzją Ministra Finansów o podziale rezerwy celowej budżetu państwa pod 

nazwą Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych którą 

gminy otrzymują poprzez Wojewodę Małopolskiego. 

W roku szkolnym 2019/2020 trzynastu uczniów otrzymało stypendium Wójta Gminy Biskupice za 

bardzo dobre wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia na łączną kwotę 10 400,00 zł. 

Na podstawie regulacji zawartych w art. 122 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 

910 z późn. zm.) pracodawcom, którzy zawarli z pracownikami młodocianymi umowę o pracę w celu 

przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia. Gmina wypłacając 

środki przedsiębiorcom, spełniającym warunki zarówno otrzymania dofinansowania jak i otrzymania 

pomocy de minimis na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, udziela im 

tym samym pomocy de minimis, która podlega odrębnej sprawozdawczości. 

Realizując art. 122 ustawy Prawo oświatowe w 2020 roku Wójt Gminy Biskupice przyznał 

dofinansowanie 18 pracodawcom na 16 młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie naszej 

gminy na łączną kwotę 129 272,87 zł. Dofinansowania są wypłacane pracodawcom sukcesywnie, 

w miarę otrzymywania przez gminę środków na ten cel. Na realizację powyższego zadania pozyskano 

środki z Funduszu Pracy w wysokości 129 272,87 które w 100% pokryły poniesione wydatki. 

 

Tabela. Dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników w 2020 r. 

 

Liczba pracodawców 

którzy otrzymali 

dofinansowanie 

Liczba 

młodocianych 

którzy 

ukończyli 

naukę zawodu 

Liczba decyzji 

odmawiających 

przyznania 

dofinansowania 

Kwota jaką w 

2020 r. wypłacono 

pracodawcom w 

ramach 

dofinansowania 

Wysokość 

środków  

z Funduszu 

Pracy  

do 31 grudnia 

2020 r.  

18 16 0 129 272,87 129 272,87 

 

Ważnym zadaniem realizowanym w roku szkolnym 2019/2020 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.  

 

Tabela. Kontrola obowiązku nauki. 

 

Lp. Wyszczególnienie 

1. Liczba uczniów  zobowiązanych do spełniania obowiązku  szkolnego 

w szkole podstawowej 
1091 

2. Liczba uczniów zobowiązanych do spełniania obowiązku  nauki  

w szkołach ponadpodstawowych 
318 

RAZEM 1409 
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W ramach wewnętrznego kierownictwa oprócz różnego rodzaju decyzji organizacyjno-kadrowych 

wydano zarządzenia odnoszące się do sfery oświaty. 

 

Organizacja pracy szkół i przedszkoli. 

 

W roku szkolnym 2019/2020 Gmina Biskupice była organem prowadzącym dla 2 przedszkoli 

publicznych (Przedszkole w Biskupicach oraz Przedszkole w Trąbkach), 6 szkół podstawowych  

(SP Biskupice, SP Bodzanów, SP Łazany, SP Przebieczany, SP Sławkowice oraz Szkoły Podstawowej  

w Trąbkach). Wójt Gminy Biskupice sprawuje nadzór nad jednostkami oświatowymi przy pomocy 

Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Biskupice. Gmina jako organ prowadzący 

zapewnia finansowanie oraz lokalowe i techniczne warunki dla funkcjonowania podległych szkół 

i przedszkoli, które są jej jednostkami organizacyjnymi. Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego 

stanowią kompetencje Kuratorium Oświaty w Krakowie.  

Gmina ma obowiązek prowadzić ewidencję niepublicznych szkół i przedszkoli, dla których organem 

prowadzącym są osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego (art. 168 ust.1 

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.). Podmioty 

te na funkcjonowanie otrzymują dotację z budżetu gminy. W ewidencji prowadzonej przez gminę 

Biskupice w roku szkolnym 2019/2020 znajdowały się trzy przedszkola: Niepubliczne Przedszkole 

„Bajkolandia” w Sławkowicach, Niepubliczne Przedszkole „2 języki” w Tomaszkowicach, oraz 

Niepubliczne Przedszkole Nibylandia w Trąbkach. 

 

Tabela. Stan organizacji szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020. 

Lp Wyszczególnienie Liczba 

oddziałó

w 

Liczba 

uczniów

* 

w tym: 

0 I II III IV V VI VII VIII 

1. SP Biskupice 14 283 37 32 39 22 19 33 45 18 38 

2. SP Bodzanów 9 159 25 14 12 18 14 22 20 18 16 

3. SP Łazany 9 182 25 17 15 23 14 24 25 14 25 

4. SP Przebieczany 12 250 16 38 37 17 26 41 26 25 27 

5. SP Sławkowice 10 118 32 14 19 11 6 15 13 9 9 

6. SP Trąbki 9 161 22 22 19 13 25 22 16 10 7 

 Razem 63 1153 157 137 131 109 82 161 150 103 123 

* wychowanków 
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Tabela. Organizacja przedszkoli publicznych i niepublicznych. 
 

Lp. Wyszczególnienie 
Liczba 

oddziałów 
Liczba uczniów* 

1. Przedszkole Samorządowe  w Trąbkach 3 64 

2. Przedszkole Samorządowe w Biskupicach 2 49 

3. Niepubliczne Przedszkole „2 języki” w Tomaszkowicach 3 84 

4. 
Niepubliczne Przedszkole „Nibylandia” w Trąbkach 

2 44 

5. 
Niepubliczne Przedszkole „Bajkolandia” w Sławkowicach 

2 45 

Ogółem: 12 286 

* - wychowanków 

 

 

Sieć publicznych przedszkoli stwarzała możliwość korzystania z usług przedszkoli dla 115 dzieci  

w przedszkolach publicznych i 222 w przedszkolach niepublicznych w wieku przedszkolnym. Liczna 

grupa dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczała do przedszkoli niepublicznych i punktów 

przedszkolnych w ościennych miejscowościach (średnio 101), co było wynikiem przede wszystkim 

uwarunkowań rodzinnych m.in. związanych z pracą rodziców. W roku szkolnym 2019/2020 przedszkola 

realizowały, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podstawę programową wychowania 

przedszkolnego. Przedszkola proponowały też swoim wychowankom bogatą ofertę zajęć 

dodatkowych, takich jak rytmika i język obcy finansowany przez organ prowadzący. Zajęcia dodatkowe 

były dostosowane do indywidualnych możliwości i potrzeb dzieci oraz miały na celu rozwijanie ich 

naturalnych umiejętności i zdolności.  

Liczba uczniów w szkołach podstawowych od kilku lat systematycznie wzrasta, co jest związane nie 

tylko z wzrostem urodzin ale z bardzo pozytywnymi migracjami ludności na teren naszej gminy. W roku 

szkolnym 2019/2020 w szkołach podstawowych było 996 uczniów  a razem z oddziałami „0” - 1153 

uczniów. W roku szkolnym 2020/2021 do szkół podstawowych uczęszcza 1051 uczniów a razem  

z oddziałami „0” - 1219 uczniów. 

Wójt Gminy zapewnił w roku szkolnym 2019/2020 – 2020/2021 miejsca w przedszkolach 

i oddziałach przedszkolnych wszystkim 3-5 – latkom,  które wzięły udział w rekrutacji do publicznych 

przedszkoli.  
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Baza do działalności oświatowej. 

Placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Biskupice funkcjonowały w 6 budynkach 

komunalnych.  

 
Tabela. Stan bazy lokalowej oświaty w roku szkolnym 2019/2020. 
 

