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1. Charakterystyka Gminy
Gmina Koniusza jest gminą wiejską, położoną północno-wschodniej części województwa
małopolskiego, w powiecie proszowickim. Graniczy ona z sześcioma innymi gminami:
Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Kraków, Proszowice, Radziemice,
Słomniki. Obszar gminy wynosi 88,5 km2. W skład gminy wchodzi 29 sołectw:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)

Biórków Mały
Biórków Wielki
Budziejowice
Chorążyce
Czernichów
Dalewice
Glew
Glewiec
Gnatowice
Górka Jaklińska
Karwin
Koniusza
Łyszkowice
Muniaczkowice
Niegardów
Niegardów-Kolonia
Piotrkowice Małe
Piotrkowice Wielkie
Polekarcice
Posądza
Przesławice
Rzędowice
Siedliska
Szarbia
Wąsów
Wierzbno
Wroniec
Wronin
Zielona

Gminne jednostki organizacyjne Gminy Koniusza:
1)
2)
3)
4)

Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
Gminny Ośrodek Kultury w Koniuszy
Gminna Biblioteka Publiczna w Koniuszy
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2. Zarządzanie Gminą
Podstawowym celem działalności urzędu jest zapewnienie klientom profesjonalnej
i przyjaznej obsługi. Urząd realizuje zadania własne oraz zadania zlecone przez
administrację rządową. Do zadań własnych gminy należy dbałość o porządek publiczny,
oświatę, kulturę, infrastrukturę, pomoc społeczną i ochronę środowiska. Natomiast zadania
zlecone przez administrację rządową – dotyczą spraw obywatelskich, stanu cywilnego,
wyborów i obronności.

2.1 Władze gminy
Wójt jest organem wykonawczym, który wykonuje uchwały podjęte przez Radę Gminy oraz
zadania określone przepisami prawa. Do zadań Wójta należy w szczególności:
opracowywanie strategii, programów rozwoju; gospodarowanie mieniem komunalnym;
wykonywanie budżetu. Funkcję Wójta sprawuje mgr inż. Wiesław Rudek.
Urząd Gminy wykonuje zadania mające na celu realizację spoczywających na gminie zadań
własnych, zadań zleconych, zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami
administracji rządowej (zadań zleconych), zadań publicznych powierzonych gminie
w drodze zawartych porozumień.
W skład kierownictwa urzędu wchodzą Zastępca Wójta Gminy - mgr inż. Hubert Wawrzeń,
Sekretarz Gminy – mgr Iwona Wójcik oraz Skarbnik Gminy – mgr inż. Jolanta Kuc.

2.2 Rada Gminy
Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym. To ona uchwala m.in. budżet, plany
zagospodarowania, wysokość podatków czy stawki opłat za wodę i ścieki oraz odbiór
odpadów. Radni są wybierani w wyborach powszechnych. Ich kadencja do tej pory trwała
cztery lata, jednak w związku ze zmianą obowiązujących przepisów prawa, od 2018 r.
kadencja została wydłużona i trwa 5 lat. W Radzie Gminy w Koniuszy zasiada 15 radnych.
Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady, które zwoływane są
zwykle raz w miesiącu - są one jawne i otwarte. Terminy i porządek obrad są podawane na
tablicach ogłoszeń w urzędzie oraz na stronie internetowej gminy www.koniusza.pl.
W 2018 funkcjonowały dwa składy Rady:
Skład Rady Gminy do 20 listopada 2018 r. :
Imię i nazwisko
Andrzej Nogieć

Okręg
Biórków Mały, Zielona

Funkcja

Józef Koperczak

Chorążyce, Piotrkowice
Małe

Adam Sarwa

Biórków Wielki

- Wiceprzewodniczący Rady
Gminy
- Przewodniczący Komisji
Rolnictwa , Drogowej, Ochrony
Środowiska ,Gospodarki
Przestrzennej i Komunalnej
oraz Strategii Rozwoju Gminy
- Członek Komisji Oświaty,
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Andrzej Dynur

Koniusza, Przesławice

Zbigniew Kałuża

Czernichów, Glewiec

Joanna Mędrek

Szarbia, Glew

Rafał Stańczyk

Wierzbno, Wroniec

Ignacy Trela

Wronin, Wąsów

Andrzej Kuraś

Górka Jaklińska , Karwin

Piotr Migas

Posądza, Siedliska

Łukasz Wawro

Gnatowice, Polekarcice

Elżbieta Szeliga

Niegardów, NiegardówKolonia

Włodzimierz Wiśniewski

Budziejowice,
Muniaczkowice, Piotrkowice
Wielkie

Renata Osuch

Dalewice, Rzędowice

Janusz Kawalec

Łyszkowice
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Kultury, Zdrowia i Spraw
Socjalnych oraz Porządku
Publicznego
- Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej
- Członek Komisji Rolnictwa ,
Drogowej, Ochrony Środowiska
,Gospodarki Przestrzennej i
Komunalnej oraz Strategii
Rozwoju Gminy
- Członek Komisji Rolnictwa ,
Drogowej, Ochrony Środowiska
,Gospodarki Przestrzennej i
Komunalnej oraz Strategii
Rozwoju Gminy
- Członek Komisji BudżetowoFinansowej
- Przewodniczący Komisji
Oświaty, Kultury, Zdrowia i
Spraw Socjalnych oraz
Porządku Publicznego
- Członek Komisji Rewizyjnej
- Członek Komisji Rolnictwa ,
Drogowej, Ochrony Środowiska
,Gospodarki Przestrzennej i
Komunalnej oraz Strategii
Rozwoju Gminy
- Przewodniczący Komisji
Budżetowo-Finansowej
- Członek Komisji Rolnictwa ,
Drogowej, Ochrony Środowiska
,Gospodarki Przestrzennej i
Komunalnej oraz Strategii
Rozwoju Gminy
- Członek Komisji Rolnictwa ,
Drogowej, Ochrony Środowiska
,Gospodarki Przestrzennej i
Komunalnej oraz Strategii
Rozwoju Gminy
- Członek Komisji Oświaty,
Kultury, Zdrowia i Spraw
Socjalnych oraz Porządku
Publicznego
- Członek Komisji Oświaty,
Kultury, Zdrowia i Spraw
Socjalnych oraz Porządku
Publicznego
- Członek Komisji Rolnictwa ,
Drogowej, Ochrony Środowiska
,Gospodarki Przestrzennej i
Komunalnej oraz Strategii
Rozwoju Gminy
- Członek Komisji BudżetowoFinansowej
- Członek Komisji Rewizyjnej
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W związku z wyborami samorządowymi w 2018 r. Rada Gminy Koniusza zmieniła swój
skład i od 20 listopada 2018 r. Rada Gminy przedstawiała się następująco:
Imię i nazwisko
Andrzej Nogieć

Okręg
Biórków Mały

Funkcja

Adam Sarwa

Biórków Wielki, Zielona

Zbigniew Kałuża

Czernichów, Glewiec

Edyta Staniszewska

Szarbia, Glew

Andrzej Kuraś

Górka Jaklińska , Karwin

Damian Jaskólski

Wierzbno, Wroniec

Janusz Kawalec

Łyszkowice

Piotr Migas

Posądza, Siedliska

Robert Zapała

Chorążyce, Piotrkowice
Małe

Marian Kobyłko

Gnatowice, Polekarcice

-Wiceprzewodniczący Rady
Gminy
- Przewodniczący Komisji
Oświaty, Kultury, Zdrowia i
Spraw Socjalnych oraz
Porządku Publicznego
- Członek Komisji Rolnictwa ,
Drogowej, Ochrony Środowiska
,Gospodarki Przestrzennej i
Komunalnej oraz Strategii
Rozwoju Gminy
- Członek Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji
- Członek Komisji Rewizyjnej
- Członek Komisji Oświaty,
Kultury, Zdrowia i Spraw
Socjalnych oraz Porządku
Publicznego
- Przewodniczący Komisji
Rolnictwa , Drogowej, Ochrony
Środowiska ,Gospodarki
Przestrzennej i Komunalnej
oraz Strategii Rozwoju Gminy
- Wiceprzewodniczący Komisji
Budżetowo-Finansowej
- Przewodniczący Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji
- Członek Komisji BudżetowoFinansowej
- Członek Komisji Rolnictwa ,
Drogowej, Ochrony Środowiska
,Gospodarki Przestrzennej i
Komunalnej oraz Strategii
Rozwoju Gminy
- Członek Komisji Rolnictwa ,
Drogowej, Ochrony Środowiska
,Gospodarki Przestrzennej i
Komunalnej oraz Strategii
Rozwoju Gminy
- Członek Komisji Oświaty,
Kultury, Zdrowia i Spraw
Socjalnych oraz Porządku
Publicznego
- Członek Komisji Rewizyjnej
- Członek Komisji Rolnictwa ,
Drogowej, Ochrony Środowiska
,Gospodarki Przestrzennej i
Komunalnej oraz Strategii
Rozwoju Gminy
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Andrzej Dynur

Koniusza, Przesławice

Renata Osuch

Dalewice, Rzędowice

Waldemar Majka

Budziejowice,
Muniaczkowice, Piotrkowice
Wielkie

Elżbieta Szeliga

Niegardów, NiegardówKolonia

Ignacy Trela

Wronin, Wąsów

- Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej
- Członek Komisji Rolnictwa ,
Drogowej, Ochrony Środowiska
,Gospodarki Przestrzennej i
Komunalnej oraz Strategii
Rozwoju Gminy
- Członek Komisji Oświaty,
Kultury, Zdrowia i Spraw
Socjalnych oraz Porządku
Publicznego
- Członek Komisji Rolnictwa ,
Drogowej, Ochrony Środowiska
,Gospodarki Przestrzennej i
Komunalnej oraz Strategii
Rozwoju Gminy
- Wiceprzewodniczący Komisji
Oświaty, Kultury, Zdrowia i
Spraw Socjalnych oraz
Porządku Publicznego
- Przewodniczący Komisji
Budżetowo-Finansowej
- Członek Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji

Komisja Rewizyjna
Komisja wykonuje obowiązki kontrolne Rady oraz inne określone w ustawie.
Komisja Budżetowo – Finansowa
Komisja zajmuje się opiniowaniem projektu budżetu i zmian w uchwałach budżetowych,
innych projektów uchwał związanych z gospodarką finansową gminy, wydawaniem opinii
dot. sposobu finansowania inwestycji gminnych oraz sprawami związanymi z analizą
wykonania budżetu gminy i jednostek organizacyjnych gminy.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego
Komisja zajmuje się sprawami: oświaty, kultury, kultury fizycznej, pomocy społecznej,
ochrony zdrowia, współpracy z organizacjami pozarządowymi, w zakresie działania
Komisji.
Komisja Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej
i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy
Komisja zajmuje się sprawami: : rolnictwa, drogami i organizacją ruchu drogowego
gospodarki komunalnej w szczególności zbiorowym zaopatrzeniem w wodę, energię
elektryczną, cieplną oraz gaz, usuwaniem odpadów, zbiorowym odprowadzaniem ścieków,
sprawami istotnymi dla życia wsi, bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego, lokalami,
ładem przestrzennym, gospodarką nieruchomościami oraz rozwojem gospodarczym.

Raport o stanie Gminy Koniusza

www.koniusza.pl |7

3. Realizacja uchwał Rady Gminy
Rada Gminy Koniusza w 2018 r. podjęła 90 uchwał podczas 14 Sesji Rady Gminy.
W posiedzeniach uczestniczyli: Wójt Gminy Koniusza, Z-ca Wójta, Sekretarz Gminy,
Skarbnik Gminy oraz inne zaproszone osoby, stosownie do omawianych na posiedzeniach
tematów, w tym dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych.
Zgodnie z procedurą uchwały zostały przekazane odpowiednio do Wydziału Kontroli
Prawnej i Nadzoru Wojewody Małopolskiego, do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz do
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Poniżej przedstawione zostało zestawienie uchwał podjętych przez Radę Gminy w Koniuszy
w 2018 roku.
Lp.
1.

Numer uchwały
XXXVIII/245/2018
z dnia 18.01.2018r.

2.

XXXVIII/246/2018
z dnia 18.01.2018r.
XXXVIII/247/2018
z dnia 18.01.2018r.

3.

4.

XXXVIII/248/2018
z dnia 18.01.2018r.

5.

XXXVIII/249/2018
z dnia 18.01.2018r.

6.

XXXIX/250/2018
z dnia 20.03.2018r.

Tytuł uchwały
Uchwała w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2018-2025.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia
uchwały budżetowej na 2018 rok.
Uchwała w sprawie przyznania dotacji
z budżetu dla Gminnego Ośrodka
Kultury w Koniuszy.
Uchwała w sprawie przyznania dotacji
z budżetu dla Gminnej Biblioteki
Publicznej w Koniuszy.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały
nr XXII/174/2009 Rady Gminy
Koniusza z dnia 02.04.2009r. w
sprawie ustalenia regulaminu
określającego szczegółowe warunki
przyznawania i wypłacania
nauczycielom dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego,
szczegółowe warunki obliczania i
wypłacania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw, wysokości i
warunków podziału specjalnego
funduszu nagród oraz wysokości i
szczegółowych zasad przyznawania i
wypłacania nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i
placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę
Koniusza.
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji
z budżetu dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Górce Jaklińskiej.
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Zrealizowano

Zrealizowano
Zrealizowano
Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano
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7.

XXXIX/251/2018
z dnia 20.03.2018r.

8.

XXXIX/252/2018
z dnia 20.03.2018r.

9.

XXXIX/253/2018
z dnia 20.03.2018r.

10.

XXXIX/254/2018
z dnia 20.03.2018r.

11.

XXXIX/255/2018
z dnia 20.03.2018r.

12.

XXXIX/256/2018
z dnia 20.03.2018r.

13.

XXXIX/257/2018
z dnia 20.03.2018r.

14.

XXXIX/258/2018
z dnia 20.03.2018r.

15.

XXXIX/259/2018
z dnia 20.03.2018r.

16.

XXXIX/260/2018
z dnia 20.03.2018r.
XL/261/2018
z dnia 24.04.2018r.

17.

18.

XL/262/2018

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji
z budżetu dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Czernichowie.
Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia
o wyodrębnieniu w budżecie Gminy
Koniusza na rok 2019 środków
stanowiących fundusz sołecki.
Uchwała w sprawie określenia
programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Koniusza na rok
2018.
Uchwała w sprawie określenia
tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dla pedagogów,
psychologów, logopedów, terapeutów
pedagogicznych i doradców
zawodowych.
Uchwała w sprawie podziału Gminy
Koniusza ba okręgi wyborcze,
ustalenia ich granic i numerów oraz
liczby Radnych wybieranych
w każdym okręgu.
Uchwała w sprawie podziału Gminy
Koniusza na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów, granic i
siedzib Obwodowych Komisji
Wyborczych.
Uchwała w sprawie nieodpłatnego
nabycia nieruchomości położonej w
obrębie wsi Wronin na rzecz Gminy
Koniusza.
Uchwała w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Koniusza na lata 2018-2025.
Uchwała w sprawie zaciągnięcia
pożyczki w roku 2018 z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Krakowie.
Uchwała w sprawie zmiany budżetu
Gminy Koniusza na 2018 rok.
Uchwała intencyjna w sprawie
zabezpieczenia środków finansowych
w budżecie Gminy Koniusza na
udzielenie pomocy finansowej w
formie dotacji dla Ochotniczej Straży
Pożarnej we Wroninie.
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji
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Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano
Zrealizowano

Zrealizowano
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z dnia 24.04.2018r.
19.
20.

XL/263/2018
z dnia 24.04.2018r.
XL/264/2018
z dnia 24.04.2018r.

21.

XLI/265/2018
z dnia 14.06.2018r.

22.

XLI/266/2018
z dnia 14.06.2018r.

23.

XLI/267/2018
z dnia 14.06.2018r.

24.

XLI/268/2018
z dnia 14.06.2018r.

25.

XLI/269/2018
z dnia 14.06.2018r.

26.

XLI/270/2018
z dnia 14.06.2018r.

27.

XLI/271/2018
z dnia 14.06.2018r.

28.

