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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

Raport o stanie Gminy Koniusza

www.koniusza.pl |3

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 Krzemińska.

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.
Skład Rady Gminy w 2020 r. :
Imię i nazwisko
Andrzej Nogieć

Okręg
Biórków Mały

Funkcja

Adam Sarwa

Biórków Wielki, Zielona

Zbigniew Kałuża

Czernichów, Glewiec

-Wiceprzewodniczący Rady
Gminy
- Przewodniczący Komisji
Oświaty, Kultury, Zdrowia i
Spraw Socjalnych oraz
Porządku Publicznego
- Członek Komisji Rolnictwa ,
Drogowej, Ochrony Środowiska

Raport o stanie Gminy Koniusza

Przewodniczący Rady Gminy

www.koniusza.pl |4

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

Andrzej Dynur

Koniusza, Przesławice

Renata Osuch

Dalewice, Rzędowice

Waldemar Majka

Budziejowice,
Muniaczkowice, Piotrkowice
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,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
- 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
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Wielkie
Elżbieta Szeliga

Niegardów, NiegardówKolonia

Ignacy Trela

Wronin, Wąsów

,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.

3. Realizacja uchwał Rady Gminy
Rada Gminy Koniusza w 2020 r. podjęła 62 uchwały podczas 9 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. Z uwagi na panującą
sytuację na świecie w 2020 r. i wybuch pandemii, Sesje Rady Gminy były zwoływane tylko
w pilnych sprawach i było ich mniej niż w poprzednich latach. Te działania miały na celu
zachowanie bezpieczeństwa i ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania wirusa SARSCoV-2.
Raport o stanie Gminy Koniusza
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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 2020 roku.
Lp.
1.

Numer uchwały
XVI/137/2020
z dnia 16.01.2020r.

2.

XVI/138/2020
z dnia 16.01.2020r.

3.

XVI/139/2020
z dnia 16.01.2020r.

4.

XVI/140/2020
z dnia 16.01.2020r.

5.

XVI/141/2020
z dnia 16.01.2020r.

6.

XVI/142/2020
z dnia 16.01.2020r.

7.

XVI/143/2020
z dnia 16.01.2020r.

8.

XVI/144/2020
z dnia 16.01.2020r.

Tytuł uchwały
Uchwała w sprawie przekształcenia
Samorządowego Przedszkola z
oddziałami integracyjnymi w
Wierzbnie.
Uchwała w sprawie przekazania do
Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Krakowie
skarg Prokuratora Prokuratury
Rejonowej w Krakowie na uchwały
Rady Gminy w sprawie przyjęcia
Statutów Sołectw Gminy Koniusza.
Uchwała w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki tej opłaty.
Uchwała w sprawie odpłatnego
nabycia nieruchomości położonej w
obrębie Koniusza na rzecz Gminy
Koniusza.
Uchwała w sprawie udzielenia
dotacji z budżetu dla Ochotniczej
Straży Pożarnej we Wroninie.
Uchwała w sprawie współpracy z
Gminą Miasto Kraków w zakresie
prowadzenia Izby Wytrzeźwień w
Krakowie.
Uchwała w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i
zagospodarowania tych odpadów w
zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Uchwała w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Koniusza.
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Stan realizacji
Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano
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9.

XVII/145/2020
z dnia 19.03.2020r.

10.

XVII/146/2020
z dnia 19.03.2020r.

11.

XVII/147/2020
z dnia 19.03.2020r.

12.

XVII/148/2020
z dnia 19.03.2020r.

13.

XVII/149/2020
z dnia 19.03.2020r.

14.

XVII/150/2020
z dnia 19.03.2020r.

Uchwała w sprawie zmiany uchwały
Nr XVII/140/2000 Rady Gminy
Koniusza z dnia 17 sierpnia 2000 r.
w sprawie Statutu Gminnej
Biblioteki Publicznej w Koniuszy.
Uchwała w sprawie określenia
programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Koniusza na 2020 r.
Uchwała w sprawie wysokości
stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych na
terenie Gminy Koniusza na cele
niezwiązane z potrzebami
zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego.
Uchwała w sprawie uchwalenia
zmiany 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 przyjętego uchwałą
Nr XLIII/285/2018 z dnia 31 lipca
2018 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego sołectw gminy
Koniusza.
Uchwała w sprawie wymagań jakie
powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych na
terenie Gminy Koniusza.
Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia
o wyodrębnieniu w budżecie Gminy
Koniusza na rok 2021 środków
stanowiących fundusz sołecki.
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Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano
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15.

XVII/151/2020
z dnia 19.03.2020r.