Wyszczególnienie Powierzch

nia 

nieruch. 

gruntowej  

(w m²) 

w tym: 

powierzch. 

terenów 

zielonych 

(w m²) 

Pomieszczenia (ilość) 

Sale 

lekcyjne 

Pracownie Sale 

gimn. 

Gabin. 

lek. 

Świetl

ice 

Stołów

ki 

Kompu

terowe 

Język 

1. 
Przedszkole w Biskupicach 

303 0 2 
0 0 0 0 0 1 

2. 
Przedszkole w Trąbkach 

2990 2500 3 
0 0 0 0 0 1 

Razem 
3 293 2 500 5 

0 0 0 0 0 2 

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

2 SP Bodzanów 1877 200 10 1 0 1 1 1 0 

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

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

5. SP Sławkowice 2200 466 11 2 0 2 1 1 0 

6. SP Trąbki 2990 2500 7 1 0 1 0 0 0 

Razem 34 667 8 166 59 7 0 7 4 5 0 

Ogółem 37 960 10 660 64 7 0 7 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 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 2019/2020 wykonano remonty i modernizację budynków oświatowych oraz 

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

 

 

W Przedszkolu Samorządowym w Biskupicach: 

1. Zakup i wymiana wszystkich mebli w kuchni (na meble ze stali nierdzewnej). 

2. Zakup zmiękczacza do wody (+ filtr). 

3. Zakup robota wielofunkcyjnego do kuchni. 

4. Zakup i wymiana rolet we wszystkich oknach w całym przedszkolu. 

5. Zakup gastronomicznej wyciskarki do soków. 

6. Cyklinowanie i malowanie parkietu w jadalni. 
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7. Malowanie całego przedszkola (sale dla dzieci, jadalnia oraz kuchnia, kancelaria, szatnia, łazienki, 

korytarz). 

8. Zakup drobnego sprzętu AGD (garnki, noże, itp.). 

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

 

W Przedszkolu Samorządowym w Trąbkach: 

1. Wykonanie mebli (szafki na korytarzu, pawlacz w szatni, biurko i szafki w kancelarii dyrektora). 

2. Doposażenie kuchni w urządzenie gastronomiczne do sałatek, garnki, przybory kuchenne i talerze. 

3. Montaż moskitier do okien na korytarzach. 

4. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (skaner, drukarka). 

5. Założenie  monitoringu wizyjnego wewnątrz i na zewnątrz placówki. 

6. Naprawa urządzeń ogrodowych (lokomotywa, ławki). 

7. Zakup zabawek i pomocy dydaktycznych. 

 

W Szkole Podstawowej w Biskupicach: 

1. Zakup 3 kamer monitoringu wizyjnego. 

2. Zakup komputerów (2 sztuki). 

3. Zakup projektora (1 sztuka). 

4. Zakup tablic suchościeralnych  magnetycznych (6 sztuk). 

5. Zakup szafek na podręczniki. 

6. Zakup mikroskopu "Erudit". 

7. Szafa szkolna do świetlicy. 

8. Mapy ścienne (pomoce- 4 sztuki). 

  

 W Szkole Podstawowej w Biskupicach dane demograficzne wskazują na systematyczny i bardzo 

szybki wzrost liczby dzieci w obwodzie, spowodowany nie tylko zwiększoną liczbą urodzeń, ale dużym 

przyrostem liczby mieszkańców. Gmina Biskupice jest na drugim miejscu w powiecie z przyrostem 

liczby mieszkańców, spowodowane jest to atrakcyjnością terenów oraz bliskością Krakowa. Z tego 

powodu szkoła funkcjonuje w systemie dwuzmianowym. Rozbudowa szkoły o dodatkowy metraż 

zapewni możliwość nauki wszystkim dzieciom w systemie jednozmianowym. Do obwodu szkoły należą 

miejscowości: Biskupice, Sułów, Szczygłów, Zabłocie.  

 Przygotowany jest projekt rozbudowy budynku, aktualnie trwa procedowanie uzyskania 

pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Wieliczce. Wszystkie szkoły sąsiadujące rejestrują 

wzrost uczniów, nie ma możliwości przesunięcia dzieci do innej szkoły. Rozbudowa budynku wraz  

z zagospodarowaniem terenu to kompleksowe rozwiązanie zwiększające bezpieczeństwo i higienę 

nauki i pracy. 

 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, 37 dzieci z oddziałów przedszkolnych w szkole i 93 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. 
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W Szkole Podstawowej w Bodzanowie: 

1. Zakup mebli kuchennych.  

2. Zakup okapu Taurnus Venera. 

3. Zakup kuchenki mikrofalowej Whirlpool. 

4. Zakup stojaka do map. 

5. Zakup mikroskopu Erudit DLX. 

6. Zakup projektora krótkoogniskowego Optoma. 

7. Zakup notebooka Lenovo L340. 

8. Zakup  dwóch notebooków ASUS F 509 FA . 

 

W 2020 roku ukończono rozbudowę Szkoły Podstawowej w Bodzanowie o salę gimnastyczną 

z zapleczem oraz przebudowę części parteru istniejącego budynku szkoły. Przy Szkole Podstawowej  

w Bodzanowie powstała sala gimnastyczna o wymiarach 18,60 m x 25,80 m i 7,15 m wysokości wraz  

z zapleczem socjalno – technicznym, przewiązką i widownią na 80 osób Szkoła zyskała, również, dwie 

sale, z których jedna z przeznaczeniem na bibliotekę, druga na kształcenie z edukacji wczesnoszkolnej. 

Dodatkowo wyremontowana została kuchnia oraz powstała nowa szatnia dla dzieci. 

Inwestycja wiązała się także z przebudową parkingu, podjazdu oraz układu komunikacyjnego 

otoczenia szkoły. Inwestycja została dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki 

w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w kwocie 1 855 600,00 zł. Cała 

inwestycja opiewała na kwotę 4 525 998,64 zł.  

 

 

W Szkole Podstawowej w Łazanach: 

1. Zakup pomocy dydaktycznych dla klasy 7 i 8 oraz szaf do ich przechowywania. 

2. Zakup lektur szkolnych. 

3. Zakup 3 laptopów i drukarki kolorowej. 

4. Zakup stolików i krzeseł uczniowskich. 

 

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

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

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

chociaż brak jest zaplecza dla zorganizowania pracowni chemicznej i fizycznej. Dyrektor szkoły pozyskał 

środki od Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza na remont podłóg w trzech salach lekcyjnych 

w wysokości 20.000 zł. Brak jest pomieszczenia przeznaczonego na Istnieje potrzeba wymiany 

ogrodzenia wokół terenu szkolnego oraz położenia nowej nawierzchni chodnika przed wejściem  

do budynku szkoły. Podłogi w niektórych salach lekcyjnych również wymagają renowacji. Wskazana 

jest wymiana drzwi do sal lekcyjnych. W czasie wakacji rodzice odnowili i pomalowali jedną z sal 

lekcyjnych. 

 

W Szkole Podstawowej w Przebieczanach: 

1. Zakup sprzętu biurowego: niszczarka, drukarka, gilotyna. 

2. Zakup pomocy dydaktycznych oraz sprzętu (nagłośnienie, mikser, system bezprzewodowy) – 

muzyka. 

3. Zakup pomocy dydaktycznych dla klasy czwartej, siódmej i ósmej – biologia. 

4. Zakup dwóch stołów do tenisa stołowego. 
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5. Zakup laptopów do sal lekcyjnych. 