XLI/272/2018
z dnia 14.06.2018r.

z budżetu dla Ochotniczej Straży
Pożarnej we Wroninie.
Uchwała w sprawie zmiany budżetu
Gminy Koniusza na rok 2018.
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały
Rady Gminy Koniusza nr VI/38/2015
z dnia 26.03.2015r. o przystąpieniu do
sporządzenia zmiany miejscowych
planów zagospodarowania
przestrzennego sołectw Gminy
Koniusza: Biórków Mały, Biórków
Wielki, Budziejowice, Chorążyce,
Czernichów, Dalewice, Glew, Glewiec,
Gnatowice, Górka Jaklińska, Karwin,
Koniusza, Łyszkowice,
Muniaczkowice, Niegardów,
Niegardów – Kolonia, Piotrkowice
Małe, Piotrkowice Wielkie,
Polekarcice, Posądza, Przesławice,
Rzędowice, Siedliska, Szarbia, Wąsów,
Wierzbno, Wroniec, Wronin, Zielona.
Uchwała w sprawie przyjęcia „Oceny
zasobów pomocy społecznej
za rok 2017 dla Gminy Koniusza”.
Uchwała w sprawie ustalenia
szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia udzielających schronienia
osobom tego pozbawionym, w tym
osobom bezdomnym, które ostatnie
stałe miejsce zameldowania posiadały
na terenie gminy Koniusza.
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji
z budżetu dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Biórkowie Wielkim.
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji
z budżetu dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Wierzbnie.
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji
z budżetu dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Górce Jaklińskiej.
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji
z budżetu dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Łyszkowicach.
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji
z budżetu dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Dalewicach.
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji
z budżetu dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Przesławicach.
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Zrealizowano
Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano
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29.

XLI/273/2018
z dnia 14.06.2018r.

30.

XLI/274/2018
z dnia 14.06.2018r.

31.

XLI/275/2018
z dnia 14.06.2018r.
XLI/276/2018
z dnia 14.06.2018r.

32.

33.

XLI/277/2018
z dnia 14.06.2018r.

34.

XLI/278/2018
z dnia 14.06.2018r.

35.

XLI/279/2018
z dnia 14.06.2018r.

36.

XLI/280/2018
z dnia 14.06.2018r.

37.

XLI/281/2018

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji
z budżetu dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Posądzy.
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji
z budżetu dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Czernichowie.
Uchwała w sprawie zmiany budżetu
Gminy na rok 2018.
Uchwała w sprawie określenia
wysokości opłat za korzystanie z
wychowania przedszkolnego uczniów
objętych wychowaniem
przedszkolnym w przedszkolach.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały
Rady Gminy Koniusza nr
XX/148/2004 z dnia 21.09.2004r. w
sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
sołectw Gminy Koniusza: Biórków
Mały, Biórków Wielki, Budziejowice,
Chorążyce, Czernichów, Dalewice,
Glew, Glewiec, Gnatowice, Górka
Jaklińska, Karwin, Koniusza,
Łyszkowice, Muniaczkowice,
Niegardów, Niegardów – Kolonia,
Piotrkowice Małe, Piotrkowice
Wielkie, Polekarcice, Posądza,
Przesławice, Rzędowice, Siedliska,
Szarbia, Wąsów, Wierzbno, Wroniec,
Wronin, Zielona –
dot. działki w Wierzbnie (boisko).
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnych umów
dzierżawy na nieruchomości
stanowiące własność Gminy Koniusza
z dotychczasowymi Dzierżawcami.
Uchwała w sprawie przekazania
działek drogowych położonych
w Przesławicach oraz w Wierzbnie.
Uchwała w sprawie zaopiniowania
projektu uchwały Rady Gminy w
sprawie ustalenia maksymalnej liczby
zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do
spożycia poza miejscem sprzedaży i w
miejscu sprzedaży oraz zasad
usytuowania miejsc sprzedaży i
podawania napojów alkoholowych na
terenie Gminy Koniusza.
Uchwała w sprawie zamiaru

Raport o stanie Gminy Koniusza

Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano
Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano
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z dnia 14.06.2018r.

38.

XLI/282/2018
z dnia 14.06.2018r.

39.

XLII/284/2018
z dnia 28.06.2018r.

40.

XLIII/285/2018
z dnia 31.07.2018r.

41.

XLIII/286/2018
z dnia 31.07.2018r.

42.

XLIII/287/2018
z dnia 31.07.2018r.

43.

XLIII/288/2018
z dnia 31.07.2018r.
XLIII/289/2018
z dnia 31.07.2018r.

44.

45.

XLIII/290/2018
z dnia 31.07.2018r.

46.

XLIII/291/2018
z dnia 31.07.2018r.

połączenia samorządowych instytucji
kultury – Gminnego Ośrodka Kultury
w Koniuszy i Gminnej Biblioteki
Publicznej w Koniuszy w jedną
instytucję kultury o nazwie
Gminne Centrum Kultury w
Koniuszy.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Koniusza za rok 2017.
Uchwała w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Koniusza na lata 2018 – 2025.
Uchwała w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego sołectw Gminy
Koniusza.
Uchwała w sprawie przekazania
środków finansowych na Fundusz
Wsparcia Policji z przeznaczeniem na
dofinansowanie zakupu niezbędnego
wyposażenia, modernizacji systemu
monitoringu i bieżącego remontu
budynku Komendy Powiatowej
Policji w Proszowicach.
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji
celowej na realizację Programu
Zdrowotnego dotyczącego profilaktyki
zakażeń pneumokokowych w
Małopolsce w roku 2018.
Uchwała w sprawie zmiany budżetu
Gminy na rok 2018.
Uchwała w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Koniusza na lata 2018 – 2025.
Uchwała w sprawie przekazania
projektu „Regulamin dostarczania
wody i odprowadzania ścieków”
obowiązującego na terenie
Gminy Koniusza do organu
regulującego.
Uchwała w sprawie ustalenia
maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży i w miejscu
sprzedaży oraz zasad usytuowania
miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych
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Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano
Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano
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47.

XLIII/292/2018
z dnia 31.07.2018r.

48.

XLIII/293/2018
z dnia 31.07.2018r.

49.

XLIII/294/2018
z dnia 31.07.2018r.

50.

XLIV/295/2018
z dnia 10.08.2018
XLIV/296/2018
z dnia 10.08.2018r.

51.

52.
53.

XLV/297/2018
z dnia 13.09.2018r.
XLV/298/2018
z dnia 13.09.2018r.

54.

XLV/299/2018
z dnia 13.09.2018r.

55.

XLV/300/2018
z dnia 13.09.2018r.

56.

XLV/301/2018
z dnia 13.09.2018r.

57.

XLV/302/2018
z dnia 13.09.2018r.

na terenie Gminy Koniusza.
Uchwała w sprawie odpłatnego
nabycia nieruchomości położonych w
obrębie Biórków Wielki na rzecz
Gminy Koniusza.
Uchwała w sprawie „Programu
usuwania wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Koniusza”
wraz ze szczegółową inwentaryzacją.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały
nr V/23/2015 Rady Gminy Koniusza
z dnia 19.02.2015 roku w sprawie
zarządzenia poboru podatku rolnego,
leśnego, od nieruchomości od osób
fizycznych w drodze inkaso, ustalenia
inkasentów tych podatków oraz
ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała w sprawie zmiany budżetu
Gminy Koniusza na 2018 rok.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały
nr V/22/2015 Rady Gminy Koniusza z
dnia 19.02.2015r. w sprawie inkasa
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Uchwała w sprawie zmiany budżetu
Gminy na 2018 rok.
Uchwała w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Koniusza na lata 2018 – 2025.
Uchwała w sprawie utworzenia
odrębnego obwodu głosowania dla
przeprowadzenia głosowania w
wyborach samorządowych
zarządzonych na dzień 21.10.2018r.
Uchwała w sprawie odpłatnego
nabycia nieruchomości położonej w
obrębie Biórków Wielki na rzecz
Gminy Koniusza.
Uchwała w sprawie udzielenia Gminie
Kocmyrzów-Luborzyca dotacji
celowych na koszty realizacji
wspólnego zadania pn. „Partnerski
Projekt budowy instalacji
odnawialnych źródeł energii
dla gmin województwa
małopolskiego”.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały
Rady Gminy Koniusza nr
XLIII/286/2018 z dnia 31.07.2018r. w
sprawie przekazania środków

Raport o stanie Gminy Koniusza

Zrealizowano w 2019 r.

W trakcie realizacji

Zrealizowano

Zrealizowano
Zrealizowano

Zrealizowano
Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano

W trakcie realizacji

Zrealizowano
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58.

XLVI/303/2018
z dnia 18.10.2018r.

59.

XLVI/304/2018
z dnia 18.10.2018r.

60.

XLVI/305/2018
z dnia 18.10.2018r.

61.

XLVI/306/2018
z dnia 18.10.2018r.
XLVI/307/2018
z dnia 18.10.2018r.

62.

63.

XLVI/308/2018
z dnia 18.10.2018r.

64.

XLVI/309/2018
z dnia 18.10.2018r.

finansowych na Fundusz Wsparcia
Policji z przeznaczeniem na
dofinansowanie zakupu niezbędnego
wyposażenia, modernizacji systemu
monitoringu i bieżącego remontu
budynku
Komendy Powiatowej Policji w
Proszowicach.
Uchwała w sprawie wprowadzenia
zmian w uchwale nr XXXIV/226/2014
z dnia 23.01.2014r. w sprawie
przystąpienia Gminy Koniusza do
wieloletniego programu wspierania
finansowego gmin w zakresie
dożywiana „Pomoc państwa w
zakresie dożywiania” na lata 20142020 oraz podwyższenia kwoty
kryterium dochodowego do 150%
kryterium ustawowego w związku z
realizacją programu.
Uchwała w sprawie przyjęcia
„Gminnego Programu
Wspierania Rodziny” na lata 20182020.
Uchwała w sprawie zmian w Gminnej
Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Gminie Koniusza w
latach 2014-2020.
Uchwała w sprawie zmiany budżetu
na 2018 rok.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy z dotychczasowymi
dzierżawcami na okres do 3 lat.
Uchwała w sprawie nieodpłatnego
nabycia nieruchomości położonej w
obrębie Wronin na rzecz Gminy
Koniusza.
Uchwała w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla województwa
małopolskiego na realizacje zadań pn.:
„Wykonanie aktywnej informacji
wizualnej na przejściu dla pieszych w
km 0+083 odc. 090 DW 776 w m.
Posądza”, „Wykonanie aktywnej
informacji wizualnej na przejściu dla
pieszych km 1+887 odc. 080 DW 776 w
m. Łyszkowice” oraz „Wykonanie
aktywnej informacji wizualnej na
przejściu dla pieszych w km 0+019

Raport o stanie Gminy Koniusza

Zrealizowano

W trakcie realizacji

Zrealizowano

Zrealizowano
Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano
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65.

XLVI/310/2018
z dnia 18.10.2018r.

66.

XLVI/311/2018
z dnia 18.10.2018r.
XLVII/312/2018
z dnia 09.11.2018r.

67.

68.
69.

XLVII/313/2018
z dnia 09.11.2018r.
XLVII/314/2018
z dnia 09.11.2018r.

70.

XLVII/315/2018
z dnia 09.11.2018r.

71.

XLVII/316/2018
z dnia 09.11.2018r.

72.

I/1/2018
z dnia 20.11.2018r.

73.

I/2/2018
z dnia 20.11.2018r.

74.

II/3/2018
z dnia 22.11.2018r.
III/4/2018
z dnia 29.11.2018r.

75.

76.
77.
78.

79.
80.

81.

III/5/2018
z dnia 29.11.2018r.
III/6/2018
z dnia 29.11.2018r.
III/7/2018
z dnia 20.11.2018r.
IV/8/2018
z dnia 28.12.2018r.
IV/9/2018
z dnia 28.12.2018r.
IV/10/2018

odc. 070 DW 776
w m. Biórków Mały”.
Uchwała w sprawie powierzenia
realizacji wspólnego zadania pn.:
„Partnerski Projekt budowy instalacji
odnawialnych źródeł energii dla Gmin
Województwa Małopolskiego.
Uchwała w sprawie zmian w Statucie
Gminy Koniusza.
Uchwała w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Koniusza.
Uchwała w sprawie zmiany budżetu
na 2018 rok.
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji
z budżetu dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Dalewicach.
Uchwała w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność
Wójta Gminy Koniusza.
Uchwała w sprawie określenia trybu
prac nad projektem uchwały
budżetowej.
Uchwała w sprawie wyboru
przewodniczącego Rady Gminy
Koniusza.
Uchwała w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego
Rady Gminy Koniusza.
Uchwała w sprawie powołania
Komisji Stałych Rady Gminy.
Uchwała w sprawie przyjęcia
„Programu Współpracy Gminy
Koniusza z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2019 rok”.
Uchwała w sprawie zmiany budżetu
Gminy na 2018 rok.
Uchwała w sprawie stawki podatku
od nieruchomości.
Uchwała w sprawie ustalenia
wynagrodzenia dla Wójta Gminy
Koniusza.
Uchwała w sprawie zmiany budżetu
Gminy na 2018 rok.
Uchwała w sprawie przyznania dotacji
dla Gminnego Ośrodka Kultury w
Koniuszy.
Uchwała w sprawie przyznania dotacji
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W trakcie realizacji

Zrealizowano
Zrealizowano

Zrealizowano
Zrealizowano

Zrealizowano

W trakcie realizacji

Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano
Zrealizowano

Zrealizowano
W trakcie realizacji
Zrealizowano

Zrealizowano
W trakcie realizacji

W trakcie realizacji
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z dnia 28.12.2018r.
82.

IV/11/2018
z dnia 28.12.2018r.

83.

IV/12/2018
z dnia 28.12.2018r.

84.

IV/13/2018
z dnia 28.12.2018r.

85.

IV/14/2018
z dnia 28.12.2018r.

86.

IV/15/2018
z dnia 28.12.2018r.
IV/16/2018
z dnia 28.12.2018r.

87.

88.

IV/17/2018
z dnia 28.12.2018r.

89.

IV/18/2018
z dnia 28.12.2018r.

90.

IV/19/2018
z dnia 28.12.2018r.

dla Gminnej Biblioteki Publicznej w
Koniuszy.
Uchwała w sprawie przyjęcia
„Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków”.
Uchwała w sprawie trybu udzielania i
rozliczania dotacji dla placówek
wychowania przedszkolnego i szkół
podstawowych prowadzonych na
terenie Gminy Koniusza oraz trybu
kontroli prawidłowości pobrania i
wykorzystania dotacji.
Uchwała w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych praz Gminnego
Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na 2019 rok.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgodny
na dzierżawę nieruchomości w
Koniuszy.
Uchwała w sprawie budżetu Gminy
Koniusza na 2019 rok.
Uchwała w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Gminy Koniusza na lata 2019-2027.
Uchwała w sprawie uchylenia
Uchwały nr XLVII/316/2018 Rady
Gminy Koniusza z dnia 09.11.2018r. w
sprawie określenia trybu prac nad
projektem uchwały budżetowej.
Uchwała w sprawie określenia trybu
prac
nad projektem uchwały budżetowej.
Uchwała w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania
pomocy w zakresie dożywiania w
formie posiłku, świadczenia
pieniężnego w postaci zasiłku
celowego na zakup posiłku lub
żywności oraz świadczenia
rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dla osób objętych
programem „Posiłek w szkole i w
domu na lata 2019-2023”.
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Zrealizowano

Zrealizowano

W trakcie realizacji

Zrealizowano

W trakcie realizacji
W trakcie realizacji

Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano
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4. Zestawienie dokumentów programowych Gminy Koniusza
Lp.