Uchwała w sprawie zmiany budżetu
gminy na 2020 rok.

Zrealizowano

16.

XVII/152/2020
z dnia 19.03.2020r.

Zrealizowano

17.

XVIII/153/2020
z dnia 07.04.2020r.

18.

XVIII/154/2020
z dnia 07.04.2020r.

19.

XVIII/155/2020
z dnia 07.04.2020r.

20.

XVIII/156/2020
z dnia 07.04.2020r.

21.

XIX/157/2020
z dnia 18.06.2020r.

22.

XIX/158/2020
z dnia 18.06.2020r.

23.

XIX/159/2020
z dnia 18.06.2020r.

24.

XIX/160/2020
z dnia 18.06.2020r.

25.

XIX/161/2020
z dnia 18.06.2020r.

Uchwała w sprawie przystąpienia
do współfinansowania zadania
inwestycyjnego w formie dotacji
celowej dla Powiatu Proszowickiego
na realizację zadania pn.
„Przebudowa drogi powiatowej
1266K w km 11+445 do km 12+116 w
m. Glewiec i w m.Czernichów,
powiat proszowicki”.
Uchwała w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie kolejnej umowy
najmu z dotychczasowym najemcą
na okres do 3 lat.
Uchwała w sprawie utworzenia
Samorządowego Żłobka w
Wierzbnie i nadania mu statutu.
Uchwała w sprawie określenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości
zamieszkałej oraz określenia
warunków i trybu składania
deklaracji za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.
Uchwała w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki tej opłaty.
Uchwała w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy Koniusza wotum
zaufania.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Koniusza za rok 2019.
Uchwała w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy Koniusza
absolutorium z tytułu wykonania
budżetu Gminy Koniusza za rok
2019.
Uchwała w sprawie udzielenia
dotacji z budżetu dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Posądzy.
Uchwała w sprawie zmiany budżetu
Gminy Koniusza na 2020 rok.
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Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano
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26.

XIX/162/2020
z dnia 18.06.2020r.

27.

XIX/163/2020
z dnia 18.06.2020r.

28.

XIX/164/2020
z dnia 18.06.2020r.

29.

XIX/165/2020
z dnia 18.06.2020r.

30.

XIX/166/2020
z dnia 18.06.2020r.

31.

XIX/167/2020
z dnia 18.06.2020r.

32.

XIX/168/2020
z dnia 18.06.2020r.

33.

XX/169/2020
z dnia 30.07.2020r.

Uchwała w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Koniusza.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały
Nr XVIII/156/2020 Rady Gminy
Koniusza z dnia 7 kwietnia 2020
roku w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki tej opłaty.
Uchwała w sprawie ustalenia zasad
udzielania i rozmiaru obniżek
tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych dyrektorom i
wicedyrektorom szkół i przedszkoli
prowadzonych przez Gminę
Koniusza.
Uchwała w sprawie określenia
wysokości opłat za pobyt i
wyżywienie dziecka w
Samorządowym Żłobku w
Wierzbnie.
Uchwała w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy z dotychczasowym
dzierżawcą na okres do 3 lat.
Uchwała w sprawie przekazania do
Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Krakowie
skargi Prokuratora Prokuratury
Rejonowej w Krakowie na uchwałę
Rady Gminy w sprawie trybu
powołania i odwoływania Członków
Zespołu Interdyscyplinarnego do
spraw Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie.
Uchwała w sprawie określenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości określenia
warunków i trybu składania
deklaracji za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.
Uchwała w sprawie określenia
średniej ceny jednostek paliwa w
gminie na rok szkolny 2020/2021.
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Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano
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34.

XX/170/2020
z dnia 30.07.2020r.

35.

XX/171/2020
z dnia 30.07.2020r.

36.

XX/172/2020
z dnia 30.07.2020r.

37.

XX/173/2020
z dnia 30.07.2020r.

38.

XX/174/2020
z dnia 30.07.2020r.
XX/175/2020
z dnia 30.07.2020r.

39.

40.
41.

42.

XXI/176/2020
z dnia 11.09.2020r.
XXI/177/2020
z dnia 11.09.2020r.
XXII/178/2020
z dnia 15.10.2020r.

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 Dalewicach.
Uchwała w sprawie udzielenia
dotacji z budżetu dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Piotrkowicach
Wielkich.
Uchwała w sprawie przyznania
pomocy finansowej dla Powiatu
Proszowickiego z przeznaczeniem
na dofinansowanie zakupu
samochodu przystosowanego do
przewozu osób niepełnosprawnych
dla Domu Pomocy Społecznej w
Łyszkowicach z przeznaczeniem dla
Warsztatów Terapii Zajęciowej w
Łyszkowicach.
Uchwała w sprawie zmiany budżetu
Gminy Koniusza na 2020 rok.
Uchwała w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany
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.
Uchwała w sprawie zmiany budżetu
Gminy Koniusza na 2020 rok.
Uchwała w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Koniusza.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały
Nr III/14/2006 Rady Gminy
Koniusza z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie utworzenia Gminnego
Zespołu EkonomicznoAdministracyjnego Szkół.