6. Zakup szafek metalowych dla uczniów do szatni. 

7. Zakup stolików i krzesełek uczniowskich dla klasy trzeciej. 

8. Zakup książek do biblioteki. 

9. Zakup ekranu projekcyjnego i projektora. 

 
We wrześniu 2020 r zakończyła się rozbudowa Szkoły Podstawowej w Przebieczanach. Placówka 

została rozbudowana o dodatkowe piętro i skrzydło. Na poziomie parteru stara szkoła połączona 

została z nowym budynkiem oraz z salą gimnastyczną i zapleczem. W nowym skrzydle budynku, 

w podpiwniczeniu, usytuowane zostały pomieszczenia szatni, z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz 

budynku. Na parterze zaplanowano pomieszczenia sanitarne, bibliotekę, świetlicę oraz gabinet 

pielęgniarki. Od strony północnej sali gimnastycznej przewidziano magazyny, pomieszczenia jadalni 

z zapleczem kuchennym dla wydawania posiłków. Na kondygnacjach pierwszego i drugiego piętra 

(poddasza), powstały pomieszczenia dydaktyczne i socjalne szkoły. 

Budynek w całości przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, Poruszanie się  

po budynku ułatwia zamontowana winda. 

W ramach przebudowy wszystkie sale dydaktyczne zostały wyremontowane i dostosowane  

do obecnych standardów. Przebudowane zostało także otoczenie budynku, parkingi, podjazdy 

i ogrodzenie. Inwestycja ta opiewa na kwotę 4 449 329,96 zł. Koszty poniesione w ramach inwestycji 

w 2019 r. zostały dofinansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach dotacji 

celowej Wojewody Małopolskiego w wysokości 344 100,00 zł. Wyremontowano również salę 

gimnastyczną za kwotę 106 400,49 zł oraz dach na budynku w którym mieści się oddział przedszkolny 

za kwotę 11 563,17 zł.  

Do czerwca 2020 r. uczniowie uczyli się w wynajętych budynkach zastępczych w miejscowości 

Tomaszkowice.  

 

W Szkole Podstawowej w Sławkowicach: 

1. Laptopy 5szt. 

2. Gilotyna do papieru. 

3. Gabloty szklane zamykane. 

4. Tablica biała suchościeralna w linie. 

5. Płyny dezynfekujące i dozowniki. 

 

W celu eliminowania zagrożeń technicznych okresowo dokonywano kontroli i przeglądów 

sprawności wszystkich urządzeń i wyposażenia szkoły. Występujące niesprawności i awarie były 

niezwłocznie usuwane w ramach bieżących napraw. W szkole były prowadzone prace konserwatorsko 

- porządkowo w okresie do 1 lipca 2020 do 24 sierpnia 2020. 

 

W Szkole Podstawowej w Trąbkach: 

1. Wykonano monitoring wizyjny zewnętrzny i wewnętrzny budynku szkoły. 

2. Zakupiono 4 laptopy wraz z oprogramowaniem i monitor 17 cali. 

3. Zakupiono urządzenia wielofunkcyjne. 

4. Doposażono bibliotekę szkolną w lektury. 
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Stan techniczny budynku szkoły jest dobry, jednak szkoła organizacyjnie spełniała swoją rolę przy 

szkole sześcioklasowej, po reformie oświaty funkcjonalność szkoły jest znacznie ograniczona, brak jest 

zaplecza dla zorganizowania pracowni przedmiotowych. Szkoła posiada bardzo małą salę 

gimnastyczną, która uniemożliwia pełną realizację zajęć wychowania fizycznego przy obecnej 

liczebności oddziałów. Sale lekcyjne znajdujące się w przyziemiu szkoły są małe – nie ma możliwości 

pomieszczenia w nich większych liczebnie klas, co na przestrzeni kilku najbliższych lat może okazać się 

ogromnym problemem przy organizacji zajęć lekcyjnych. 

Z podanego wyżej zestawienia wynika, że przeprowadzone w placówkach remonty i zakupy były 

odzwierciedleniem rzeczywistego zapotrzebowania szkół i przedszkoli.   

Wszystkie placówki oświatowe zakupiły termometry bezdotykowe, dozowniki naścienne do 

dezynfekcji, i większe ilości środków do dezynfekcji rąk i pomieszczeń. Dla pracowników zostały 

zakupione artykuły ochrony osobistej (szyby z pleksi, przyłbice, maseczki i rękawice jednorazowe), 

 

Poziom nauczania. 

 

Celem egzaminu jest obiektywne zbadanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów na zakończenie 

etapu kształcenia szkoły podstawowej. Należy podkreślić, że egzaminy zewnętrzne dają informacje 

mierzalne, ale same wyniki niepełnie przedstawiają pracę szkoły.  

Wyniki egzaminów zewnętrznych są i muszą być wykorzystywane w ocenie jakości pracy szkoły, ale 

należy pamiętać o tym, że cały proces edukacyjny musi być ukierunkowany na systematyczny rozwój 

ucznia i nie może być ograniczony i podporządkowany jedynie egzaminowi. Należy jednak zaznaczyć, 

iż wyniki egzaminów zewnętrznych dają wskazówki na jakich obszarach działań edukacyjnych należy 

skupiać uwagę, dokonywać określonych korekt i modyfikacji. Główną funkcją zewnętrznego oceniania 

jest diagnozowanie osiągnięć ucznia po zakończeniu każdego etapu edukacyjnego. Reforma systemu 

oświaty spowodowała, że w roku szkolnym 2019/2020 po raz drugi uczniowie klas VIII pisali sprawdzian 

ósmoklasisty.  

Po zebraniu danych ze szkół znane są wyniki ogólnopolskiego egzaminu ósmoklasisty w roku 2020. 

Egzamin w całym kraju odbył się w dniach 16-18 czerwca. Egzamin obejmował trzy przedmioty 

obowiązkowe dla wszystkich uczniów: polski, matematykę i język obcy. Egzamin ósmoklasisty jest taki 

sam dla uczniów w całej Polsce, obowiązkowy i wymagany do ukończenia szkoły. Egzaminu 

ósmoklasisty nie można nie zdać – nie ma minimalnego progu zdawalności. Jednak uczniowie  

z lepszymi wynikami mają szansę dostać się do renomowanych szkół średnich, które wyznaczają sobie 

minimalne progi przyjęć. 
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Tabela. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020. 

       

 Język polski Matematyka Język angielski 

 % pkt Stanin % pkt Stanin % pkt Stanin 

SP Biskupice 56,00 4 47,00 6 58,00 6 

SP Bodzanów 68,00 7 58,00 8 67,00 9 

SP Łazany 62,20 6 38,75 4 43,20 5 

SP Przebieczany 56,00 4 61,00 8 64,00 7 

SP Sławkowice 64,00 6 67,00 9 60,00 6 

SP Trąbki  59,00 5 56,00 7 48,00 5 

Gmina 60,00  52,00  56,00  

Powiat 64,00  53,00  59,00  

Województwo 62,00  51,00  57,00  

Polska 58,50  45,50  53,50  
* Wynik niski szkoły to 1, 2, 3 stanin, wynik średni szkoły to 4, 5, 6 stanin, wynik wysoki szkoły to 

7, 8, 9 stanin. 

 

Najlepszym wynikiem z języka polskiego i angielskiego może pochwalić się Szkoła Podstawowa 

w Bodzanowie, z matematyki Szkoła Podstawowa w Sławkowicach. W tym roku szkolnym szkoły 

osiągnęły wyniki średnie czego powodem na pewno była edukacja zdalna, która obniżyła edukacyjne 

możliwości naszych uczniów.  