Nazwa strategii, programu, planu

Nazwa aktu
wprowadzającego

Czas
obowiązywania

1

Program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Koniusza na 2018 rok
Gminny Program Wspierania
Rodziny na lata 2018-2020
Gminna Strategia Rozwiązywania
Problemów Społecznych w Gminie
Koniusza na lata 2014-2020
Wieloletni program wspierania
finansowego gmin w zakresie
dożywiania „Pomoc państwa w
zakresie dożywiania na lata 20142020”
Program usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy
Koniusza wraz ze szczegółową
inwentaryzacją
Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego Sołectw Gminy
Koniusza
Program Współpracy Gminy
Koniusza z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2018 rok
Gminny Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego
Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na 2018 rok
Gminny Program Rewitalizacji Gminy
Koniusza
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Koniusza
Gminny Program Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie dla
Gminy Koniusza na lata 2014-2018
Strategia Rozwoju Gminy Koniusza
na lata 2015-2023
Program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy w
latach 2015-2019 oraz zasad
wynajmowania lokali wchodzących w
skład mieszkaniowego zasobu Gminy

Uchwała
Nr XXXIX/253/2018

2018

Uchwała
Nr XLVI/304/2018
Uchwała
Nr XLII/283/2014

2018-2020

Uchwała
Nr XXXIV/226/2014

2014-2020

Uchwała
Nr XLIII/293/2018

2018 - do nadal

Uchwała
Nr XLVIII/285/2018

2018- do nadal

Uchwała
Nr XXXVI/239/2017

01.01.2018 –
31.12.2018

Uchwała
Nr XXXVI/238/2017

01.01.2018 –
31.12.2018

Uchwała
Nr XXIII/165/2017
Uchwała
Nr XX/146/2016
Uchwała
Nr XXXVI/241/2014

2017-2023

Uchwała
Nr XIII/93/2016
Uchwała
Nr VI/35/2015

2015-2023

2
3

4

5

6

7

8

9
10
11

12
13
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2014-2020

2016 – nadal
2014-2018

2015-2019
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14

Gminna Strategia Rozwiązywania
Problemów Społecznych w Gminie
Koniusza na lata 2014-2020

Uchwała
Nr XLII/283/2014

2014-2020

4.1 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Podstawowy zarys i kierunki zagospodarowania gminy wyznacza studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Jest to dokument planistyczny o charakterze ogólnym, obejmujący obszar całej gminy. Istotą
studium jest i określenie polityki przestrzennej gminy i lokalnych zasad zagospodarowania
przestrzennego , w oparciu o diagnozę uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego.
Obowiązujące
studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy Koniusza (Uchwała Nr XXXIV/227/2014 z dnia 23 stycznia 2014r)
wyznaczyło kierunek rozwoju w ramach którego powierzchnia sołectw stanowi 8849,6ha100% w tym: tereny budowlane wg. obowiązującego MPZP to 2024,9ha-22,9%, tereny
zainwestowane 798,10ha-39,4% rezerwy terenów budowlanych niewykorzystane tereny
budowlane 1226,78ha. – 60,6%.
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W 2018r został ogłoszony procedowany od trzech lat nowy Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Koniusza. Obowiązującym MPZP objęto całą
Gminę Koniusza (29 sołectw) ok.,88,5km2. Uchwała nr XLIII/285/2018 z dnia 31 lipca 2018r.
Rady Gminy Koniusza ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z
dnia 13 sierpnia 2018r. poz. 5607.
W 2018 roku wydano ogólnie 356 dokumentów związanych z planowaniem i
zagospodarowaniem przestrzennym dotyczących : wypisów i wyrysów z MPZP
stanowiących załączniki do decyzji pozwoleń na budowę, oraz zaświadczeń o terenie celem
przedłożenia w Kancelariach Notarialnych lub Bankach.
Wydano 118 dokumentów związanych z zezwoleniami na zakładanie,
przeprowadzanie i wykonywanie na nieruchomościach będących własnością gminy
urządzeń technicznych : ogrodzeń, zjazdów, przewiertów pod drogami gminnymi,
przyłączy gazowych, energetycznych , wodociągowych i kanalizacyjnych.

Raport o stanie Gminy Koniusza
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4.2 Gminny Program Rewitalizacji
Rewitalizacja oznacza przywracanie do życia zaniedbanych, zdegradowanych
obszarów, szczególnie tych, które same, bez pomocy z zewnątrz, nie są w stanie dźwignąć
się z kryzysu. Jej celem jest usunięcie przyczyn degradacji i doprowadzenie do poprawy
jakości życia lokalnej wspólnoty i rozwoju społeczno-gospodarczego danego obszaru.
Rewitalizacja z natury rzeczy jest więc procesem długim, w którym wiodącą rolę odgrywają
władze lokalne i musi obejmować działania w trzech głównych sferach:
- przestrzenno-technicznej (remonty, renowacja, modernizacja, konserwacja zabytkowych
obiektów
i
przestrzeni
publicznych,
poprawa
środowiska
naturalnego),
- społecznej (zapobieganie przestępczości, marginalizacji, wykluczeniom społecznym),
- ekonomicznej (tworzenie nowych miejsc pracy, rozpowszechnianie aktywności
gospodarcze).
Podkreślenia wymaga fakt, że rewitalizacja jest pojęciem bardzo szerokim, które
odnosi się do zdegradowanych obszarów , a nie tylko do poszczególnych obiektów. Jest to
kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na określonym obszarze proces
przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, inicjowany przez
samorząd terytorialny (głównie lokalny) w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu
kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do
jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne.
Dokumentem, na podstawie którego prowadzone są działania rewitalizacyjne na
terenie Gminy Koniusza jest Gminny Program Rewitalizacji Gminy Koniusza na lata 20162023 przyjęty Uchwałą Nr XXIII/165/2017 Rady Gminy Koniusza z dnia 25 stycznia 2017r.
Podczas przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Koniusza na lata
2016-2023 dokonano wnikliwej diagnozy obszaru kwalifikującego się do objęcia działaniami
rewitalizacyjnymi przy aktywnym udziale wszystkich interesariuszy. Jednocześnie
identyfikacja obszarów problemowych została oparta o weryfikowalne kryteria, które
w dłuższej perspektywie pozwolą na monitorowanie postępu procesu rewitalizacji.
W niniejszej diagnozie zawarto również opis potencjalnych podobszarów zdegradowanych
w odniesieniu do otoczenia.
Pozyskane dane pozwalają zdiagnozować obszary problemowe w Gminie Koniusza.
W celu przeprowadzenia oceny stanu pozyskano dane z zasobów Głównego Urzędu
Statystycznego, Urzędu Gminy w Koniuszy oraz jej jednostek organizacyjnych,
w tym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ponadto z Powiatowego Urzędu Pracy
w Proszowicach, Komendy Powiatowej Policji w Proszowicach i innych jednostek.
Uzyskanie danych ilościowych pozwoliło na wyodrębnienie obszarów charakteryzujących
się koncentracją problemów społecznych, które w dalszym etapie prac staną się
przedmiotem dogłębnej analizy gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej
oraz technicznej. Jednocześnie pozyskano informację od lokalnych podmiotów oraz
społeczeństwa, zgodnie z horyzontalną zasadą partycypacji, które pozwolą na uzyskanie
danych w obszarach, których nie można było zidentyfikować tradycyjnymi metodami.
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4.3 Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
Program przeciwdziałania narkomanii
Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2018rok zaplanowano środki finansowe w wysokości
140,000,00zł. Wydatkowano kwotę 84781,52zł.
Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018rok zaplanowano
środki w wysokości 20000,00zł, wydatkowano kwotę 3538,00zł.
Na 2019 rok przechodzi nadwyżka w kwocie 37464,37zł.
W ramach zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osób
uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i przemocy w rodzinie:
1. Kontynuowano działalność Gminnego Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień oraz
Ośrodka Interwencji Kryzysowej w ramach współpracy z GOPS Koniusza oraz
Starostwem Powiatowym w Proszowicach.
2. Współpracowano z Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie,
Prokuraturą Rejonową Kraków Nowa Huta oraz Komendą Powiatowa Policji
w Proszowicach.
W ramach udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, udzielono
pomocy psychologicznej i prawnej (współpraca z PCPR Proszowice) a w szczególności
ochrony przed przemocą;
1. Zespół Interdyscyplinarny działający przy GOPS w skład którego wchodzili
członkowie GKRPA odbył – 4 posiedzenia a grupa robocza zespołu-16 posiedzeń
w związku z procedura „Niebieskich Kart”. Posiedzenia były zwoływane z uwagi na
występowanie problemu przemocy domowej w rodzinach oraz problemu
alkoholowego.
2. Gminna Komisja odbyła 12 posiedzeń, na których między innymi przeprowadzono
rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego z 10 osobami
uzależnionymi od alkoholu oraz z -5 członkami ich rodzin. Wszczęła 2 postepowania
o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego, z czego 1 wniosek wystosowała
do Sądu Rejonowego w Krakowie natomiast 1 postepowanie z uwagi na brak
zasadności umorzono. Skierowała 3 osoby na badania biegłych w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu. Monitorowała przebieg leczenia 4 osób w
Specjalistycznych Poradniach.
3. Członkowie Gminnej Komisji wzięli udział w 2 szkoleniach nt. „Zadań gminy
i innych instytucji w zakresie profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania
przemocy w środowisku lokalnym” - 4 osoby również nt. „Współpracy
międzyinstytucjonalnej w ramach pomocy osobom uzależnionym i doznającym
przemocy w rodzinie”- 3 osoby.
4. Sfinansowano szkolenie z zakresu profilaktyki alkoholowej oraz przemocy
w rodzinie dla mieszkanek wsi Gnatowice zrzeszonych w Kole Gospodyń Wiejskich.
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, propagowanie
zdrowego stylu życia w tym w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych:
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1. W szkołach Podstawowych, Gimnazjach była prowadzona profilaktyka
uniwersalna, ukierunkowana na całą populacje. Każda szkoła posiadała szkolny
program wychowawczy, uwzględniający działania z zakresu profilaktyki, z
realizacji którego złożyła sprawozdanie. W ramach tej profilaktyki podejmowane
były różne działania, których celem była promocja zdrowego stylu życia,
ograniczenie zjawiska przemocy, opóźnienie wieku inicjacji sięgania po substancje
psychoaktywne, redukcja zasięgu zachowań ryzykownych.
2. Zorganizowano dla dzieci i młodzieży wszystkich szkół z terenu Gminy w których
również brali udział nauczyciele kampanię profilaktyczną nt. „Reaguj na przemoc” ,
łącznie z zakupem materiałów profilaktycznych dla szkół.
3. Zorganizowano warsztaty profilaktyczne dla dzieci z zakresu profilaktyki
uzależnień nt. „Debata” w pięciu szkołach podstawowych oraz warsztaty dla
młodzieży gimnazjalnej nt. „Smak życia”.
4. Sfinansowano wynagrodzenie trenerów na potrzeby pozalekcyjnych zajęć
sportowych dla dzieci w wieku od 8 do 11 lat zrzeszonych przy klubie sportowym
LKS Wierzbowianka jak również wynagrodzenie trenera zajęć sportowych z kick
boxingu które odbywały się na hali sportowej przy S.P w Koniuszy. W ramach
pozalekcyjnych zajęć sportowych promujących zdrowy styl życia sfinansowano
dowozy dzieci na mecze i turnieje, zakupiono stół do tenisa stołowego oraz
zorganizowano z niewielka odpłatnością rodziców 3 dniową wycieczkę do
Zakopanego dla 24 osób biorących udział w zajęciach z kick boxingu.
5. Dofinansowano Festyn Rodzinny w Koniuszy organizowany dla mieszkańców
Gminy w czasie którego promowano zdrowy styl życia bez uzależnień i przemocy
w rodzinie.
Eliminowanie łamania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi:
1. Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych monitorowała punkty
sprzedaży i podawanie napojów alkoholowych, opiniowała wnioski o wydawanie
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych- 16 oraz jednorazowych – 9. W
związku z powyższym Komisja skontrolowała 16 punktów w związku ze złożonymi
wnioskami o wydanie zezwolenia, nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości.
2. W związku z powyższym zorganizowano i sfinansowano szkolenie dla
sprzedawców nt. „Odpowiedzialny sprzedawca”. Zaproszono wszystkich
sprzedawców, ale udział wzięło tylko 10 osób.
W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii poniesiono wydatki
na organizacje 2 koncertów pn. „Broń się , nie trać wiary” które zorganizowano w szkołach
podstawowych w Glewcu i w Koniuszy. Ponadto zakupiono materiały profilaktyczne dla
szkół w ramach przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków i dopalaczy oraz agresji
wśród dzieci i młodzieży.

4.4 Plan gospodarki niskoemisyjnej
Stworzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Koniusza, ma w szczególności za
zadanie skoncentrowanie się na działaniach niskoemisyjnych i efektywnie wykorzystujących
zasoby, w tym poprawie efektywności energetycznej, wykorzystaniu OZE, edukacji czyli
wszystkich działań mających na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza
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w tym pyłów, dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz emisji dwutlenku węgla, ze
szczególnym uwzględnieniem obszarów, na których odnotowano przekroczenia
dopuszczalnych stężeń w powietrzu.
W ramach zadań wynikających z PGN Gmina Koniusza podjęła następujące działania:
1. OCHRONA POWIETRZA
1.1. Realizacja projektu RPO 4.4.2 na wymianę 160 kotłów na gazowe. W ramach
projektu planowane jest zmodernizowanie 160 szt. źródeł ciepła, tj. wymiana 160 szt.
starych kotłów i pieców węglowych na nowoczesne kotły gazowe o dużej
sprawności, w tym także demontaż starego źródła ciepła i modernizacja instalacji
wewnętrznej. W 2018r. dokonano wymiany 100 źródeł ciepła. Działania edukacyjne
stanowiące integralną część projektu mają na celu podniesienie świadomości
ekologicznej społeczeństwa i zapobieganie spalania surowców nie ekologicznych (w
tym węgla gorszej jakości i odpadów) przez lokalną społeczność, tj. bezpośrednich
odbiorców efektów projektu – mieszkańców Gminy Koniusza.
1.2. Realizacja projektu RPO 4.1.1 na instalację 100 urządzeń OZE na terenie Gminy
Koniusza. Gmina Koniusza przystąpiła do realizacji projektu w ramach
Partnerskiego Projektu Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii Dla Gmin
Województwa Małopolskiego. W ramach projektu zostanie dokonana instalacja 120
kolektorów słonecznych, 1 029 paneli fotowoltaicznych, 10 pomp ciepła, 15 kotłów
na biomasę.
1.3. Realizacja projektu RPO 4.3.2 na kompleksową termomodernizację budynku szkoły
w Biórkowie Wielkim. Projekt polega na finansowaniu działań zmierzających do
zwiększenia osłony biernej budynku (docieplenie ścian zewnętrznych; ocieplenie
182,4 m2 ściany zewnętrznej na gruncie styropianem (lambda=0,036 W/(m*K))
o grubości 12cm), wymianie kotłów centralnego ogrzewania, wymianie elementów
instalacji centralnego ogrzewania (2 kotły kondensacyjne po 50kW każdy) oraz
montażu ogniw fotowoltaicznych (10kW)
1.4. Gmina Koniusza przystąpiła do realizacji programu „LIFE”. Program LIFE to jedyny
instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu
projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest
wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska,
realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych
rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w tym przyrody. Gmina
zatrudniła w ramach projektu Ekodoradcę, który ma za zadania wdrażanie
programów ograniczających niską emisję (programy wymiany kotłów oraz montażu
OZE) oraz wdrażanie edukacji ekologicznej na terenie Gminy.
1.5. Gmina Koniusza przeprowadziła na swoim terenie inwentaryzację źródeł ciepła
w indywidualnych gospodarstwach domowych oraz wprowadziła je do Bazy
Inwentaryzacji UMWM. W bazie wpisanych jest ponad 1200 indywidualnych
palenisk. Baza ma za zadanie zebrania informacji nad ilością palenisk na terenie
gminy oraz kontrolę emisji zanieczyszczeń z indywidualnych źródeł ciepła
1.6. Gmina Koniusza wraz z Krajową Agencją Poszanowania Energii, stworzyła również
Zintegrowaną Strategię Ochrony Powietrza dla gminy Koniusza. Celem dokumentu
jest stworzenie działań, które pomogą w redukcji emisji gazów cieplarnianych do
atmosfery, zwiększą wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz poprawią
efektywność energetyczną, które są spójne z pakietem klimatyczno-energetycznym.
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1.7. Gmina Koniusza korzysta z dwóch mierników jakości powietrza (ON-LINE) które
umieszczone są na budynku GOK w Koniuszy oraz Z.S w Biórkowie Wielkim
1.8. Gmina Koniusza przeprowadziła w samym 2018r ponad 70 kontroli palenisk pod
kątem spalania odpadów w kotłach w indywidualnych gospodarstwach domowych

4.5 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
Zadaniem własnym Gminy jest między innymi zapewnienie opieki bezdomnym
zwierzętom. Co roku do końca marca na Radzie Gminy ciąży ustawowy obowiązek podjęcia
w drodze uchwały programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt. Uchwała dot. w/w programu została podjęta 20 marca 2018 r.
Zgodnie z wytycznymi „programu” umowę na zapewnienie opieki oraz wyłapywanie
bezdomnych zwierząt na terenie Gminy realizowało Schronisko Plama Jan Michalski
w Racławicach. Natomiast zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku
zdarzeń losowych z udziałem zwierząt zapewniał Pan Stanisław Pierwoła z Przychodni
Weterynaryjnej w Biórkowie Wielkim.
W roku 2018 r. oddano do schroniska 19 psów, zakupiono kilka kg karmy dla
potrzebujących zwierząt, wykonano 2 zabiegi polegające na sterylizacji zwierząt a także
zapewniono opiekę weterynaryjną zwierzętom, które uległy wypadkom drogowym.
Ponadto Gmina współpracowała z mieszkańcami, którzy znajdując bezdomne zwierzęta
przysyłali zdjęcia celem zamieszczenia na stronie internetowej Gminy i odnalezienia
właściciela, niejednokrotnie sprawując kilkudniową opiekę nad bezdomnym zwierzęciem.
Dzięki temu kilku psom i kotom udało się znaleźć dom.