 

Nauczanie zdalne sposób i tryb realizacji zadań szkół i przedszkoli podczas czasowego ograniczenia 

ich funkcjonowania. 

  

1. Od 25 marca 2020 r. na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 

2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nastąpiło 

ograniczenie funkcjonowania jednostek oświatowych polegające przede wszystkim na objęciu 

uczniów zdalnym nauczaniem.  

2. W czasie zwiększonych zagrożeń wynikających z ogłoszonej epidemii COVID-19, szczególnie 

ważnym było właściwe bezpieczeństwo uczniów, w związku z powyższym w przedszkolach 

i szkołach prowadzono zdalne nauczanie od 25 marca 2020 r. wykorzystując platformy edukacyjne 

TEAMS, oraz komunikatory ZOOM i Messenger, SKYPE w zwiększonym stopniu niż wcześniej 

wykorzystano do komunikacji dziennik elektroniczny LIBRUS. 

3. Od 18 maja 2020 r. nastąpiło powolne otwieranie jednostek oświatowych zgodnie z wytycznymi GIS 

i MEN: jednak za zgodą wójta Gminy Biskupice szkoły i przedszkola pozostały zamknięte. Do końca 

roku szkolnego prowadzone było zdalne nauczanie. 

4. Od 25.05.2020 r. na terenie szkoły, za zgodą rodziców, kontynuowane były zajęcia rewalidacyjne 

dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w systemie zdalnym 

ponieważ rodzice nie wyrazili zgody na zajęcia na terenie szkoły. 

5. Od 25.05.2020 r. na terenie szkół, zgodnie z przygotowanym harmonogramem, prowadzone były 

konsultacje dla chętnych uczniów klas ósmych. 

6.  Od 01.06.2020 r. prowadzone były konsultacje dla pozostałych chętnych uczniów szkół. 
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7.  W dniach 16, 17 i 18 czerwca 2020 r. odbył się we wszystkich szkołach egzamin ósmoklasisty, który 

w gminie Biskupice napisało 123 uczniów. 

8. 26 czerwca 2020 r. odbyło się zakończenie roku szkolnego zdalnie, świadectwa ukończenia szkoły 

otrzymali uczniowie klas ósmych, pozostali uczniowie otrzymali świadectwa we wrześniu.  

9. Dzieci uczęszczające do przedszkoli objęte były nauczaniem zdalnym do końca czerwca 2020 r. 

10. W lipcu i sierpniu przedszkola pracowały z przerwą wakacyjną, PS Biskupice pracowało w lipcu,  

PS Trąbki pracowało w sierpniu w godzinach od 7.00 do 16.00, z zachowaniem reżimu sanitarnego.  

11. Uczniowie i nauczyciele mieli możliwość wypożyczenia sprzętu komputerowego do zdalnego 

nauczania z zasobów szkół oraz sprzętu pozyskanego przez Gminę w ramach programu Zdalna 

szkoła i Zdalna szkoła.+. 

 

Finansowanie zadań oświatowych. 

 

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, na realizację zadań z zakresu oświaty gmina otrzymuje 

dofinansowanie z budżetu państwa, w formie subwencji oświatowej i dotacji przedszkolnej. Na 

podstawie rozporządzenia MEN w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego, w roku 2020 subwencja oświatowa przeznaczona była w szczególności na 

finansowanie wydatków bieżących szkół, wydatków związanych z indywidualnym nauczaniem 

i wczesnym wspomaganiem rozwoju dzieci, odpisu na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami 

i rencistami oraz edukacji przedszkolnej dzieci objętych obowiązkowym przygotowaniem 

przedszkolnym. Pozostałe wydatki oświatowe, w tym przeznaczone na finansowanie wydatków 

bieżących przedszkoli (oddziałów przedszkolnych przy szkołach), obsługi księgowo - administracyjnej, 

wydatków w zakresie dowozów szkolnych, finansowane są ze środków własnych gminy, odpłatności 

rodziców i innych dochodów, w tym dotacji przedszkolnej. Subwencja oświatowa w roku 2020 

wyniosła 10 657 090 zł. 

W kwietniu 2020 r. Wójt Gminy Biskupice złożył do MEN wniosek o zwiększenie z 0,4% rezerwy 

subwencji oświatowej na: 

1. doposażenie pracowni programowych z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej  

w Przebieczanach kwota otrzymana 60 141,00 zł, 

2. doposażenie Szkoły Podstawowej w Bodzanowie w pomoce dydaktyczne w nowych 

pomieszczeniach, kwota otrzymana 20 000,00 zł, 

3. doposażenie nowych pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Przebieczanach kwota otrzymana 

110 000,00 zł, 

4. doposażenie nowej Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Bodzanowie kwota otrzymana 

50 000,00 zł, 

5. ponadto, gmina otrzymała dotację w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 

Priorytet 3 na łączną kwotę 20.000,00 zł na zakup nowych książek do biblioteki szkolnej dla szkół 

podstawowych w Przebieczanach, Sławkowicach i Trąbkach.  

 

Od września 2013 r. gminy otrzymują dotację celową (dotacja przedszkolna) z budżetu państwa na 

dofinansowanie edukacji przedszkolnej dzieci do szóstego roku życia. W 2020 wyniosła 438 981,00 zł.  

Przepisy prawne określające zasady dotowania szkół i przedszkoli prowadzonych przez inne 

podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego zostały zawarte w rozdziale 3 ustawy z dnia 27 

października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Szkoły i przedszkola niepubliczne oraz 

publiczne, prowadzone przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu 
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terytorialnego są finansowane w formie dotacji przekazywanej z budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jeżeli do przedszkola prowadzonego przez gminę 

uczęszcza dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym, niebędące jej mieszkańcem, gmina, której 

mieszkańcem jest to dziecko pokrywa jego koszty wychowania przedszkolnego.  

Gmina Biskupice zwracała koszty dotacji na dzieci zamieszkałe na terenie gminy Biskupice, 

a uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminie Gdów, 

Kraków, Niepołomice, Wieliczka, Kłaj w roku 2020 r. w wysokości   710 406,00zł  Niepubliczne 

przedszkola za 2020 r. otrzymały dotację w wysokości 2 071 863,61 zł („2 języki”, „Nibylandia”, 

„Bajkolandia”  

Dochody Gminy Biskupice w roku 2020 z tytułu zwrotów za pobyt dzieci zamieszkałych w innych 

gminach a uczęszczających do dotowanych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy 

Biskupice  wyniosły: 

- przedszkola – 665 998,65 zł, 

- oddziały przedszkolne – 10 112,48 zł. 

Rzeczywiste wydatki na oświatę wraz z  kosztami dowozu uczniów do szkół i dotacjami celowymi  

z Urzędu Wojewódzkiego przekazywanymi na: 

− wychowanie przedszkolne, 

− podręczniki i materiały ćwiczeniowe 

 w roku 2020 stanowiły ok. 32,96 % w ogólnych wydatkach budżetu gminy Biskupice.  

 

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. 

KSIĘGOZBIÓR 

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2020 ogółem 13350 woluminy, 141 audiobooki. 

W 2020 roku zakupiono:  

z dotacji UG – 218 książek, 6 audiobooków                                                                     

z dotacji  MKiDN - 108 książek, 21 audiobooków     

WYPOŻYCZENIA 

W roku 2020 udostępniono: 

na zewnątrz 14383 woluminów: literatury dla dzieci – 5431, literatury dla dorosłych – 7174, literatury 

popularno-naukowej – 1704, audiobooki - 74 

Bibliotekę odwiedziło 3914 użytkowników 

Liczba odwiedzin, korzystanie z czytelni i Internetu 175 

Łącznie odwiedziny: 4089 
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CZYTELNICY 

W roku 2020 w bibliotece zarejestrowano 701 czytelników, Osoby uczące się 364, osoby pracujące 249, 

pozostali 88. 

W strukturze wiekowej czytelnicy w wieku do lat 5 = 9, od 6-12 = 191 od 13-15 = 112, od 16-19 = 34, 

od 20-24 = 46, od 25-44 = 205, od 45-60 = 52, osoby powyżej 60 roku życia = 52 

Praca bibliotekarzy to nie tylko wypożyczanie książek, ale także stworzenie możliwości czytelnikom 

spotykań z ciekawymi ludźmi, zarażanie pasją, organizowanie i prowadzenie różnych konkursów.  

W roku 2020 w związku z sytuacją w kraju spotkania odbywały się w bibliotece tylko  

w miesiącu styczeń – marzec.  

Zorganizowano 17 imprez w których udział wzięło 167 uczestników. Przeprowadzono  

7 szkoleń w których uczestniczyły 164 osoby. Zorganizowano 2 zajęcia edukacyjne w których udział 

wzięły 43 osoby. 

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  

− „Poznajemy polskie legendy” - comiesięczne spotkania z klasami „0”, ze Szkoły Podstawowej  

w Biskupicach  

− „Ferie w bibliotece”, warsztaty plastyczne, zabawy ruchowe, zagadki, gry planszowe, bal 

karnawałowy 

− 5 marca - „Warsztaty stylizacji” – spotkanie dla pań 

− Czytanie w bibliotece – cotygodniowe spotkania dla uczniów klasy I  

− Spotkanie z biblioterapią - spotkania dla dzieci ze Świetlicy szkolnej w Biskupicach  

− „Poznajemy bajki i opowiadania” comiesięczne spotkanie dla dzieci z Przedszkola 

Samorządowego w Biskupicach  

− Czytanie w bibliotece – cotygodniowe spotkania dla uczniów klasy I  

− Biblioteka Publiczna Gminy Biskupice, wzorem lat ubiegłych po raz dziewiąty włączyła się w akcję 

„Narodowe Czytanie”. Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 

roku. 8 września 2020 r. czytelnicy, naszej biblioteki spotkali się  

w Bibliotece, by wspólnie przeczytać fragmenty "Balladyny" Juliusza Słowackiego, która była 

lekturą tegorocznej odsłony Narodowego Czytania. Wspólne czytanie zostało uwiecznione na 

krótkim filmiku, który zamieszczono na stronie Gminy Biskupice, Biblioteki Publicznej  

i facebooku Biblioteki. 

− „77 rocznica tragicznych zdarzeń z lat II wojny światowej na terenie Gminy Biskupice” – 

prezentacja udostępniona on-line na stronie Biblioteki Publicznej i facebooku Biblioteki, 

przedstawiająca bohaterów ziemi biskupickiej, którzy zginęli podczas II wojny światowej.  
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CENTRUM KULTURY GMINY BISKUPICE 
 
Centrum Kultury Gminy Biskupice działa od  1 marca 2018 roku  jako samorządowa instytucja kultury, 

której celem statutowym jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej 

potrzeby kulturalne mieszkańców Gminy Biskupice. Służy zaspokajaniu kulturalnych potrzeb, 

promowaniu kultury 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 dzieci, 

młodzieży i osób starszych. 

 

Centrum Kultury Gminy Biskupice  w roku 2020 zrealizowało  szereg zadań z zakresu upowszechniania 

kultury i edukacji w formie stacjonarnej i on-line. 
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W ROKU 2020 FUNKCJONOWAŁO 15 SEKCJI: wokalna, muzyczna, teatralna, tańca nowoczesnego, 

zajęcia z rekreacji ruchowej, lekcje gry na instrumentach, zajęcia z zakresu tańca ludowego, robotyka, 

szereg zajęć tematycznych – zajęcia odbywały się cyklicznie we wszystkich   świetlicach    działających   

w   ramach   Centrum   Kultury, w budynkach komunalnych    udostępnionych    nieodpłatnie   przez   

Gminę   Biskupice oraz w obiektach stowarzyszeń działających na terenie gminy (Jawczyce, Łazany, 

Szczygłów, Tomaszkowice, Biskupice, Trąbki, Bodzanów). 

1. Zajęcia - Orkiestra Dęta Gminy Biskupice (Biskupice)     

2. Warsztaty muzyczne (Biskupice) 

3. Zajęcia Fitness (Tomaszkowice) 

4. Zajęcia Joga (Łazany, Jawczyce, Szczygłów) 

5. Zajęcia Zdrowy kręgosłup (Szczygłów) 

6. Warsztaty teatralne (Łazany)  

 

 

7. Lekcje gry na instrumentach (Biskupice, Łazany) 

8. Zajęcia - taniec nowoczesny (Łazany) 

9. Zajęcia z Robotyki (Łazany, Szczygłów) 

10. “Mama ma Malucha” - spotkania w ramach Klubu Malucha/Klubu Mam (Jawczyce) 

11. „Maluchy i My” - spotkania w ramach Klubu Malucha/Klubu Mam (Łazany) 

12. Strefa Kreatywnych Kobiet (Jawczyce) 

13. Warsztaty tematyczne (Łazany, Jawczyce, Szczygłów) 

14. Akademia Seniora (Tomaszkowice) 

15. Kluby Seniora (Jawczyce, Szczygłów, Łazany) 
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WYDARZENIA/WYJAZDY/IMPREZY PLENEROWE – 18 

W roku 2020 Centrum Kultury Gminy Biskupice zorganizowało 18 wydarzeń na terenie gminy Biskupice 

m.in. przy współpracy z osobami fizycznymi, grupami nieformalnymi, organizacjami pozarządowymi, 

placówkami oświatowymi 

 

• Orszak Trzech Króli  
Przegląd Grup Kolędniczych "Hej kolęda, kolęda...!" – Łazany 
 

 

 
 

• Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów 
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• Ferie zimowe – Łazany, Jawczyce, Szczygłów  
 

• Wyjazd do Parku Rozrywki GOKIDZ – Kraków  
 

• Wyjazd do kina – Kraków 
 

• Bal karnawałowy – Tomaszkowice  

• Koncert Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia” – kościół parafialny w Łazanach 

 

• Udział w akcji „Szyjemy maseczki dla całego Powiatu Wielickiego” – współpraca      z Fundacją 

Wspierania i Rozwoju Profondita i mieszkańcami gminy Biskupice/ powiatu wielickiego 

 

• Dożynkowe dziękczynienie – kościół parafialny pw. św. Marcina w Biskupicach 

• Inicjatywy lokalne – współpraca z osobami fizycznymi, grupami nieformalnymi, sołtysami, 

radnymi, mieszkańcami: 

 

Wywiady z seniorami, edukacja kulturalno-historyczna, wystawa prac  „Ocal od   

zapomnienia! Dziedzictwo kulturowo – historyczne Gminy Biskupice” – gmina   

Biskupice 
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• Kino plenerowe połączone z prelekcją na temat historii kina – Szczygłów 
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• Warsztat kulturalny (ceramika, fotografia, rzeźba – studio i plener, zajęcia    

stacjonarne) - Tomaszkowice, Trąbki, Łazany, Szczygłów, Jawczyce, Biskupice,     

Sułów, Bodzanów, Mietniów 
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• Koncert połączony z wykładem skierowanym do młodzieży „Obudź się! możesz więcej” – 

kościół parafialny pw. św. Marcina w Biskupicach 

 