4.6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
"Program Współpracy Gminy Koniusza z Organizacjami Pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok" został przyjęty
uchwałą Nr XXXVI/239/2017 Rady Gminy Koniusza z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie
przyjęcia "Programu Współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok".
"Program Współpracy Gminy Koniusza z Organizacjami Pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok" utworzony
został
na bazie projektu programu, który został poddany konsultacjom społecznym
z mieszkańcami a także z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konsultacje
przeprowadzono w dniach 16 do 27 października 2017 r. w następujących formach:
zamieszczenie projektu programu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Gminy
Koniusza. Uwagi i wnioski można było składać pisemnie na "formularzu konsultacyjnym"
na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Koniusza lub pocztą elektroniczną oraz poprzez
zgłaszanie uwag Inspektorowi ds. informacji publicznej i promocji gminy. Do poddanego
konsultacjom projektu nie wpłynęła żadna propozycja zmian, co zostało zapisane
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w protokole z przebiegu konsultacji z dnia 3 listopada 2017 r.
Jedną z form współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi w 2018
roku, obok współpracy pozafinansowej, była współpraca finansowa. Polegała ona na
zleceniu organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych należących do zadań
Gminy Koniusza w zakresie określonym wart. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych
w budżecie Gminy Koniusza na 2018 r. uchwalono w wysokości: 80 000,00 zł.
Kwota wykorzystana przez organizacje pozarządowe w 2018 r. wyniosła: 61 000,00 zł.
Zadania publiczne zlecone organizacjom w 2018 roku:
Na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza w ramach upowszechniania kultury
fizycznej i sportu w roku 2018 przeznaczono środki finansowe w wysokości 75 000,00 zł.
1.1. Na powierzenie realizacji zadania: Organizacja zajęć o charakterze szkoleniowym oraz
imprez rekreacyjno-sportowych, mających na celu propagowanie jeździectwa oraz
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie jeździectwa na terenie gminy
Koniusza:
1) 10 000,00 zł - Klub Sportowy "FARUK", Niegardów Kolonia 54, 32-104 Koniusza
- zadanie pt. „Organizacja zajęć o charakterze szkoleniowym oraz imprez
rekreacyjno – sportowych, mających na celu propagowanie jeździectwa oraz
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie jeździectwa na terenie
gminy Koniusza”.
1.2. Na powierzenie realizacji
zadania:
Organizacja współzawodnictwa i
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej na terenie gminy
Koniusza:
1) 17 000,00 zł - Ludowy Klub Sportowy "POGOŃ WRONIN", Wronin, 32-104
Koniusza - zadanie pt. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
w miejscowości Wronin". Wykorzystano środki z dotacji w wysokości 10 000,00
zł ( z podmiotem zawarto porozumienie w sprawie rozwiązania umowy na
realizację zadania publicznego),

2) 31 000,00 zł - Ludowy Klub Sportowy "WIERZBOWIANKA", Wierzbno, 32-104
Koniusza - zadanie pt. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
w Wierzbnie"

Na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza w zakresie kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania
tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej w roku 2018 - Rodzaj zadania: Organizacja warsztatów, zajęć
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i imprez promujących kulturę i tradycję dla mieszkańców gminy Koniusza. Na
powierzenie realizacji w/w zadań przeznaczono środki finansowe w wysokości
10 000,00zł.
Zostały przydzielone następujące dotacje:
1) 5 000,00 zł. - Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Glewie z siedzibą
w Glewie 38, 32-104 Koniusza - zadanie pt. „Przeprowadzenie warsztatów
kulinarnych we wsi Glew",
2) 5 000,00 zł. - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Karwin, Karwin 1, 32-104 Koniusza zadanie pt. "Organizacja cyklu kursów i szkoleń – tradycja i nowoczesność w naszych
domach".
Ochrona i opieka zdrowotna :
W 2018 r. Gmina udzieliła dotacji w wysokości 5 000,00 na szczepienia dzieci do 3 roku
życia na pneumokoki.

5. Finanse gminy
Dochody, przychody, wydatki i rozchody Gminy Koniusza planowane są w okresach roku
kalendarzowego w układzie działów, rozdziałów i paragrafów, które zatwierdzane są
uchwałą Rady Gminy Koniusza. Rada Gminy władna jest dokonywać w ciągu roku zmian
w budżecie w związku z możliwością pozyskiwania środków zewnętrznych bądź
pojawieniem się priorytetowych zadań do realizacji.
Dochody i przychody
Dochody 2018 roku wyniosły 37 982 592,11 zł w tym:



dochody bieżące w kwocie 35 892 884,97 zł, co stanowi 94,50% otrzymanych
dochodów
dochody majątkowe 2 089 707,14 zł, co stanowi 5,50% otrzymanych dochodów

Dochody uzyskane w ciągu roku budżetowego dzielone są według działów klasyfikacji
budżetowej, który obrazuje poniższy zamieszczona tabela.
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Dział
Treść
010
Rolnictwo i łowiectwo
400
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie
elektryczną, gaz i wodę
600
Transport i łączność
700
Gospodarka mieszkaniowa
750
Administracja publiczna
751
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
752
Obrona narodowa
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
756
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem
758
Różne rozliczenia
801
Oświata i wychowanie
851
Ochrona zdrowia
852
Pomoc społeczna
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
855
Rodzina
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
926
Kultura fizyczna
Razem

Plan

Wykonanie
%
503 920,56
505 324,66 100,28
206 000,00
206 548,46 100,27

1 383 277,43
171 811,60
118 525,00
104 441,00

1 383 277,43
183 433,51
105 387,02
89 523,36

100,00
106,76
88,92
85,72

690,00
64 392,00

690,00
65 076,94

100,00
101,06

8 608 583,00

9 129 591,01

106,05

11 886 438,67
1 414 466,62
408,00
285 990,76
689 203,01

11 887 175,59
1 484 098,54
306,00
284 897,92
660 206,14

100,01
104,92
75,00
99,62
95,72

25 787,00
10 120 288,24
3 043 540,45
192 422,00
150 000,00
38 970 185,34

25 787,00
10 027 488,10
1 943 780,43
0,00
0,00
37 982 592,11

100,00
99,08
63,87
0,00
0,00
97,47

Zauważalnym zjawiskiem w gospodarce planowania przychodów jest wyższy poziom ich
wykonania niż zaplanowany. Jest to działanie zgodne z przepisami prawa polskiego
i wskazuje na realność i racjonalność w planowaniu dochodów.
W okresie 2018 roku występują również działy w których nie dokonano pozyskania środków
finansowych, a je zaplanowano. W budżecie Gminy wystąpiło to zjawisko w dwóch działach
„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i „Kultura Fizyczna”. Wystąpienie takiej
sytuacji miało miejsce w związku z pozyskaniem środków europejskich na przebudowę
budynku GOK w Koniuszy gdzie umowa została podpisana, a środki wpłyną z początkiem
2019 roku w związku z refundacja wydatków oraz budowy aktywnych stref sportowych
w miejscowościach Gminy Koniusza, gdzie pozyskano środki z Ministerstwa Sportu
i Turystyki i tu również wystąpi zastosowanie zasady refundacji wydatków w pierwszym
półroczu 2019 roku.
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Obok klasyfikacji budżetowej dochody dzielone są według źródeł pozyskania, który
obrazowany jest wykresem poniższym.

Dotacje z budżetu
państwana zadania
zlecone bądż
własne gminy,
funduszy celowych,
dotacje innych
jednostek
samorządowy
31%
Usługi i najem
świadczony przez
Gminę, pozostałe
dochody
3%

Rysunek

Dotacje z udziałem Opłata śmieciowa
finansowania
2%
eueopejskiego
5%
Subwencja
28%

Podatki
31%

Główne źródła dochodów (Opracowanie własne)

Ważnym czynnikiem kształtowania się sytuacji bytowych mieszkańców Gminy Koniusza są
podatki lokalne, w tym podatek rolny, który kształtowany jest ceną jednego ze zbóż
uprawianych na terenie Polski, którym jest żyto.
Informację tą jest komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18
października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej
podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (Monitor Polski rok 2017
poz. 958). Zgodnie z treścią komunikatu: „na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15
listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892) ogłasza się, że średnia cena
skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy
2018 wyniosła 52,49 zł za 1 dt”.
(Dla porównania tożsamy komunikat roku 2016 mówi o cenie 1dt zyta w wysokości 52,44 zł )
Tak ustalona cena pozwala na dokonanie obliczeń w naliczeniu podatku rolnego, który
wyniósł 131,23 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (równowartość
pieniężna 2,5 dt żyta). Natomiast stawka obowiązująca w 2017 r. wynosiła 131,10 zł.
Wobec tego w skali roku podatek do zapłaty wzrósł o 13 gr.
Podatki lokalne to również podatek od nieruchomości określany przez Radę Gminy
w Koniuszy w oparciu o ustawę o podatku i opłatach lokalnych. Poniższe wykresy
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przedstawiają maksymalne stawki według Ustawy w porównaniu do obowiązujących
w Gminie Koniusza w grupach najczęściej występujących nieruchomości.

Stawka max. wg. Ustawy

Obowiązujące w Gm. Koniusza

0

0,2

0,4

0,6

0,8

w zł od 1 m² powierzchni użytkowej

Rysunek Stawka podatku od nieruchomości: od budynków lub ich części mieszkalne
(Opracowanie własne)

Stawka max. wg. Ustawy

Obowiązujące w Gm. Koniusza

19,5

20

20,5

21

21,5

22

22,5

23

23,5

w zł od 1 m² powierzchni użytkowej

Rysunek
Stawka podatku od nieruchomości: od budynków lub ich części
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, (Opracowanie własne)
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Stawka max. wg Ustawy

Obowiązująca w Gm. Koniusza

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

w zł od 1 m² powierzchni

Rysunek
Stawka podatku od nieruchomości: od gruntów związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków (Opracowanie własne)
Do budżetu Gminy wpływają również podatki od środków transportów tj. samochody
ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe , a nawet przyczepy i naczepy . Stawki podatków w
tej grupie ustala również Rada Gminy w oparciu o ustawę o podatkach i opłatach lokalnych.
W Gminie Koniusza ostatnia zmiana stawki miała miejsce w dniu 19 listopada 2015 roku i
obejmowała podatki za rok 2016.
Poniżej zaprezentowano najczęściej występujące grupy pojazdów, od których pobierany jest
podatek od środków transportu w Naszej gminie, a maksymalne progi stawek z Ustawy.

Stawka max. Wg ustawy

Obowiązująca w Gm. Koniusza

0
w zł za rok
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Rysunek Stawka podatku od środków transportu: Samochody ciężarowe o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie (Opracowanie własne)

Stawka max. wg Ustawy

Obowiazyjąca w Gm. Koniusza

0

200

400

600

800 1000 1200 1400 1600 1800

w zł za rok

Rysunek Stawka podatku od środków transportu: Samochody ciężarowe o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 9 ton a poniżej 12 ton (Opracowanie własne)

Stawka max. wg Ustawy

Obowiązująca w Gm. Koniusza

0

500

1000

1500

2000

2500

w zł za rok

Stawka podatku od środków transportu: Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą: Trzy osie i więcej: 38 ton i więcej (oś
jezdna z zawieszeniem pneumatycznym) (Opracowanie własne)
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Obok dochodów drugim źródłem finansowania wydatków Gminy w 2018 roku były
również przychody. Przychody stanowiły % wydatków, a w skład ich wchodziły wolne
środki na poziomie 800 000,00 zł oraz pozyskana pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 1 800 000,00 zł na
współfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Biórków Mały,
Biórków Wielki i Czernichów.
Wydatki i rozchody
Wydatki 2018 roku wyniosły 39 280 518,36 zł, w tym



Wydatki bieżące 32 363 220,88 zł, co stanowi 83,09 % poniesionych wydatków
Wydatki majątkowe 6 917 297,78 zł, co stanowi 16,91 % poniesionych wydatków

Wydatki tak jak dochody klasyfikowane są również według działów, rozdziałów i
paragrafów, które przedstawia poniższa tabela, jednak w planowaniu wydatków
obowiązuje bezwzględny zakaz przekraczania planu wydatków ujętych w uchwale
budżetowej i jej zmianach.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WEDŁUG DZIAŁÓW Z WYKONANIA WYDATKÓW
Dział
010
600
700
710
750
751

752
754
757
758
801
851
852
853
854
855
900
921
926

Treść
Rolnictwo i łowiectwo
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Obrona narodowa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Obsługa długu publicznego
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Edukacyjna opieka wychowawcza
Rodzina
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna
Razem
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Plan
873 828,01
4 178 976,24
361 750,00
55 000,00
3 708 841,36
104 441,00

Wykonanie
838 018,19
3 903 752,67
214 737,24
51 835,83
3 370 277,12
89 523,36

%
95,90
93,41
59,36
94,27
90,87
85,72

690,00
594 432,00

690,00
512 245,29

100,00
86,17

85 000,00
210 700,00
12 761 688,13
165 408,00
1 344 771,52
1 008 082,05
29 287,00
10 136 088,24
8 341 969,42
567 422,00
490 000,00
45 018 099,97

81 889,16
0,00
11 584 203,72
89 446,25
1 275 113,76
719 243,09
28 714,00
10 032 543,02
6 060 094,89
375 000,00
53 190,77
39 280 518,36

96,34
0,00
90,77
54,08
94,82
71,35
98,04
98,98
72,65
66,09
10,86
87,25
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Cele główne wydatków bieżących to zapewnienie wynagrodzeń zatrudnionych osób w
oświacie i administracji samorządowej, realizacje zadań zleconych jednostka samorządu
terytorialnego takie jak zapewnienie pomocy społecznej, wypłata świadczeń osoba
fizycznym (m. in. wypłata 500+, Dobry start), zapewnienie gotowości bojowej przez
finansowanie Ochotniczych Straż Pożarnych, czy promocja Gminy oraz wydatki na
wdrożony Selektywny System Odbioru Odpadów Komunalnych. Znaczna grupę wydatków
poniesionych z budżetu Gminy Koniusza to wydatki związane z realizacja projektów z
dofinansowaniem unijnym, przy wkładzie krajowym oraz wydatkach własnych. Wydatki te
ponoszone były głownie w oświacie gdzie zapewniono zakup pomocy dydaktycznych,
poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych do realizacji lekcji dla
uczniów zarówno zdolnych , jaki i tych , które pragnęły podciągnąć swoje wyniki w nauce.
Gmina również ponosiła w 2018 roku wydatki związku szeroko zakrojona akcji
pozyskiwania środków na działania ekologiczne poprzez zatrudnienie Ekodoradcy czy tez
liczne akcje edukacyjne w związku z dbaniem o czystość powietrza, czy tez pozyskiwaniem
nowych źródeł energii (Temat dogłębnie omówiono w dalszej część Raport).
Wykres poniższy przedstawia procentowe udziały poszczególnych grup wydatków

[NAZWA KATEGORII]
[WARTOŚĆ]
Pozostałe wydatki;
27,16%
Świadczenia; 32,72%

Wynagrodzenia z
pochodnymi od nich
naliczone; 37,14%

Rysunek - Wydatki bieżące według grup wydatków budżetowych (Opracowanie własne)
Rok 2018 to również rok wydatków majątkowych. Ogólna kwota wydatków to 6 917 297,48
zł. Środki finansowe pochodziły również z realizacji projektów unijnych wykazanych m.in.
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2025, jak również ze środków własnych.
Tu między innymi inwestycja na rozbudowę sieci sanitarno-kanalizacyjnej w kolejnych
miejscowościach
Gminy Koniusza. Ponad milionowa inwestycje poniesiono również w zakresie rozbudowy
infrastruktury drogowej, czy też nieco mniejsze , ale systematyczne wydatki poniesiono na
rzecz Ochotniczych Straż Pożarnych. O których można z duma powiedzieć , że działają
najprężniej na terenie Powiatu Proszowickiego.
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Poniżej zaprezentowano wydatki majątkowe uwzględniając odpowiednie podziałki
klasyfikacji budżetowej.