 

• Edukacja kulturalno-medialna „Media i Retoryka” -  upowszechnianie historii i kultury 

regionu, aktywizacja młodzieży, nabycie praktycznych umiejętności związanych z selekcją 

informacji w przestrzeni wirtualnej, pokonywanie stresu w trakcie wystąpień publicznych, 

prowadzenie  dyskusji oraz przygotowanie prezentacji – film promujący gminę Biskupice 
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• Cykl spotkań w ramach akcji „Bezpieczne wakacje” – współpraca ze Stowarzyszeniem 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Łazanach 

• Spektakl poetycko-muzyczny „Jesteśmy Polką i Polakiem…” w wykonaniu Grupy Teatralnej 

działającej przy Centrum Kultury Gminy Biskupice  

• Akcja pisania kartek świątecznych dla osób potrzebujących – współpraca z Caritas 

Archidiecezji Krakowskiej  

• Kiermasz Bożonarodzeniowy  

  

FERIE Z CENTRUM KULTURY GMINY BISKUPICE 

W świetlicach działających w ramach Centrum Kultury Gminy Biskupice w miejscowości Łazany, 

Jawczyce i Szczygłów zorganizowano szereg zajęć i warsztatów tematycznych skierowanych do różnych 

grup wiekowych o następującej tematyce: 

• Cuda z wikliny papierowej 

• Gry i zabawy interaktywne 

https://www.ckbiskupice.pl/events/jestesmy-polka-i-polakiem/
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• Tworzymy piniatę 

• Kreatywne popołudnie – zrób to sam 

• Gry i zabawy relaksacyjne 

• Koralikowo – warsztaty tworzenia biżuterii 

• Zajęcia manualne – Decoupage na 1000 sposobów 

• Projektujemy i wykonujemy ozdobę karnawałową 

• Maskotkowo – warsztaty szycia maskotek 
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• Kreatywna literka – tworzenie inicjałów 

• Obrazy z ciekawostką w tle 

• Wariacje ze sznurka 

• Bal karnawałowy 

 

• Strefa Kreatywnych Kobiet, Jawczyce 

• Kluby Seniora, Jawczyce, Łazany, Szczygłów 

• Zajęcia z rekreacji ruchowej, Jawczyce, Łazany, Szczygłów 
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ZIMOWE PODRÓŻE Z CK 

• Wyjazd do Parku Rozrywki GOKIDZ - Kraków  
 

 

•  Wyjazd do kina – Kraków 
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WAKACJE Z CENTRUM KULTURY GMINY BISKUPICE 

W   okresie   wakacji   zrealizowano   zajęcia, warsztaty tematyczne w formie odpłatnej i nieodpłatnej 

z podziałem na grupy  

 

Wakacyjne warsztaty i zajęcia 

Świetlice – ŁAZANY, JAWCZYCE, SZCZYGŁÓW 

• Integracyjne poniedziałki - poznajemy się! 

• Zielono mi - warsztaty tworzenia z materiałów „eko”  

• Igłą malowane czyli warsztaty szycia - pomysł, projekt i wykonanie 

• Strefa kreatywnych dzieci - warsztaty plastyczne, gry terenowe, integracyjne oparte na 

najnowszych trendach 

• "Makrama krok po kroku" czyli wariacje ze sznurka 

• Eko pudełko na biżuterię 

• Sukulenty zamknięte w donicy - zielona kompozycja 

• Szycie dla ambitnych (torebka, poduszka, breloczek) 

• Ekologiczne, kolorowe torby – praktyczny gadżet 

• Farbowanie ubrań TIE DYE 
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• Eko lampion, latarenka, świecznik – nastrojowe oświetlenie na letnie wieczory 

• Zrób to sam – warsztaty rękodzieła 

• Gry i zabawy ruchowe, edukacyjne, manualne, integracyjne 

 

ZAJĘCIA ODPŁATNE 

Łącznie 112 uczestników 

W zajęciach edukacyjno – rekreacyjnych udział wzięło 112 uczestników. Zajęcia zostały zorganizowane 
w miejscowościach Tomaszkowice, Biskupice, Łazany, Jawczyce i Szczygłów.  
 

• 58 osób –  joga, fitness, zdrowy kręgosłup 

• 15 osób –  taniec nowoczesny 

• 24 osoby – robotyka 

• 15 osób – lekcje gry na instrumentach: m.in. trąbka, instrumenty klawiszowe  

 

USŁUGI WYNAJMU POMIESZCZEŃ – 15 usług  

W   świetlicach   działających   w  ramach  Centrum Kultury Gminy Biskupice udostępniano odpłatnie   

bazę    lokalową   w   celu   organizacji   spotkań   i   imprez    okolicznościowych w miejscowości: 

- Jawczyce - 3  

- Szczygłów - 4 

- Łazany - 8 

 

75 WARSZTATÓW/SPOTKAŃ TEMATYCZNYCH 

Łącznie zrealizowano 75 warsztatów stacjonarnych i on-line o szerokim wachlarzu tematycznym. 

Odbiorcami oferty byli najmłodsi mieszkańcy, a także ich rodziny i seniorzy. 

 

1. Warsztaty stacjonarne – 32 warsztaty w 6 miejscowościach:  w świetlicach (Jawczyce, Łazany, 

Szczygłów), w budynkach OSP (Trąbki, Bodzanów) oraz w auli UG Biskupice (Tomaszkowice)  

• 13 stycznia - Warsztaty z okazji Dnia Babci i Dziadka - Jawczyce, Łazany, Szczygłów 

• 20 stycznia - Warsztaty „Barwna Skarbonka”- Jawczyce, Łazany, Szczygłów 
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• 12 lutego - Warsztaty walentynkowe - „5 pomysłów na kreatywne kartki z miłością w tle” - 

Łazany 

• 13 lutego - Zajęcia „Serduszko na talarku” - Jawczyce 

• 14 lutego - Warsztaty „Pracownia włóczki” - Szczygłów 

• 20 lutego - Warsztaty, zajęcia spotkania integracyjne w ramach Klubu Maluchy i My - Łazany 

• 11 marca - Szyjemy tulipany dla Marysi - Łazany  

• 15 września - Warsztaty w ramach „Klubu Maluchy i My” - Łazany 

• Wrzesień/październik – cykliczne warsztaty rękodzieła dla seniorów z gminy Biskupice – 15 

spotkań dla 100 osobowej grupy odbiorców (Kluby Seniora, Akademia Seniora, podopieczni 

ŚDS) - Jawczyce, Łazany, Szczygłów, Tomaszkowice, Bodzanów  

• 17 września - Warsztaty ceramiczne „Z gliną na stole” – Łazany 

• 18 września - Warsztaty ceramiczne „Niezwykła pracownia” - Jawczyce  

• 25 września - Warsztaty ceramiczne  „Artystycznie i  twórczo” - Szczygłów 

• 29 września - Zajęcia ceramiczne dla dzieci z niepełnosprawnością i ich rodzin „Artystą być!” - 

Łazany  

• 1 października - Warsztaty ceramiczne „Ceramiczny debiut” - Tomaszkowice  

• 2 października - Warsztaty ceramiczne „Glina, deska i coś jeszcze…” - Trąbki   

• 5 października - Warsztaty „Młodzi rzemieślnicy” - Łazany 

• 9 października - Warsztaty rzemiosła „Konik na biegunach” - Jawczyce 

• 16 października - Warsztaty „Rzemiosło w rękach dzieci - drewniane zabawki” – Szczygłów 
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• 23 października - Fotowarsztaty 

 

 