Oswiata i Rolnictwo; 2,15%
wychowanie; 8,36%
Drogi publiczne;
17,45%

Gospodarka
konunalna i ochrona
środowiska; 67,37%

Rysunek

Administracja
publiczna i
gospodarka
komunalna; 2,14%
Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa;
2,53%

Wydatki majątkowe według klasyfikacji budżetowej (Opracowanie własne)

Równowagę bilansową dochodów i przychodów, a wydatków jest rozchód.
Występujące rozchody w Gminie Koniusza to spłaty raty zaciągniętych w latach
poprzednich w Wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w
Krakowie w wysokości 613460,00 zł oraz udzielona pożyczka dla Stowarzyszenia
Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernichowie na kwotę 187 500,00 zł z terminem zwrotu w
2019 roku.
Wieloletnia prognoza finansowa
Wieloletnia prognoza finansowa obok uchwały budżetowej stanowi podstawowy
dokument planistyczny. Zaletami planowania wieloletniego jest bardziej racjonalne
gospodarowanie środkami publicznymi, zwiększenie wiarygodności, przejrzystości
i przewidywalności polityki fiskalnej oraz dopasowanie do planowania na szczeblu unijnym.
W 2018 roku obowiązywała Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) na lata 2018-2025
uchwalona przez Radę Gminy Koniusza. Pierwsza część tego dokumentu prezentuje
poniesione wydatki i osiągnięte dochody trzech lata przed rokiem bazowym służące do
obliczenia zdolności zaciągania zobowiązań długoterminowych. Rok bazowy to rok 2018,
który odzwierciedla plan finansowania gospodarki Gminy Koniusza, w tym:
* dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
* dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,
* wynik budżetu,
* przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
* przychody i rozchody, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do
zaciągnięcia,
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* kwotę długu, w tym relację, obliczoną w sposób wskazany w art. 243 nowej ustawy
o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu.
Kolejne lata 2019- 2025 to wskazania kierunku rozwoju Gminy Koniusza,
w szczegółowości jak w roku bazowym. Dochody będą pozyskiwane z podatków lokalnych,
subwencji i dotacji otrzymanych z budżetu państwa , bądź pozyskanych od innych jednostek
samorządowych. Dochody ze sprzedaży majątku będą stanowić niewielki odsetek
dochodów i nie będzie miał istotnego wpływu w gospodarce finansowej Gminy. Dochody
jaki i wydatki, które wykazywane są WPF będą mieć tendencje wzrostową, (zaplanowano
3% wzrostu), który pozwoli osiągnąć nadwyżkę budżetową, która zostanie spożytkowana na
zwrot środków w ratach otrzymanych w latach poprzednich pożyczek na zadania
inwestycyjne tj. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Glewiec, Glew,
Czernichów czy też aktualnie zaciągniętej pożyczki na współfinansowanie budowy
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Biórków Mały, Biórków Wielki i Czernichów.
Drugim elementem Wieloletniej Prognozy Finansowej jest wykaz przedsięwzięć składający
się:
1) programy, projekty lub zadania, w tym związane z:
• programami realizowanymi z udziałem środków:
– pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków
z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA),
– pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, inne niż pochodzące
z budżetu Unii Europejskiej, oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej
przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
obecnie brak pozyskanych środków, w związku z brakiem ogłoszonych konkursów na ten
typ dofinansowania
• umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla
zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym
niż rok,
Wykaz przedsięwzięć 2018 roku po zmianach dokonywanych przez Radę Gminy Koniusza
prezentował przedsięwzięcia w związku z wydatkami bieżącymi i majątkowymi
wynikającymi z umów podpisanych, w związku z pozyskanymi środkami europejskimi przy
udziale środków krajowych tj.
Nazwa i cel

Okres
realizacji
Od
Do

Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem
- wydatki bieżące

Łączne
nakłady
finansowe

Limit 2018

Limit 2019

Limit
2020

Limit
2021

Limit
2022-2025

10 506 381,81
3 352 449,13

3 974 124,88
1 177 140,01

4 512 974,65
300 026,84

224 367,44
77 367,44

77 369,44
77 369,44

37 897,90
37 897,90

Budowa kortu tenisowego i boisk w
miejscowościach Biórków W. i Koniusza oraz 10
placów zabaw na terenie Gm. Koniusza Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej

2018

2019

45 938,00

31 938,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

Małopolska w zdrowej atmosferze Life
OCHRONA
POWIETRZA
WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM

W

2016

2021

378 763,00

66 541,00

60 541,00

66 600,00

66 602,00

0,00

dla

2017

2018

1 172 185,28

411 903,60

0,00

0,00

0,00

0,00

Miejsce

dla

Przedszkolaka

-

Miejsce
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Przedszkolaka
Odnawialne źródła energii
- Ochrona
środowiska/Odnawialne źródła energii

2017

2025

129 129,82

43 238,96

26 478,08

10 767,44

10 767,44

10 767,44

poprawa jakości powietrza w Gminie Koniusza
i redukcja emisji zanieczyszczeń pochodzących
z systemów indywidualnego ogrzewania
mieszkań dzięki wymianie kotłów i pieców
węglowych na piece gazowe - poprawa
warunków powietrza

2017

2020

20 239,02

11 739,00

8 500,02

0,00

0,00

0,00

Projekt "Wiedzą i aktywnością zdobywamy
świat" - Rozwój kształcenia ogólnego

2017

2019

1 508 109,14

566 815,91

152 082,42

0,00

0,00

0,00

Projekt" Modernizacja kształcenia zawodowego
w Małopolsce II" - Kształcenie zawodowe
Trampolina do przyszłości - Subsydiowane
zatrudnieni- Program operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój
- wydatki majątkowe

2017

2019

62 682,87

29 362,54

18 624,32

0,00

0,00

0,00

2018

2019

35 402,00

15 601,00

19 801,00

0,00

0,00

0,00

7 153 932,68

2 796 984,87

4 212 947,81

144 000,00

0

0

Budowa kortu tenisowego i boisk w
miejscowościach Biórków W. i Koniusza oraz 10
placów zabaw na terenie Gm .Koniusza Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej

2018

2019

3 128 498,56

1 249 271,82

1 879 226,74

0,00

0,00

0,00

Modernizacja budynku GOK - Poprawa
funkcjonalności budynku GOK
Odnawialne źródła energii
- Ochrona
środowiska/Odnawialne źródła energii
poprawa jakości powietrza w Gminie Koniusza
i redukcja emisji zanieczyszczeń pochodzących
z systemów indywidualnego ogrzewania
mieszkań dzięki wymianie kotłów i pieców
węglowych na piece gazowe - poprawa
warunków powietrza

2018

2019

388 844,00

194 422,00

194 422,00

0,00

0,00

0,00

2017

2019

2 356 590,12

785 530,05

1 571 060,07

0,00

0,00

0,00

2017

2020

1 280 000,00

567 761,00

568 239,00

144 000,00

0,00

0,00

Wymienione przedsięwzięcia w związku z ich charakter wydatkowania wykazywane są
w Wieloletniej Prognozie Finansowej w obu grupach. Na potrzeby powyższego Raportu
o stanie Gminy Koniusza, powyższe zadania zostały dogłębnie przedstawione w kolejnych
działach Raportu.

6. Pomoc społeczna
Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniuszy jest jednostką organizacyjną realizującą cele
i zadania z zakresu pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej
Celem pomocy jest umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji
życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby
i możliwości. Realizując cele pomocy społecznej tut. Ośrodek wykonuje zadania, które
należą do zadań własnych gminy i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
realizowanych przez gminę. Zadania własne dzielą się na te o charakterze obowiązkowym, a
także fakultatywnym.
Głównym instrumentem pomocy społecznej jest praca socjalna, która należy do zadań
własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Praca socjalna rozumiana jest jako
działalność zawodowa, mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub
odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków
sprzyjających temu celowi. Pracownik socjalny podejmując współpracę z osobą lub rodziną
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diagnozuje jej sytuację oraz określa plan pomocy na jej rzecz, który umożliwiałby
usamodzielnienie osoby, rodziny, tym samym, pomógł rozwiązać główne problemy.
Działania podejmowane w tym zakresie są bardzo zróżnicowane i dostosowane do
indywidualnej sytuacji. Pracę socjalną uzupełniają świadczenia w formach finansowych,
rzeczowych lub usługowych.
W 2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy dla 147 rodzin o liczbie osób 444
przeprowadzając 153 wywiadów środowiskowych.
Do zadań własnych o charakterze obowiązkowym należą zadania związane z
przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków stałych oraz opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne. W 2018r. Ośrodek wypłacał zasiłki stałe dla 15 osób. Uprawnionymi do
pobierania zasiłku stałego są osoby całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku lub
niepełnosprawności, które nie posiadają żadnego dochodu lub ich dochód nie przekracza
kwoty 701,00 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 528,00 zł. dla osoby w rodzinie.
W 2018 r. tut. Ośrodek dla 15 osób uprawnionych opłacił składki na ubezpieczenie
zdrowotne.
Na zadania te wydatkowano środki finansowe w wysokości:
- zasiłki stałe - 92 617,23 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 8 163,37 zł.
Środki te w całości pochodziły z dotacji.
Kolejne zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym to zasiłki celowe w tym celowe
specjalne. Zasiłki przyznano osobom i rodzinom w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby
życiowej w szczególności na pokrycie kosztów zakupu leków, leczenia, opału, żywności,
odzieży. W 2018 r. pomocą w tej formie objęto 67 rodzin o liczbie 179 osób w rodzinach. Na
realizację ww. zadania wydatkowano kwotę 31 493 zł.
W 2018 roku Ośrodek udzielał również pomocy w formie zasiłków okresowych.
Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę,
niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do
świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Zasiłki okresowe przyznano dla
11 osób ze względu na bezrobocie i długotrwałą chorobę. Na realizację zadania
wydatkowano kwotę 10 506 zł.
W uzasadnionych przypadkach, a w szczególności tam gdzie występuje w rodzinie
alkoholizm, przyznana pomoc finansowa zamieniana jest na formę rzeczową /tj. zakup
opału, żywności, lekarstw, opłaty za zużycie energii elektrycznej. Problem jakim jest
alkoholizm nie dotyczy wyłącznie osoby uzależnionej, ale przede wszystkim członków jego
rodziny. W związku z tym tut. Ośrodek sam kieruje lub stara się nakłonić rodziny do
skorzystania z pomocy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W 2018 r. skierowano 7 osób.
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W 2018 roku Ośrodek realizował rządowy program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania". W ramach Programu Ośrodek we współpracy z Dyrektorami placówek
oświatowych z terenu gminy Koniuszy prowadził dożywianie w 6 szkołach w formie
gorącego posiłku. Dożywianiem było objętych 113 dzieci z 65 rodzin. Na zadanie to
wydatkowano 75 235 zł. z czego z dotacji 60 146 zł. ,ze środków własnych 15 089 zł.
Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należą również świadczenia
usługowe: organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, kierowanie do domu pomocy
społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu, prowadzenie
i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych.
Osobom samotnym, które z powodu choroby wieku lub innych przyczyn wymagają pomocy
innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych.
W 2018r. z takiej formy pomocy skorzystało 8 osób. Pomoc usługowa świadczona była
w ramach umowy - zlecenia. Pomoc w tej formie obejmuje zaspakajanie codziennych
potrzeb, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości
również zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Na realizację tego zadania wydatkowano 46
359 zł.
Osoby korzystające z usług za świadczoną pomoc ponoszą odpłatność na zasadach
określonych w ustawie o pomocy społecznej jak również w Uchwale Nr XXIl159/04 Rady
Gminy Koniusza z dnia 02.12.2004 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków
przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
W przypadku niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
z powodu stanu zdrowia podopiecznego Ośrodek Pomocy kieruje do Domu Pomocy
Społecznej. W 2018 r. w Domach Pomocy Społecznej przebywało 20 osób. Głównym
problemem związanym z pobytem w/w osób w Domach Pomocy Społecznej jest wysoka
odpłatność za ich pobyt. Ustawa o pomocy społecznej określa, że osoba skierowana płaci za
pobyt 70% swojego dochodu. Pozostałą kwotę powinni uregulować zstępni i wstępni pod
warunkiem, że dochód osoby samotnie gospodarującej jest wyższy niż 300% kwoty
kryterium osoby samotnie gospodarującej ( obecnie 2103,00 zł ) lub dochód na osobę
w rodzinie jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (obecnie
kwota ta wynosi 1584,00 zł ).
Od czerwca 2013 r. Ośrodek realizuje zadania określone w ustawie o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej. Realizując Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 20182020 dla Gminy Koniusza pracownicy socjalni przeprowadzili wywiady środowiskowe
w rodzinach przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych. Następnie po dokonaniu analizy sytuacji rodzin wystąpili do kierownika
ośrodka o przydzielenie asystenta rodziny dla 3 rodzin.
Kierownik Ośrodka złożył ofertę konkursową pn" Asystent rodziny i koordynator pieczy
zastępczej” do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. W wyniku
rozstrzygniętego konkursu otrzymaliśmy środki na zatrudnienie od 1.01.2018r. asystenta
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rodziny. Asystent rodziny po zapoznaniu się z rodzinami wymagającymi pomocy opracował
plan pracy z rodziną i udzielał im stosownej pomocy m.in w zdobywaniu umiejętności
prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, rozwiązywaniu problemów
socjalnych, psychologicznych, wychowawczych dzieci. Udzielał pomocy w poszukiwaniu
i utrzymywaniu pracy zarobkowej. Prowadził kartę pracy i dziennik wizyt w rodzinie.
W myśl art.191 ust. 10 przedmiotowej ustawy w przypadku umieszczenia dziecka
w rodzinie zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi
koszty (przez pierwszy rok pobytu) w wys. 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka
w pieczy zastępczej. Z terenu naszej gminy w rodzinach zastępczych przebywa 3 dzieci.
W związku z tym w 20l8 r. na odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej wydatkowano
14 240,40 zł.
W 2018r. pracownicy socjalni współpracując z Policją zdiagnozowali w 14 rodzinach
przemoc domową. Przemoc w rodzinie jest doświadczeniem traumatycznym, którego
skutkiem są bezpośrednie szkody na zdrowiu psychicznym i fizycznym, jak i poważne
długotrwałe problemy ujawniające się w życiu dorosłym, jako konsekwencje przemocy
doświadczonej w dzieciństwie. Realizując Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie na lata 2014-2018 podjęliśmy działania informacyjno-edukacyjne na temat
przemocy i jej negatywnych skutków poprzez opracowanie i upowszechnienie na terenie
gminy plakatów i ulotek. Od 2010 r. działa Punkt Wsparcia, Informacji i Pomocy dla Osób
Dotkniętych Przemocą w Rodzinie z siedzibą w Ośrodku. W 2018 r. Punkt ten był czynny
dwa razy w tygodniu. Z porad w punkcie wsparcia mieszkańcy gminy skorzystali 55 razy.
Ponadto w 2018 r. Ośrodek współpracował z PCPR Proszowice , Caritas Proszowice poprzez
kwalifikowanie najbardziej potrzebujących osób do pomocy żywnościowej (po odbiór
żywności zakwalifikowano i skierowano 220 osób), Powiatowym Urzędem Pracy
w Proszowicach zgłaszając osoby bezrobotne do prac interwencyjnych i robót publicznych,
aby w ten sposób wyeliminować osoby uchylające się od pracy, a ubiegające się o pomoc
z powodu bezrobocia.
Do zadań Ośrodka zleconych przez gminę należą również zadania realizowane na
podstawie ustawy o systemie oświaty. W ramach tych zadań Ośrodek wypłacił stypendium
szkolne dla 32 dzieci na kwotę 28 714 zł.
Realizując Ustawę o Karcie Dużej Rodziny Ośrodek w 2018r. wydał karty dla 94 rodzin.
Jeżeli Ośrodek ma możliwość pozyskania nieodpłatnie odzieży lub sprzętu gospodarstwa
domowego to organizuje takie akcje. W 2018 r. z tej formy pomocy skorzystało 12 rodzin.
Kolejnymi zadaniami zleconymi jest realizacja ustaw: o świadczeniach rodzinnych
i funduszu alimentacyjnym, pomocy państwa w wychowaniu dzieci „program 500 plus”,
program „Dobry Start”. Na realizację w/w zadań wydatkowano środki finansowe
w wysokości:
Świadczenia rodzinne oraz
Składki emerytalno rentowe
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-

628 rodzin

-

2 134 036,31 zł.
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Fundusz alimentacyjny

-

Zasiłki dla opiekunów

-

Świadczenie rodzicielskie

-

38 osób

-

139 000,00 zł.

4 osoby

-

15 599,58 zł.

11 rodzin

-

133 202,30 zł.

Świadczenie wychowawcze
( Program 500 plus)

-

2 485 dzieci

- 7 028 111,30 zł.

-

1 198 dzieci

-

Świadczenie dobry start
(program 300 plus)

359 400,00 zł.

7. Zakres prawa wodnego
Lp. Nazwa zadania
1
Wykonanie Projektu rozbudowy
oczyszczalni ścieków w Karwinie
2

3

4

Kwota
przebudowy 110 000,00 zł netto
135 300,00 zł brutto
Termin zakończenia – 2019
Opracowanie
operatu
wodnoprawnego
na 5 000,00 zł
odprowadzenie ścieków oczyszczonych w ilości
200m3/d z oczyszczalni ścieków w Piotrkowicach
Małych wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych
pozwoleń i decyzji administracyjnych
Opracowanie dokumentacji projektowej: „Budowa 65 000,00 zł brutto
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koniusza,
Gmina Koniusza
Kanalizacja wsi cz. Czerchnichów, Biorków Mały, cz. 7 789 950,54 zł
Biórków Wielki - przetarg
W tym 3 049 414,63 zł pożyczki
i

Kanalizacja: Biórków Mały, Biórków Wielki, Czernichów:
Całkowita długość L=13 678,15 mb, w tym przyłączy 3 384,10 mb, 5 szt. pompowni
głównych (PS1, PS2, PS3, PS4, PS5) i kanału tłocznego 1 585,4 mb.
Czernichów długość kolektorów L= 2 672,15 mb, w tym przyłączy 371,15 mb, 1 szt.
pompowni głównych (PS1) oraz 637,80 mb kanału tłoczny fi 90 mm.
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Zestawienie łączne długości kanalizacji w Gminie Koniusza:
Kanały

Piotrkowic
e
Małe
Przesławic
e
w mb/szt
1

Karwin
cz.Wierzbn
a
w
mb/szt.

Szarbia
mb/szt

Wierzbno

Wroniec
Wronin
cz. Górki
Jaklińskiej

Wąsów
Glewiec
Czernichów
Wronin

Czernichów
Glew
Glewiec
Szarbia

2

3

4

5

6

7

Fi 315/300

1640
0
6804

2786,9
2873
3545

516
1897
4018

0
740
5700

0
846
11730

0
0
8215,75

0
0
10002,60

10975,20

0
8444

0
9204,9

0
6431

0
6440

0
12576

0
8215,75

0
10002,6

10975,2

Przykanaliki
fi 160,200

2748

2119

862

1145

3807

1843,73

3075,80

3755,25

Tłoczny razem
w tym:
Fi 110
Fi 90

1856

343

700

617

2401

2059,14

2941,75

344
1120

149
0

0
700

566
0

1216
805

1527,42

1026,6
1215,45

Fi 75
Fi 65/63

0
392

0
0

0
0

0
0

242
138

0
531,72

154,45
545,25

Fi 50
Pompownie
Przydomowe
pompownie
Przyłącza
Szacowana
ilość osób

0
6
4

194
0
1

0
3
1

51
1
1

0
5
1

0
2
2

0
4
5

6

116
586

85
340

52
200

64
279

125
732

64
210

99
396

159
477

Fi 250
Fi 200
Fi 160
Razem
grawitacji

Biórków
Mały
Biórków
Wielki
Czernichów
8

637,8

8. Oświetlenie
1. Wykonanie montażu lamp oświetlenia ulicznego przy drogach:
- droga gminna (Żabiniec) miejscowość Posądza stacja trafo nr 2867, 2 szt. oprawa
LED 36/38 W wraz z zasilaniem kablowym napowietrznym=4 x 35 – 43 mb, budowa
3 słupów,
- Droga gminna Posądza (stary sołtys), stacja trafo 2844, 5 szt opraw LED 36/38W,
wraz z zasilaniem kablowym napowietrznym=409 mb kabla 4x25 aSxSn, zabudowa
skrzyni sterującej SON,
- Droga gminna Posądza (Siedliska- Koniusza)), stacja trafo 22006, 6 szt opraw LED
36/38W, wraz z zasilaniem kablowym napowietrznym=540 mb kabla 2x25 aSxSn,
wraz z dobudową 3 słupów.
2. Droga gminna Karwin – Szarbia miejscowość Szarbia stacja trafo nr 2898, 8 szt.
oprawa LED 36/38 W wraz z zasilaniem kablowym napowietrznym =4x25 – 515
mb, budowa 13 słupów,
- droga gminna Szarbia – w stronę Żydowa, stacja trafo 2898, 4 szt opraw LED
36/38W, wraz z zasilaniem kablowym napowietrznym=255 mb kabla 4x25 aSxSn,
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Razem
całość

9

4942,9
6356
60990,
55
0
72289,
45
19355,
78
10917,
89
3301,6
6005,6
7
396,45
1606,9
7
245
27
15
764
3284
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3. - droga wojewódzka Posądza – Zielona wymiana 17 szt. żarówek, 10 układów
zasilania oraz w miejscowości Posądza wymiana uszkodzonego słupa,
- droga powiatowa Posądza – Koniusza – 8 szt żarówek,
- droga gminna Koniusza – Przesławice – 3 szt żarówek wraz z usunięciem
znajdującym się w oświetleniu (wąwóz) gałęzi.
4. Wykonanie dokumentacji projektowej: „Budowa sieci oświetlenia ulicznego
w Gminie Koniusza” w tym:
- opracowania projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych dla następujących odcinków
oświetlenia ulicznego:
 droga powiatowa Rzędowice - Chorążyce, dz. ewid.nr 409/3, 263/2,odcinek o
długości 850 mb
 droga gminna Górka Jaklińska dz. nr ewid. 254/2, odcinek o długości 250 mb
 droga gminna Czernichów dz. nr ewid. 621/1, 622 odcinek o długości 1730 mb
 droga gminna Szarbia, dz. ewid.nr 265,odcinek o długości 550 mb
 droga gminna Wierzbno - Siedliska dz. nr ewid. 284, odcinek o długości 730 mb
 droga gminna Wronin dz. nr ewid. 333/7 – Wąsów dz.nr ewid. 112 odcinek o
długości 1500 mb
 droga gminna Przesławice dz. nr ewid. 425,417,418,420,423, odcinek o długości 850
mb

9. Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka odpadami
W ramach odbioru odpadów odebrano w roku 2018 łącznie :
INFORMACJA O ODEBRANYCH ODPADACH KOMUNALNYCH 5)
Kod
odpadów 6)

Rodzaj odpadów 6)

150101

Opakowania z papieru i tektury

19,5400

150102

Opakowania z tworzyw sztucznych

105,3800

150105

Opakowania wielomateriałowe

5,7300

150107

Opakowania ze szkła

99,9900

160103

Zużyte opony

12,0100

200101

Papier i tektura

2,4800

200123*

Urządzenia zawierające freony

5,8560

200135*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne
składniki

200136

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
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Masa odebranych odpadów
komunalnych 7) [Mg]

3,7170

8,3580
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INFORMACJA O ODEBRANYCH ODPADACH KOMUNALNYCH 5)
Kod
odpadów 6)

Rodzaj odpadów 6)

Masa odebranych odpadów
komunalnych 7) [Mg]

200201

Odpady ulegające biodegradacji

200301

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

759,3100

200307

Odpady wielkogabarytowe

82,6300

3,2000

SUMA

1 108,2010

Łączna masa odebranych odpadów komunalnych z wyłączeniem odpadów
budowlanych i rozbiórkowych

1 108,2010

Funkcjonujący PSZOK w Posądzy zebrał w 2018 roku
informacja o sposobie zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych

Masa zebranych
odpadów komunalnych
przekazanych do
zagospodarowania[Mg]

Sposób
zagospodarowania
zebranych odpadów
komunalnych [Mg]

Adres
punktu

Kod
odpadów

Rodzaj
odpadów

Posądza
43D, 32104
Koniusz
a

160103

Zużyte opony

3,8600

R1
Kliknij, aby dodać
element

Posądza
43D, 32104
Koniusz
a

170904

Zmieszane
odpady z
budowy,
remontów i
demontażu inne
niż wymienione
w 17 09 01, 17
09 02, 17 09 03

1,7600

D5
Kliknij, aby dodać
element

Posądza
43D, 32104
Koniusz
a

200123*

Urządzenia
zawierające
freony

0,3710

Posądza
43D, 32104
Koniusz
a

200135*

Zużyte
urządzenia
elektryczne i
elektroniczne
inne niż
wymienione w
20 01 21 i 20 01
23 zawierające
niebezpieczne
składniki

0,3200

R12
Kliknij, aby dodać
element

Posądza
43D, 32104

200135*

Zużyte
urządzenia
elektryczne i

0,9980

R12
Kliknij, aby dodać
element
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R12
Kliknij, aby dodać
element

Nazwa
instalacji, do
której zostały
przekazane
odpady
komunalne

Adres instalacji ,
do której zostały
przekazane
odpady
komunalne

Górażdże
Cement S.A.

Cementowa 1,
Chorula, 47-316
Górażdże

Składowisko
Balin
(Składowisko)

Głogowa 75,
Balin, 32-500
Chrzanów

MB Recycling
Sp. z o.o.

ul. Czarnowska
56, Piekoszów,
26-065
Piekoszów

Zakład
Przetwórstwa
ZSEIE
BIOSYSTEM
S.A.

Fabryczna 5,
Bolęcin, 32-540
Bolęcin

Przetwarzaj. pl
Mokra 7H,
Sp. z o.o.
Niepołomice, 32005 Niepołomice
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informacja o sposobie zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych

Adres
punktu

Kod
odpadów

Koniusz
a

Rodzaj
odpadów

Masa zebranych
odpadów komunalnych
przekazanych do
zagospodarowania[Mg]

Sposób
zagospodarowania
zebranych odpadów
komunalnych [Mg]

Nazwa
instalacji, do
której zostały
przekazane
odpady
komunalne

Zakład
Przetwórstwa
ZSEIE
BIOSYSTEM
S.A.

Adres instalacji ,
do której zostały
przekazane
odpady
komunalne

elektroniczne
inne niż
wymienione w
20 01 21 i 20 01
23 zawierające
niebezpieczne
składniki

Posądza
43D, 32104
Koniusz
a

200136

Zużyte
urządzenia
elektryczne i
elektroniczne
inne niż
wymienione w
20 01 21, 20 01
23 i 20 01 35

1,3910

R12
Kliknij, aby dodać
element

Posądza
43D, 32104
Koniusz
a

200136

Zużyte
urządzenia
elektryczne i
elektroniczne
inne niż
wymienione w
20 01 21, 20 01
23 i 20 01 35

1,2350

R12
Kliknij, aby dodać
element

Posądza
43D, 32104
Koniusz
a

200201

Odpady
ulegające
biodegradacji

4,6300

R3
Kliknij, aby dodać
element

kompostownia
Osadowa 1,
Ujków Stary Ujków Stary, 32(Kompostownia 329 Bolesław
)

Posądza
43D, 32104
Koniusz
a

200307

Odpady
wielkogabarytow
e

13,1600

R12
Kliknij, aby dodać
element

SG Synergia
Konwaliowa 1,
Sp. z o.o.S.K.A. Sobuczyna, 42Składowisko
263 Sobuczyna
Odpadów

Posądza
43D, 32104
Koniusz
a

200307

Odpady
wielkogabarytow
e

6,0600

D5
Kliknij, aby dodać
element

SUMA
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33,7850

Fabryczna 5,
Bolęcin, 32-540
Bolęcin

Przetwarzaj. pl
Mokra 7H,
Sp. z o.o.
Niepołomice, 32005 Niepołomice

Składowisko
Osadowa 1,
Ujków Stary Ujków Stary, 32(Składowisko)
329 Bolesław
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Informacja o masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i
szkła przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi z
odpadów odebranych i zebranych z terenu gminy
Rodzaj odpadów

150101

Opakowania z papieru i
tektury

19,5400

10,1460

150101

Opakowania z papieru i
tektury

0,0000

5,7730

150102

Opakowania z tworzyw
sztucznych

105,3800

40,2740

150102

Opakowania z tworzyw
sztucznych

0,0000

11,1260

150104

Opakowania z metali

0,0000

1,9520

150105

Opakowania
wielomateriałowe

0,0000

0,2650

150107

Opakowania ze szkła

99,9900

82,0090

150107

Opakowania ze szkła

0,0000

4,3540

191201

Papier i tektura

0,0000

1,2610

191202

Metale żelazne

0,0000

0,8630

191203

Metale nieżelazne

0,0000

0,0870

191204

Tworzywa sztuczne i guma

0,0000

1,4370

191205

Szkło

0,0000

1,4780

SUMA

Masa
odpadów [Mg]

Masa odpadów przygotowanych do ponownego użycia i
poddanych recyklingowi [Mg]

Kod
odpadów

224,9100

161,0250

informacja o osiągniętym poziomie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia
odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
Masa wytworzonych odpadów komunalnych przez jednego mieszkańca
na terenie województwa
Łączna masa odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi [Mg]
Łączna masa odebranych i zebranych odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości [Mg]
Udział morfologiczny papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła
i wielomateriałowych w składzie morfologicznym odpadów komunalnych [%]
Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia33) papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła [%]
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0,297

161,0250

1 140,2260

31,8

77
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Obliczono z deklaracji

Edukacja Ekologiczna
Gmina Koniusza przeprowadziła 18 akcji i kampanii edukacyjnych w zakresie ochrony
powietrza, w której uczestniczyło ok 1.500 osób. W ramach działań na rzecz podnoszenia
świadomości ekologicznej zastosowano szereg narzędzi informacyjno-edukacyjnych o
tematyce oszczędności zasobów naturalnych, obniżenia niskiej emisji oraz poprawy
efektywności energetycznej, m.in rozdystrybuowanie plakatów i broszur dot. uchwały
antysmogowej spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkołach (14 spotkań),Opracowanie przez
nauczycieli specjalnych programów zajęć i ćwiczeń na temat wpływu zanieczyszczonego
powietrza na życie ludzi, zwierząt i roślin, co ma przełożyć się na wykształcenie właściwych
ekologicznych postaw wśród dzieci i młodzieży na przyszłość. Ponadto prowadzone są
warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży mające na celu przekazanie wiedzy i
kształtowanie postaw proekologicznych. Realizowane są wycieczki ekologiczno-edukacyjne
do nowoczesnych obiektów unieszkodliwiania i odzysku odpadów dla 400 uczniów.
Przeprowadzane są konkursy plastyczne o tematyce związanej z niską emisją,
zorganizowano piknik ekologiczny dla mieszkańców, w celu zapoznania się z najnowszą
technologią grzewczą. Zbierano odpady w zamian za rośliny.

Rolnictwo
Gmina Koniusza to Gmina o charakterze rolniczym. Użytki rolne (na podstawie danych
z ewidencji podatkowej podatku rolnego dla gospodarstw powyżej 1 ha) stanowiły na
koniec 2018 r. powierzchnię ok. 7317 ha w ogólnej powierzchni gruntów a liczba tych
gospodarstw rolnych wynosiła ok. 2300.
Gmina Koniusza charakteryzuje się dobrymi i żyznymi glebami takimi jak: rędziny, gleby
brunatne, lessy, czarnoziemy i mady, które są naturalnym bogactwem Gminy i korzystnie
sprzyjają produkcji rolniczej. Struktura upraw na terenie gminy to głównie zboża oraz
warzywa gruntowe.
Ponadto:
- W roku 2018 samorząd prowadził współpracę z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii
w Proszowicach, w zakresie m.in.: monitoringu chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich.
- Na podstawie przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z 11 kwietnia 2003 r.
wydano 36 zaświadczeń, poświadczające osobiste prowadzenie własnego gospodarstwa
rolnego, które są niezbędnym dokumentem przedkładanym przez rolników w kancelarii
notarialnej przy zakupie nieruchomości rolnej, w celu ochrony użytków rolnych.
- Na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy
w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy rozpatrywano 10
spraw z zakresu zaliczenia lat pracy w rolnictwie.
- W ramach programu priorytetowego ogłoszonego i dotowanego przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Gmina zrealizowała
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zadanie pn. „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na ternie Gminy Koniusza” na powierzchni
2,14 ha.
Łowiectwo:
Na terenie Gminy Koniusza znajduje się 6 obwodów łowieckich. Gmina współpracowała z
działającymi kołami łowieckimi: „Ryś” w Krakowie, „Sarenka” w Wawrzeńczycach, „DarzBór” w Krakowie, „Dąb” w Koniuszy, „Sokół” w Łętkowicach, „Sokół” w Krakowie w
ramach czego min. opiniowała roczne plany łowieckie oraz korekty do tych planów.