2. Warsztaty on-line (profil społecznościowy fb oraz strona internetowa Centrum Kultury Gminy 

Biskupice) – 43 warsztaty/zajęcia 

• 20 marca –Warsztaty dla dzieci  „Piękna, pięknym być” – 1115 odbiorców 

• 24 marca – Warsztaty „Magiczny słoik” – 1152 odbiorców 

• 25 marca – Warsztaty/ doświadczenia praktyczne – Kreatywne malowanie - 1258 odbiorców 

• 3 kwietnia – Warsztaty rękodzieła dla Klubów Malucha -  334 odbiorców 

• 7 kwietnia – Warsztaty plastyczne – „Wiosenna łąka” – 371 odbiorców 

• 8 kwietnia - Warsztaty wielkanocne – „Kurczaczki z włóczki” - 1191 odbiorców 

• 9 kwietnia - Warsztaty wielkanocne – „Masa solna - pisanki” - 772 odbiorców 

• 9 kwietnia - Warsztaty wielkanocne – „Solny baranek”- 1460 odbiorców 

• 10 kwietnia - Warsztaty wielkanocne –  „Baranek z włóczki”- 355 odbiorców 

• 10 kwietnia -  Warsztaty wielkanocne – „Wielkanocny stroik - łąka” - 1216 odbiorców 

• 11 kwietnia - Warsztaty wielkanocne – „Kurczaczki na  jajka” - 810 odbiorców 

• 14 kwietnia - Warsztaty chemiczne/doświadczenie z wodą - 1086 odbiorców 

• 17 kwietnia - Warsztaty plastyczne – „Wiosenny bukiet” - 421 odbiorców 

• 22 kwietnia - Warsztaty plastyczne – „Kwiatowe wianki” - 858 odbiorców 

• 30 kwietnia - Warsztat praktyczny/poradnik  -  „Palenisko na majówkę” - 415 odbiorców 

• 15 maja - Warsztaty plastyczne – Klub Malucha - 422 odbiorców   

• 18 maja  - Warsztat praktyczny/poradnik - Światowy Dzień Pszczół - 414 odbiorców  

• 20  maja - Pogotowie prezentowe na Dzień Mamy – „Kartki/laurki” - 424 odbiorców 

• 21 maja - Pogotowie prezentowe na Dzień Mamy – „Słodkie bukiety” - 498 obiorców 

• 22 maja - Pogotowie prezentowe na Dzień Mamy – „Co z polnych kwiatów” - 819 odbiorców 

• 26 maja - Warsztaty na Dzień Mamy z Klubem Malucha - 355 odbiorców 
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• 1 czerwca - Warsztaty na Dzień Dziecka – „Słodkie klocki” - 876 odbiorców 

• 1 czerwca - Bajeczne czytanie z Centrum Kultury „Magiczne życie kredek”  

odc 1.  1231 odbiorców 

• 2 czerwca - Bajeczne czytanie z Centrum Kultury „Magiczne życie kredek”  

odc 2.  1152 odbiorców 

• 3 czerwca - Bajeczne czytanie z Centrum Kultury „Magiczne życie kredek”  

odc 3.  1127 odbiorców 

• 4 czerwca - Bajeczne czytanie z Centrum Kultury „Magiczne życie kredek”  

odc 4.  1038 odbiorców 

• 5 czerwca - Bajeczne czytanie z Centrum Kultury „Magiczne życie kredek”  

odc 5.  1056 odbiorców 

• 12 czerwca - Warsztaty eko -  Ziołowe inspiracje naszej babci – „Syrop z dzikiego bzu”  -  338 

odbiorców 

• 12 czerwca - Warsztaty naturalne – „Zioła w szklance” - 337 odbiorców 

• 15 czerwca  - Warsztaty naturalne – „Różana fantazja – konfitura” - 887 odbiorców 

• 16 czerwca - Warsztaty naturalne – „Skrzyp polny na głowie” - 713 odbiorców 

• 17 czerwca - Warsztaty naturalne – „Domowe Spa z piwonią” - 639 odbiorców 

• 18 czerwca - Warsztaty z okazji Dnia Ojca – „Drzewko szczęścia” - 1157 odbiorców 

• 19 czerwca - Warsztaty z okazji Dnia Ojca – „Jak zawiązać krawat” - 909 odbiorców 

• 22 czerwca -  Warsztaty z okazji Dnia Ojca – „Bon prezentowy” - 925 odbiorców 

• 23 czerwca - Warsztaty plastyczne – „Wianki z mniszka lekarskiego” - 526 odbiorców 

• 24 czerwca - Warsztaty „Bezpieczne wakacje”- telefony alarmowe - 1141 odbiorców 

• 25 czerwca - Warsztaty „Bezpieczne wakacje” - uwaga groźny pies - 921 odbiorców 

• 26 czerwca - Warsztaty „Bezpieczne wakacje” - pozycja boczna bezpieczna -  

995 odbiorców 

• 29 czerwca - Warsztaty „Bezpieczne wakacje” - poradnik wakacyjny - 

620 odbiorców 

• 29 października  - Warsztaty na uroczystość Wszystkich Świętych  - „Stroik ze świeczką” – 

1820 odbiorców 

• 9 listopada - Warsztaty patriotyczne „Godło Polski” – 1006 odbiorców 

• 10 listopada - Warsztaty patriotyczne „Polak Mały” – 10081 odbiorców 

   

 
SENIOR+  – w przedsięwzięciach uczestniczyło od 70 do 150 osób 
 
W    roku    2020    Centrum   Kultury  w ramach Akademii Seniora zorganizowało spotkania, 

warsztaty, koncerty: 

• Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów w miejscowości Trąbki – zrealizowano  w ramach 

projektu „Kultura i Edukacja Senior +” 
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• Wykład „Bezpieczny Senior” – Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce – miejscowość 

Tomaszkowice 

• Koncert Kolęd i Pastorałek – Grupa Kolędnicza z Kokotowa – Tomaszkowice 

 

 

• Koncert Towarzystwa Śpiewaczego Lutnia - kościół parafialny pw. Znalezienia Krzyża 

Świętego w Łazanach – zrealizowano  w ramach projektu „Kultura i Edukacja Senior +” 

• Warsztaty tematyczne (15 spotkań) w ramach projektu „Kultura i Edukacja Senior +”  

– Bodzanów, Tomaszkowice, Łazany, Jawczyce, Szczygłów 

• Noc Świętojańska – warsztaty plenerowe – Gdów 
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POZYSKANE WSPARCIE FINANSOWE 

 

Centrum  Kultury  Gminy Biskupice  w roku 2020 pozyskało ze źródeł zewnętrznych wsparcie finansowe 

w wysokości 78.310,00 zł, natomiast w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Środowiskowego 

Domu Samopomocy „Jesteśmy” zrealizowano projekt dwuletni, który opiewał na kwotę – 30.607,00 

zł. 

 

1. „Kultura i Edukacja Senior+” – wyjazdy kulturalno-edukacyjne, warsztaty, wykłady, przeglądy, 

spotkania – projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego  

w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Środowiskowego Domu Samopomocy „Jesteśmy” 

- projekt na lata 2019/2020  

 

2. „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2020” – Diagnoza potrzeb i potencjału kulturalnego 

mieszkańców gminy Biskupice – projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Narodowego 

Centrum Kultury  

 

3. „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2020” – Inicjatywy lokalne – projekt zrealizowany przy wsparciu 

finansowym Narodowego Centrum Kultury we współpracy z osobami fizycznymi i grupami 

nieformalnymi  

 

Centrum Kultury Gminy Biskupice jako jedna z 50 instytucji kultury w Polsce – zajmując 6 pozycję 

na liście rankingowej, uzyskało dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury na 

zadanie „Razem możemy więcej” w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2020. 
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4.  II Festiwal Folklorystyczny „Zatrzymać zanikające tradycje” – uzyskano  wsparcie finansowe 

Województwa Małopolskiego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie – w związku z sytuacją epidemiczną 

w kraju i wytycznymi Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Centrum Kultury Gminy 

Biskupice odstąpiło od realizacji operacji. 