10. Przedsiębiorcy
Od 1 lipca 2011 r. polscy przedsiębiorcy korzystają z usług
CEIDG - Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej.
CEIDG jest to elektroniczny rejestr przedsiębiorców działających
na terenie kraju. Portal w dużej mierze został stworzony po to,
aby ułatwić podatnikom prowadzenie działalności gospodarczej. Umożliwia on założenie
firmy, aktualizację danych, jak również zamknięcie czy zawieszenie działalności.
CEIDG została wprowadzona za sprawą zmian w ustawie z 2 lipca 2004 roku o swobodzie
działalności gospodarczej. Przed tymi modyfikacjami w Polsce funkcjonowały gminne
Ewidencje Działalności Gospodarczej. Rozproszenie po różnych miejscach kraju stanowiło
pewien problem, zarówno dla zakładających działalność, jak i poszukujących informacji o
już istniejących podmiotach. Scentralizowany system, jakim jest CEIDG, ma za zadanie
zniwelować te niedogodności. Głównym celem stworzenia internetowej ewidencji było
ułatwienie przedsiębiorcom założenia własnej firmy. Zniesiono konieczność rejestracji
przedsiębiorstwa w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania
właściciela.
Wszelkie czynności związane z wpisem
o Działalności Gospodarczej są bezpłatne.

do

Centralnej

Ewidencji

i

Informacji

W 2018 r. w ramach obsługi przedsiębiorców związanych z wpisami do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej przyjęto 166 klientów. Założonych zostało 36
nowych firm i dokonano 112 zmian we wpisach w CEIDG.
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Zgodnie z CEIDG, w 2018 r. ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, które mają
główne miejsce prowadzenia działalności w gminie Koniusza obejmowała 633 pozycji.
Liczba podmiotów do prowadzenia działalności wyłącznie w formie spółki cywilnej
obejmowała 49 pozycji. Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy to przede
wszystkim małe i średnie zakłady. Do wiodących branż w gminie zaliczyć należy: handel i
naprawy pojazdów samochodowych, usługi ogólnobudowlane, usługi transportowe,
przetwórstwo przemysłowe, przetwórstwo owoców i warzyw.
Poniżej, przedstawiony został podział wśród przedsiębiorstw na terenie gminy w 2018 r.:

Przedsiębiorstwa
3%

1%
5%

Osoby fizyczne
prowadzące działalność
gospodarczą
Spółki z o.o.
Spółki cywilne
91%

Wykres - opracowanie własne

11. Gospodarka przestrzenna
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Gospodarka przestrzenna:
Podstawowy zarys i kierunki zagospodarowania gminy wyznacza studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Jest to dokument planistyczny o charakterze ogólnym, obejmujący obszar całej gminy. Istotą
studium jest i określenie polityki przestrzennej gminy i lokalnych zasad zagospodarowania
przestrzennego , w oparciu o diagnozę uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego.

Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Koniusza (Uchwała Nr XXXIV/227/2014 z dnia 23 stycznia 2014r)
wyznaczyła kierunek rozwoju w ramach którego powierzchnia sołectw stanowi 8849,6ha100% w tym: tereny budowlane wg. obowiązującego MPZP to 2024,9ha-22,9%, tereny
zainwestowane 798,10ha-39,4% rezerwy terenów budowlanych niewykorzystane tereny
budowlane 1226,78ha. – 60,6%.

12. Inwestycje

Najważniejsze inwestycje liniowe i kubaturowe
zrealizowane w 2018 r.

Nazwa zadania

Kwota

Dotacja

Remont drogi gminnej „Malina –
Polekarcice dł.885 m

371 594 zł

208 656 zł

Remont drogi gminnej GlewiecGlew dł.500 m

311 683 zł

204 183 zł

Remont drogi Wierzbno- Szarbia
„Zalesie” dł.630 m

157 245 zł

105 638 zł

Remont drogi gminnej Siedliska
dł.400 m

221 297 zł

127 412 zł

Remont drogi Wronin
„Zadybowiec” dł.850 m

388 688 zł

246 184 zł

Budowa kanalizacji
w miejscowościach : Czernichów,

6 745 320zł

-
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Biórków Mały, Biórków Wielki
Budowa chodnika przy dr. woj.
775 w m. Piotrkowice Małe I etap

689 719,06zł

228 875zł

Remont chodników przy dr. woj.
nr 776 w m. Posądza i Biórków
Mały

30 000 zł

-

Transport 1700t. żużla na drogi
rolnicze

61 693 zł

-

Roboty ziemne w sołectwach
renowacja rowów i przepustów

121 800 zł

-

Droga rolnicza z płyt drogowych
dł. 100m. w m. Czernichowie

62 241 zł

-

Koszenie poboczy dróg gminnych

49 404 zł

-

Remonty cząstkowe dróg
gminnych

149 791 zł

-

Budowa parkingu przy budynku
OSP Posądza

78 695 zł

-

Droga z płyt drogowych dł. 100m.
w m. Siedliska

49 918 zł

-

Rozbudowa Szkoły Podstawowej
w Koniuszy

1 580 000 zł

-

Budowa kompleksu rekreacyjnego
w Biórkowie Wielkim

2 378 926 zł

688 444,95 zł

Budowa boiska trawiastego
z ogrodzeniem przy Szkole
Podstawowej w Koniuszy

449 933 zł

158 657,85 zł

Budowa 10 placów zabaw

284 638 zł

224 012,89 zł

Oświetlenie przejść dla pieszych
przy dr. woj. nr 776 w m: Posądza,
Łyszkowice i Biórków Mały

90 000 zł

45 000 zł

Remont dróg gminnych dł. 3,3km za kwotę 1 450 507zł. dotacja 892 073zł tj. 62%, budżet
gminy 558 434zł. t.j. 38%.
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13. Oświata
Informacja dotycząca szkół i przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Koniusza za rok 2018
W roku 2018 gmina prowadziła n/w szkoły i przedszkola.
1. Gimnazjum w Posądzy
2. Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Biórkowie Wielkim z klasami
gimnazjum,
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niegardowie składający się ze:
Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Niegardowie
Samorządowego Przedszkola w Niegardowie z oddziałem w Piotrkowicach Małych,
4. Szkołę Podstawową im. Stanisława Szymachy w Glewcu,
5. Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Koniuszy,
6. Szkołę Podstawową im. Bartosza Głowackiego w Rzędowicach,
7. Samorządowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Wierzbnie
oraz oddziałami w Biórkowie Wielkim i Posądzy.

Uczniowie stan na 30 września roku szkolnego 2018/2019
Szkoły Podstawowe
Placówka

Ilość uczniów
klasy I -VIII oddział przedszkolny
201

17

---

--

Szkoła Podstawowa
w Glewcu

147

15

Szkoła Podstawowa
w Koniuszy

133

26

Szkoła Podstawowa
w Biórkowie
Wielkim
z klasą III
gimnazjum

Razem
218
36

162
159
151

Szkoła Podstawowa
w Zespole-Szkolno
Przedszkolnym
w Niegardowie

141

10

Szkoła Podstawowa
w Rzędowicach

55

12

Ogółem

677

80
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Gimnazjum
Gimnazjum
w Posądzy

----

36

-----Przedszkola

Przedszkole
w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym
w Niegardowie
Przedszkole
w Wierzbnie

75

182

Na ternie funkcjonuje również Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Karwinie.
Ilość uczniów w prowadzonych przez gminę szkołach i przedszkolach przedstawia się
następująco.
Do zadań gminy w stosunku do prowadzonych szkół i przedszkoli należy zabezpieczenie
ich działalności w zakresie spraw finansowych i administracyjnych w szczególności:
 wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych,
 zapewnienie warunków działania w tym bezpiecznych i higienicznych warunków
nauki, wychowania i opieki,
 wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji zadań
szkół i przedszkoli.
Mając na uwadze te zadania, w 2018 roku tylko na zabezpieczenie podstawowej działalności
szkół i przedszkoli gmina przeznaczyła poniższe środki finansowe

Placówki

Szkoła Podstawowa w Biórkowie Wielkim
Gimnazjum w Posądzy
Szkoła Podstawowa w Glewcu
Szkoła Podstawowa w Koniuszy
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Niegardowie
Szkoła Podstawowa w Rzędowicach
Przedszkole w Wierzbnie
Razem:

Wydatki

2 659 329,21
976 843,16
1 259 822,15
1 330 365,50
2 085 812,76
806 219,37
1 480 828,89
10 599 221,04

Wykonano ponadto szereg działań podnoszących jakość pracy szkół
z których
najważniejsze to wykonanie termoizolacja budynku, wymiana okien, ogrzewania, montaż
paneli fotowoltaicznych oraz adaptacja poddasza na świetlicę szkolną w Szkole
Podstawowej w Biórkowie Wielkim. Generalny remont sali lekcyjnej oraz wykonanie
dodatkowej szatni dla części uczniów w Szkole Podstawowej w Glewcu. Zaadaptowanie
pomieszczeń na dwie dodatkowe sale lekcyjne w Szkole Podstawowej w Koniuszy.
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Dzięki realizacji przez Gminę projektów finansowanych ze środków Unii
Europejskiej udało się doposażyć szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz utworzyć
i częściowo sfinansować działalność dwóch oddziałów dla dzieci przedszkolnych.
Najważniejszy projekt pn. „Wiedzą i aktywnością zdobywamy świat” realizowany w
czterech szkołach pozwolił na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych, w tym
narzędzi do Technologii Informacyjno Komunikacyjnych. W ramach realizacji kolejnego
projektu pn. „Miejsce dla przedszkolaka” pozyskano środki finansowe na częściowe
sfinansowanie wynagrodzeń nauczycieli, zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych oraz
częściowe pokrycie kosztów prac adaptacyjnych pod dodatkowy oddział przedszkola w
Wierzbnie oraz oddział przedszkolny w szkole w Biórkowie Wielkim. Realizowano jeszcze
dwa inne programy „Aktywna tablica” oraz Modernizacja Kształcenia Zawodowego w
Małopolsce, które w znaczący sposób wpłynęły na rozwój szkół w zakresie poprawy
technologii TIK oraz orientację zawodową starszych uczniów.

Mając na uwadze zadania opiekuńcze przeznaczono znaczne środki finansowe na
świetlice szkolne, dożywianie oraz dowóz uczniów.
W szkołach w Posądzy, Biórkowie Wielkim, Glewcu, Niegardowie, Koniuszy
działają świetlice szkolne w związku z oczekiwaniem uczniów na dowóz oraz potrzebą
zapewnienia opieki dla uczniów przed i po lekcjach. Ilość godzin świetlicy dostosowano do
potrzeb konkretnej szkoły. Ponadto w w/w placówkach uczniowie maja możliwość
skorzystania z jednego gorącego posiłku. Przedszkola zapewniają pełne żywienie.
Dowóz zbiorowy zorganizowany jest w szkołach gdzie droga ucznia z domu do szkoły
przekracza ustawowe odległości w ramach danego obwodu szkolnego.
Dowozem objęci są również uczniowie niepełnosprawni zamieszkali na terenie gminy
uczęszczający do szkół specjalnych i szkół z oddziałami integracyjnymi poza gminą na
odrębnych zasadach.

14. Sprawy obywatelskie
Ludność i dynamika zmian
Gminę Koniusza na dzień 31 grudnia zamieszkiwało 8904 mieszkańców.
Podział na miejscowości :
Miejscowość

Liczba osób
zameldowanych na pobyt
stały

Liczba
urodzeń w
2018

Liczba zgonów
w 2018

BIÓRKÓW MAŁY

382

8

6

BIÓRKÓW WIELKI

460

6

4

BUDZIEJOWICE

47

0

0
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CHORĄŻYCE

210

1

5

CZERNICHÓW

323

3

1

DALEWICE

317

5

4

GLEW

181

0

3

GLEWIEC

250

4

5

GNATOWICE

185

3

3

GÓRKA JAKLIŃSKA 227

4

2

KARWIN

445

2

6

KONIUSZA

279

5

0

ŁYSZKOWICE

459

3

14

MUNIACZKOWICE

270

5

3

NIEGARDÓW

266

7

2

NIEGARDÓWKOLONIA

192

PIOTRKOWICE
MAŁE

516

PIOTRKOWICE
WIELKIE

350

POLEKARCICE

343

4

7

POSĄDZA

512

6

8

PRZESŁAWICE

432

2

1

RZĘDOWICE

174

2

3

SIEDLISKA

259

1

4

SZARBIA

224

2

4

WĄSÓW

129

1

1

WIERZBNO

454

3

6

WRONIEC

138

0

0

3
2
6
5
2
4
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WRONIN

613

8

5

ZIELONA

167

2

3

Razem:

8904

98

111

Zameldowania na pobyt stały
700
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GNATOWICE
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BIÓRKÓW MAŁY

BIÓRKÓW WIELKI

0

Liczba osób zameldowanych na pobyt stały

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Ewidencji ludności na dzień 31.12.2018r.
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Urodzenia
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5
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3
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5
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1
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3

4
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5
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4

7
5
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3
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5
3
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3
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8

6

6

4
2

2

1

2

4

3
1

4
2

3
11

0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Ewidencji ludności na dzień 31.12.2018r.
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Urodzone dzieci z podziałem na płeć w 2018r. :
Dziewczynki
43

Chłopcy
55

URODZENIA Z PODZIAŁEM NA PŁEĆ

43
Chłopcy
Dziewczynki

55

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Ewidencji ludności na dzień 31.12.2018r.

Zameldowania na pobyt stały – osoby z poza gminy : 120 osób
Przemeldowania w obszarze gminy: 57 osób
Wymeldowania z pobytu stałego : 76 osoby
Liczba złożonych wniosków o wydanie dowodu osobistego: 755
Liczba wydanych dowodów: 870
Liczba zgłoszeń o utracie dowodu osobistego: 74
Liczba zameldowanych cudzoziemców na pobyt czasowy: 51
Wnioski o udostępnienia danych osobowych: 60
Wnioski o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności 154
Nadawano 42 osobom numer PESEL.
W związku z przygotowaniem przeprowadzenia Wyborów Samorządowych w okresie
od 1 sierpnia do 31 października ( 90 dni ) zostało przyjętych i wysłanych 250 pism.
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15. Kultura
Gminny Ośrodek Kultury w Koniuszy jest Samorządową Instytucją Kultury realizującą
zadania w dziedzinie wychowania , edukacji i upowszechniania kultury. Prowadzi
wielokierunkową działalność zgodną z założeniami polityki kulturalnej państwa ,
wytycznymi organu prowadzącego oraz na podstawie Statutu zatwierdzonego przez
Radę Gminy.
Działalność GOK-u finansowana jest z dotacji pochodzącej z budżetu Gminy Koniusza
a także z własnych wypracowanych i pozyskanych środków finansowych.
Gminny Ośrodek Kultury w Koniuszy jest czynny od poniedziałku do piątku w
godzinach od 7:30 do 15:30 , a także bardzo często otwierany w zależności od potrzeb
poza godzinami urzędowania również w soboty i niedziele.
Zajęcia dodatkowe odbywają się w godz:
1. Język angielski w poniedziałki od godz.16:00 do 20:45
2. Język angielski w czwartki od godz. 16:00 do 20:30
3. Zajęcia plastyczne we wtorki od godz.16:00 do 18:00
4. Zumba we wtorki od godz. 20:45 do 21:45
5. Zajęcia logarytmiczno – taneczne w środy od godz.15:30 do godz. 16:30
6. Próby Chóru Gminnego ,,Dobra Energia” w środy od godz. 18:00 do godz.
21:00
7. Zajęcia z rysunku i malarstwa w godz. od 15:00 do 18:00

Praca Gminnego Ośrodka Kultury skoncentrowany jest głównie na poszerzeniu
działalności w środowisku wiejskim , na dobrej współpracy z Placówkami Oświatowymi
tj.
1. Przedszkola
2. Szkoły Podstawowe i Gimnazja
Gminny Ośrodek Kultury udostępnia wszystkim placówką oświatowym z Gminy Koniusza
stroje krakowskie oraz inne elementy swojego wyposażenia.
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Współpraca z jednostkami i organizacjami działającymi na terenie Gminy Koniusza to
są:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Klub Seniora
Orkiestry Dęte
Koło ZKiBWP
Koło Gospodyń Wiejskich
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łyszkowicach
Ochotnicze Straże
ProKoPaRa - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego

Udostępniamy również sale w ciągu roku na:








Sesje Rady Gminy
Pokazy (pościeli wełnianej ,urządzeń rehabilitacyjnych ,itp.)
Badania (mammograficzne , wzroku , osteoporozy
Prezentacje
Szkolenia
Spotkania rodzinne i okolicznościowe
Zebrania wiejskie

Zajęcia dodatkowe odbywające się w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy:
1.Język angielski dla grup wiekowych:
- Czterolatki
- Przedszkolaki
- Pierwszoklasiści
- Klasa VI
- Dorośli grupa początkująca
- Klasa IV
- Klasa II
- Klasa VIII
- Dorośli – grupa zaawansowana
2. Zajęcia plastyczne
3. Zumba
4. Chór Gminny ,,Dobra Energia”
5. Zajęcia logarytmiczno - taneczne
6.