 

 

PRZYCHÓD  

Przychód Centrum Kultury Gminy Biskupice w roku 2020 został pozyskany w ramach organizowanych 

zajęć (zajęcia taneczne, robotyka, lekcje gry na instrumentach, fitness, zdrowy kręgosłup, joga,) 

warsztatów, wyjazdów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz wynajmu - kwota w wysokości 

29.665,74 zł  

 

Podsumowując, w roku 2020 Centrum Kultury Gminy Biskupice pozyskało ze źródeł zewnętrznych 

wsparcie finansowe w wysokości 78.310,00 zł. W partnerstwie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół 

Środowiskowego Domu Samopomocy „Jesteśmy”, projekt dwuletni (2019/2020) na kwotę  

w wysokości 30.607,00 zł. Natomiast przychód  pozyskany z prowadzonych zajęć, wynajmu, wyjazdów, 

warsztatów, wycieczek to kwota: 29.665,74 zł  

 

 

 
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 10 000,00 zł oraz Klub 

Sportowy BŁĘKITNI Bodzanów – 20 000,00 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 2020 

Wójt Gminy Biskupice przyznał 7 nagród pieniężnych za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia 

w działalności sportowej. 

Do najważniejszych obiektów sportowych należą kompleks boisk ze sztuczną nawierzchnią Orlik  

w Tomaszkowicach , boisko do piłki nożnej  w Przebieczanach, boiska wielofunkcyjne w   Biskupicach, 

Bodzanowie,  hala sportowa oraz boisko wielofunkcyjne w Łazanach oraz hala sportowa i boisko 

trawiaste w Bodzanowie jak również boisko w  Sławkowicach. 
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8.4. OCHRONA PRZECIW 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 2020 

Wydatki na utrzymanie jednostek OSP Gminy Biskupice 

Wysokość wszystkich środków finansowych przeznaczanych przez Gminę na cele związane z OSP   

to -  216 552,66 zł  

W 2020 roku jednostka OSP Bodzanów została wyznczona przez zarząd gminny OSP do korzystania  

z dotacji „Małopolskie OSP 2020” jest to program dedykowany do budowy, remontów i modernizacji 

remiz na terenie województwa małopolskiego. Złożony wniosek został rozpatrzony pozytywnie czego 

efektem była kontynuacja budowy nowej remizy OSP. Koszt całkowity 106 431,15  zł   (30 000,00 zł – 

UM ; 76 4314,15 zł – UG) 

Gmina Biskupice  w 2020 roku przekazała środki finansowe  na: 

- dotację celową   na  utrzymanie gotowości bojowej z przeznaczeniem na zapłatę za zużyte media dla:   

Ochotniczej Straży Pożarnej  Łazany – w kwocie 3.000,00 zł, 

Ochotniczej Straży Pożarnej  Sławkowice – w kwocie 3.000,00 zł, 

Ochotniczej Straży Pożarnej Trąbki – w kwocie 4.500,00 zł  

- dotację celową na  utrzymanie gotowości bojowej z przeznaczeniem na remont  szatni i toalety dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej  Sławkowice – w kwocie 10.000,00 zł 

   

Ogółem Gmina Biskupice  

Jednostka  Pożary 
Miejscowe 

zagrożenia  

Alarmy 

Fałszywe  
Razem  

OSP Biskupice  20 38 2 60 

 OSP Trąbki  29 54 1  84 

 OSP Łazany  6 3 0 9 

 OSP Sławkowice  2 2 0  4 

 OSP Bodzanów  23 10 1 34 

PODSUMOWANIE:  80 107 4 191 
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- dotację celową na  utrzymanie gotowości bojowej z przeznaczeniem na remont garażu dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej  Trąbki – w kwocie 10.000,00 zł  

-  Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej środki finansowe w wysokości  

6.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie  zakupu sorbentów, neutralizatorów oraz środków 

gaśniczych oraz komputera i części do urządzenia do badania aparatów powietrznych i masek dla 

Komendy  Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w  Wieliczce. 

Przeznaczono również środki finansowe na  Fundusz Wsparcia Policji na rzecz Komendy Wojewódzkiej  

Policji w Krakowie  w wysokości 5 000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na  remont 

bieżący budynku Komisariatu Policji w Gdowie. 

9. SYTUACJA ZWIĄZANA Z PANDEMIĄ W 2020 ROKU W GMINIE BISKUPICE 

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, gmina Biskupice przeprowadziła szereg 

działań, które miały na celu walkę z rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-Cov2, wywołującego chorobę 

Covid-19. Działania te polegały między innymi na: 

− zabezpieczeniu grup  mieszkańców najbardziej narażonych na zakażenie poprzez dostarczanie 

środków ochrony osobistej głównie maseczek (akcja maseczka dla Seniora, maseczki do szkół, 

przedszkoli, jednostek OSP, podopiecznych  DPS Biskupice i GOPS); 

− zabezpieczaniu jednostek podległych w środki ochrony osobistej tj. maseczki, rękawice i środki 

do dezynfekcji; 

− akcja informacyjna w zakresie Covid-19 dla mieszkańców przeprowadzana za pomocą systemu 

sms, strony internetowej, ogłoszeń na tablicach, w kościołach  

− wzmożona współpraca z ośrodkami zdrowia oraz Domem Pomocy Społecznej na terenie Gminy 

Biskupice w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się Covid-19; 

− dezynfekcji wiat autobusowych, budynków i obiektów użyteczności publicznej  

− realizacja rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów, zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego 

oraz poleceń Wojewody Małopolskiego w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się Covid-

19 w zakresie zamykania i ponownego uruchamiania obiektów takich jak szkoły, przedszkola, 

placówki wsparcia dziennego, świetlice sale gimnastyczne, obiektów sportowych, 

kulturalnych, placów zabaw oraz ustalenia zasad postępowania w związku z wprowadzeniem 

stanu epidemii; 

− udział w cotygodniowych naradach ze Starostą Wielickim wspólne podejmowanie  

i realizowanie decyzji co do kolejnych działań w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się 

wirusa Sars-Cov2; 

− organizowanie pracy Urzędu Gminy Biskupice i jednostek podległych w sposób zgodny  

z zaleceniami Sanepidu oraz dostosowywanie pomieszczeń do przyjmowania klientów zgodnie 

z wytycznymi GIS;  

− przygotowanie Urzędu do pracy zdalnej i w systemie zmianowym, ustalenie procedur i zasad 

pracy na stanowiskach pracy; 

− przygotowania obiektu kwarantanny w budynku sali gimnastycznej w Łazanach. 
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Środki wydatkowane na walkę z koronawirusem w 2020 roku w wysokości 85 470 zł zostały 

przeznaczone na zakup maseczek, rękawic, płynów do dezynfekcji, pleks ochronnych na stanowiska 

pracy, ozonatory do dezynfekcji, przygotowanie obiektu kwarantanny, przygotowanie Urzędu Gminy 

do pracy zdalnej i zmianowej, dezynfekcje wiat i obiektów użyteczności publicznej. 

 

 