Rysunek i malarstwo
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Spotkania integracyjne pokoleniowo - rodzinne:
1. Dzień Babci i Dziadka
2. Spotkanie ze Św. Mikołajem
3. Spotkania - Warsztaty Terapii Zajęciowej z Łyszkowic
Imprezy plenerowe:
1. Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Pomordowanych w Łyszkowicach
2. Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Gen. Leopolda Okulickiego
w Wierzbnie
3. Przegląd Tańców Ludowych
4. 100 – lecie Orkiestry Dętej ,,Przyszłość” z Niegardowa
5. Piknik Rodzinny
6. Dożynki Gminne
7. Bieg Memoriałowy
Konkursy:
1. Oczarowani Bajką – etap gminny
2. Konkurs na najładniejszy Stół Wielkanocny
3. Konkurs na Zwierzątko Wielkanocne
4. Konkurs na Tradycyjny Wieniec Dożynkowy
5. Rozgrywki szachowe na szczeblu gminnym
6. Konkurs recytatorski im. Ludwika Hieronima Morstina- etap gminny
7. Konkurs ,,Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek ‘’
GMINNY OŚRODEK KULTURY jest żywą , elastyczną instytucją otwartą na wszystkie
propozycje i inicjatywy płynące z zewnątrz. Prezentujemy postawę otwartej integracji i
współpracy społecznej ,staramy się sprostać wszystkim powierzonym zadaniom a
przede wszystkim służyć wszystkim swoją pomocą oraz bazą lokalową.
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16. Gospodarka mieniem Gminnym
Gmina Koniusza w swoim zasobie mieszkaniowym posiada 21 lokali mieszkalnych
zlokalizowanych w budynkach stanowiących własność Gminy Koniusza. Z zasobu
mieszkaniowego wydzielonych jest pięć lokali, które są przeznaczone na wynajem jako
lokale o charakterze socjalnym. Na wszystkie wymienione lokale mieszkalne są zawarte
umowy najmu. Czynsz za lokale mieszkalne w 2018 r. wyniósł 29 560 zł.. Dochód z tytułu
najmu przeznacza się na przeprowadzenie remontów, konserwacje, przeglądy techniczne
urządzeń oraz budynków.
Gmina ma uchwalony wieloletni program gospodarowania zasobem Gminy w latach 2015 2019 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
zatwierdzonego uchwałą Nr VI/35/2015 Rady Gminy Koniusza z dnia 26 marca 2015 r.
ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym województwa małopolskiego w dniu 9 kwietnia 2015
poz. 2129.

Powierzchnia mienia gminnego na dzień 01.01.2018 r. wynosiła 202,09 ha.
W skład powierzchni tej wchodzą m.in. grunty zabudowane:

1.
2.
3.
4.

OSP Biórków Mały
OSP Biórków Wielki
OSP Czernichów
OSP Dalewice

Biórków Mały 72
Biórków Wielki 109
Czernichów 28
Dalewice 33

5.

OSP Glewiec

Glewiec 1

6.
7.
8.

OSP Górka Jaklińska
OSP Karwin
OSP Łyszkowice

Górka Jaklińska 15
Karwin 3
Łyszkowice 42

9.

OSP Piotrkowice Wielkie

Piotrkowice Wielkie 86

10.

OSP Posądza

Posądza 138

11.

OSP Polekarcice

Polekarcice 33

12.

OSP Przesławice

Przesławice 31

13.

OSP Szarbia

Szarbia 57

14.

OSP Wierzbno

Wierzbno 36

15.

OSP Wronin

Wronin 20
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16.

Wroniec

17.

GOK Koniusza i

Koniusza 5

Gminna Biblioteka Publiczna w
Koniuszy
18.

Plac zabaw w Koniuszy

Koniusza 5

19.

Urząd Gminy Koniusza

Koniusza 55

20.

Dom Nauczyciela w Koniuszy

Koniusza 59

21.

. Ośrodek Zdrowia w Niegardowie

Niegardów 72

22.

Ośrodek Zdrowia i Samorządowe
Przedszkole w Wierzbnie

Wierzbno 3

23.

Szkoła Podstawowa w Biórkowie
Wielkim

Biórków Wielki 111

24.

Szkoła Podstawowa w Glewcu

Glewiec 2

25.
26.

Szkoła Podstawowa w Koniuszy
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Niegardowie

Koniusza 19
Niegardów 57

27.

Szkoła Podstawowa w
Rzędowicach

Rzędowice 44

28.

Gimnazjum w Posądzy

Posądza 94

29.

LKS "Wierzbowianka"

Wierzbno

Boisko sportowe
30.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
Karwin

Karwin 1

31.

Świetlica wiejska

Budziejowice

Budziejowice
32.

Świetlica wiejska Chorążyce

Chorążyce 50

33.

Dom Ludowy Glew

Glew 38

34.

Świetlica wiejska Piotrkowice
Małe

Piotrkowice Małe 16
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35.

Świetlica wiejska Siedliska

Siedliska

36.

Oczyszczalnia ścieków Karwin

Karwin

37.

Oczyszczalnia Ścieków
Piotrkowice Małe

Piotrkowice Małe

działki Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Koniusza

Lp.

Nazwa wsi
/obrębu/

Nr
działki

Pow.
działki

Cena
nieruchomości

/w ha/
1. Posądza

2. Biórków
Wielki

3. Biórków
Mały

94/4

0,8346

4 000,00

94/5

0,0058

984,00

94/6

0,7730

56580,00

94/8

0,3310

2 000,00

94/9

0,0135

239,00

94/10

0,2624

2 214,00

94/11

0,0077

1 476,00

94/12

0,1935

1 400,00

94/15

0,0066

1 107,00

2,4281

70 000,00

606

1,8749

30 100,00

607/1

1,1287

18 100,00

607/6

0,3725

3 800,00

3,3761

52 000,00

0,0956

700,00

309
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4. Biórków
Mały

308

0,1564

6 000,00

0,2520

6 700,00

1,4040

22 500,00

1,4040

22 500,00

0,3360

22 336,00

Razem:

0,3360

22 336,00

Ogółem:

7,7962

173 536

5 Łyszkowice

6. Zielona

165

143

oraz grunty pod drogami gminnymi, przepompownie ścieków, studnie, grunty rolne i
zadrzewione, nieużytki.

Zbycie i nabycie nieruchomości przez Gminę Koniusza w 2018 roku
Sprzedaż gruntów
L
p
.

Nazwa wsi
/obrębu/

Nr
działki

Tryb
sprzedaży

Pow.
działki
/w ha/

Cena
nieruchomości
uzyskanej ze
sprzedaży
netto/brutto

1.

Wierzbno

166/10

Przetarg
ustny
ograniczo
ny

Razem:

0,0367

15 200,00
18 696,00

0,0367

15 200,00
18 696,00
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Nabycie nieodpłatne gruntów
Lp.

Nazwa wsi
/obrębu/

Nr
działki

Pow.
działki

Cena
nieruchomości

/w ha/
1.

Wronin

28/4

0,0370

1 500,00

2.

Wronin

29/8

0,0572

2 800,00

Razem:

0,0942

4 300,00

Nabycie odpłatne /zakup/ gruntów
Lp.

Nazwa wsi
/obrębu/

Nr
działki

Pow.
działki

Cena
nieruchomości

/w ha/
1.

Biórków
Wielki

260/1

Razem:

0,0126

8 000,00

0,0126

8 000,00

Nabycie gruntów w drodze zamiany
Lp.

Nazwa wsi
/obrębu/

Nr
działki

Pow.
działki

Cena
nieruchomości

/w ha/
Chorążyce

64/15

0,0325

9 900,00

Zielona

92/5

0,0180

5 100,00

1.

2.

Razem:
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Zbycie gruntów w drodze zamiany
Lp.

Nazwa wsi
/obrębu/

Nr
działki

Pow.
działki

Cena
nieruchomości

/w ha/
Chorążyce

267/1

0,0319

1.

2.

7 775,61
9 564,00

Zielona

92/40

0,0320

8 500,00
10 455,00

Razem:

0,0639

16 914,61
36 933,61

Zbycie gruntów w drodze darowizny na rzecz Starostwa Powiatowego
Lp.

Nazwa wsi

Nr działki

/obrębu/

Pow.
działki

Cena
nieruchomości

/w ha/
Przesławice
1.

414

0,1654

438

0,0561

(przed
pomiarem:

---------

32 000,00

0,2215

0,0081 ha)

2.

Szarbia

288/2

0,1994

29 000,00

3.

Wierzbno

234/2

0,0091

1 400,00

0,4300

66 700,00

Razem:

Stan mienia gminnego 31.12.2018 r.
Powierzchnia:

201,7151 ha
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Gmina Koniusza wydzierżawia nieruchomości:

Lp.

1.

3.

4.

Najemca

CHEM-KRAK

Umowa
zawarta
od – do

6.

7.

8.

Posądza

Należny
czynsz
miesięcz
ny
zł netto
624,10

1 730

31.08.2020 r.

Posądza

1 600,00

Posądza

1 600,00

Posądza

130,00

Koniusza

1 600,00

Stacja Paliw

24.08.2015 r.

435 m2 pow.
użytkowej
lokalu
1000

Firma "OKTAN"

24.08.2018 r.
25.08.2018 r.

Obiekt
1000

K2 Proszowice

31.07.2021 r.
01.06.2016 r.

31.07.2019 r.

Obiekt
Część dachu
budynku
gimnazjum
Maszt+ grunt
zajęty pod
maszt

Telekomunikacja

01.01.2004 r.

6
Szafy kablowe

Czernichów

60,00

Telekomunikacja

Nieokreślony
01.01.2004 r.

4
Szafy kablowe

Niegardów

60,00

Koniusza

100,00

Posądza
Wierzbno
Koniusza
Niegardów

25,00

Firma Handlowa
"GIGA" -Skała

NaszSiec.NET
Kraków

01.08.2016 r.

Nieokreślony
01.09.2018 r.
31.08.2021 r.

9.

miejscowość

01.11.2017 r.

31.05.2019 r.
5.

Powierzchnia
gruntu m2

Małopolski Oddział
Okręgowy- Polski
Czerwony Krzyż w
Krakowie

01.10.2016 r.
31.07.2019 r.
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Część dachu
Domu
Nauczyciela
cz.dz.145 cz.dz.
166/7 cz.dz.51
cz.dz.221/1
kontenery na

1025,80
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10.

Koło Łowieckie
"Sokół"

odzież używaną
59,00

01.05.2014 r.

Muniaczkowice

31.12.2024 r.
/była remiza OSP/

Lokale użytkowe będące przedmiotem najmu:
Lp.

1.

Najemca

Umowa
zawarta
od - do

Poczta Polska

2.

01.05.1987r.
nieokreślony
01.12.2017 r.
30.11.2020 r.

Gabinet
dentystyczny
„DENS”
Punkt Apteczny

3.

4.

28.12.2017 r.
31.12.2022 r.

Sklep spożywczo Przemysłowy
BS Proszowice
o/Niegardów

5.

Powierzchnia
lokalu m2

59,43

Koniusza

Należny
czynsz
miesięczny
zł netto
297,15

14,00

16,00

Niegardów

77,00 29,28

43,86

10,00

Niegardów

241,23
18,30

24,40
31,00
11,98

Glew

01.05.2017 r.
30.06.2018 r.
28.12.2017 r.
31.12.2020 r.

miejscowość

Koniusza 55

1 550,00
59,90

Z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości Gmina Koniusza uzyskała dochód w 2018 r.:
-

grunty gminne – rolne

-

nieruchomości pod działalność

- 49 666,08 zł

-

lokale użytkowe

- 30 883,92 zł

-

lokale mieszkalne

- 29 562,10 zł

-

grunty pod garaże i budynek gospodarczy

-

opłaty za wieczyste użytkowanie
Razem:
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o pow. 6,4839 ha

-

-

1 575,30 zł

562,44 zł
787,20 zł
113 037,04 zł
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17. Bezpieczeństwo publiczne
Straż pożarna
Na terenie Gminy funkcjonuje 16 oddziałów Ochotniczych Straży Pożarnych:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

OSP Biórków Mały
OSP Biórków Wielki
OSP Czernichów
OSP Dalewice
OSP Gnatowice
OSP Górka Jaklińska
OSP Karwin
OSP Łyszkowice
OSP Glewiec
OSP Polekarcice
OSP Posądza
OSP Piotrkowice Wielkie
OSP Przesławice
OSP Szarbia
OSP Wierzbno
OSP Wronin
Dane statystyczne OSP za 2018r.

Członkowie OSP ogółem
Członkowie mogący brać bezpośredni
udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych

593
178

Na terenie Gminy Koniusza działają dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze:
1) OSP Przesławice
2) OSP Piotrkowice Wielkie
Samochody ratowniczo-gaśnicze w zasobie jednostek OSP:
- samochody lekkie – 14 sztuk
- samochody średnie – 6 sztuk
- samochody ciężkie - 1 sztuka

Raport o stanie Gminy Koniusza

w w w . k o n i u s z a . p l | 68

Sprzęt ratowniczo-gaśniczy w zasobie jednostek OSP:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nazwa
Motopompa
Pilarki do drewna
Zestawy hydrauliczne do ratownictwa technicznego
Agregaty prądotwórcze
Aparaty ochrony dróg oddechowych
Węże tłoczne
Radiostacje samochodowe
Radiostacje nasobne
Zamontowane systemy selektywnego alarmowania i
wywoływania
Ubrania specjalne
Ubrania koszarowe
Mundury wyjściowe
Zestawy do ratowania medycznego z tlenoterapią
Sanie lodowe

Pożary
Miejscowe zagrożenia
Wyjazdy gospodarcze
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Wyjazdy do zdarzeń
46
61
252

Ilość
28 sztuk
25 sztuk
4 komplety
12 sztuk
16 kompletów
240 sztuk
21 sztuk
24 sztuk
W 8 jednostkach OSP
99 kompletów
224 kompletów
430 kompletów
4 komplety
1 sztuka
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18. Partnerstwo międzygminne
Gmina Koniusza a Stowarzyszenia
Głównym celem uczestnictwa Gminy Koniusza w różnego typach stowarzyszeń jest
promowanie Gminy Koniusza na mapie terytorialnej województwa Małopolskiego, w celu
tworzenia nowych idei samorządności, działania na rzecz gmin wiejskich w zakresie
rolnictwa, rozwoju infrastruktury technicznej i drogowej, komunikacji, ekologii, jak również
rolnictwa.
Władze Gminy rozumieją potrzeby swoich mieszkańców, którzy mieszkają na terenie
obszarów wiejskich i są rolnikami z dziada pradziada, o silnych korzeniach w zakresie
patriotyzmu lokalnego i dbania o Naszą ziemię, ale także otwarte są na współdziałanie z
napływająca ludnością z pobliskiego ośrodka kultury, edukacji, rozwoju i technologii jakim
jest miasto Kraków.
Dlatego też Gmina Koniusza od lat jest aktywnym członkiem Stowarzyszeń Ziemi
Małopolskiej tj.

Stowarzyszenie na Rzec
Rozwoju Płaskowyżu
Proszowickiego
'ProKoPaRA" od 2008 r.

Związek Międzygminny
d/s Gazyfikacji,
Rozwoju Terenów
Wiejskich i Ochrony
Srodkowiska w
Proszowicach od 2016
r.

Federacja Rozwoju
Demokracji Lokalniej
MISTiA w Krakowie
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Związek Gmin
Wiejskich
Rzeczpospolitej Polskiej
od 1998 r.

Gmina
Koniusza

Stowarzyszenie Gmin i
Powiatów w
Małopolsce od 1991 r.
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