Raport o stanie Gminy Koniusza

Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano
Zrealizowano

Zrealizowano
Zrealizowano

Zrealizowano

w w w . k o n i u s z a . p l | 11

43.

XXII/179/2020
z dnia 15.10.2020r.

44.

XXII/180/2020
z dnia 15.10.2020r.

45.

XXII/181/2020
z dnia 15.10.2020r.
XXII/182/2020
z dnia 15.10.2020r.

46.

47.

XXII/183/2020
z dnia 15.10.2020r.

48.

XXIII/184/2020
z dnia 19.11.2020r.

49.

XXIII/185/2020
z dnia 19.11.2020r.

50.

XXIII/186/2020
z dnia 19.11.2020r.
XXIII/187/2020
z dnia 19.11.2020r.
XXIII/188/2020
z dnia 19.11.2020r.
XXIII/189/2020
z dnia 19.11.2020r.

51.
52.
53.

54.

XXIII/190/2020
z dnia 19.11.2020r.

55.

XXIII/191/2020
z dnia 19.11.2020r.

Uchwała w sprawie wyrażenia
zgody na nieodpłatne nabycie na
rzecz Gminy Koniusza
nieruchomości gruntowych
położonych obręb: Biórków Mały,
Biórków Wielki i Czernichów pod
przepompownie sanitarne.
Uchwała w sprawie wyrażenia
zgody na nieodpłatne nabycie na
rzecz Gminy Koniusza
nieruchomości zabudowanej
położonej w Gnatowicach.
Uchwała w sprawie zmiany budżetu
gminy na 2020 rok .
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 Gnatowicach.
Uchwała w sprawie przyjęcia
„Programu Współpracy Gminy
Koniusza z organizacjami
pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na
2021 rok”.
Uchwała w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie kolejnej umowy
najmu z dotychczasowymi
najemcami na okres do 3 lat.
Uchwała w sprawie stawek podatku
od nieruchomości.
Uchwała w sprawie podatku od
środków transportowych.
Uchwała w sprawie zmiany budżetu
Gminy Koniusza na 2020 rok.
Uchwała w sprawie ustalenia planu
sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych
przez Gminę Koniusza.
Uchwała w sprawie ustalenia planu
sieci publicznych przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych w
publicznych szkołach
podstawowych prowadzonych
przez Gminę Koniusza.
Uchwała w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej
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Zrealizowano

Zrealizowano
Zrealizowano

Zrealizowano
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Zrealizowano
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56.

XXIV/192/2020
z dnia 29.12.2020r.

57.

XXIV/193/2020
z dnia 29.12.2020r.

58.

XXIV/194/2020
z dnia 29.12.2020r.

59.

XXIV/195/2020
z dnia 29.12.2020r.

60.

XXIV/196/2020
z dnia 29.12.2020r.
XXIV/197/2020
z dnia 29.12.2020r.

61.

62.

XXIV/198/2020
z dnia 29.12.2020r.

Gminy Koniusza.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały
Nr VIII/70/2019 Rady Gminy
Koniusza z dnia 11 kwietnia 2019 r.
w sprawie Regulaminu
przyznawania stypendium Wójta
Gminy Koniusza za wybitne wyniki
w nauce oraz osiągnięcia naukowe
w ramach Lokalnego Programu
Wspierania Edukacji Uzdolnionych
Dzieci i Młodzieży w Gminie
Koniusza.
Uchwała w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego
Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na 2021 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 budżetu Gminy
Koniusza na 2021 rok.
Uchwała w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy
Koniusza.
Uchwała w sprawie zmiany budżetu
Gminy Koniusza na 2020 rok.

Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano
Zrealizowano

Zrealizowano

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 2020 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

Uchwała
Nr XVII/146/2020

2020

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

2018-2020

Uchwała
Nr XXXIV/226/2014

2014-2020

2
3

4
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5

6

7

8
9
10

11
12

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
Gminny Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego
Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na 2020 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 2019-2023.
Strategia Rozwoju Gminy Koniusza
na lata 2015-2023
Gminna Strategia Rozwiązywania
Problemów Społecznych w Gminie
Koniusza na lata 2014-2020

Uchwała
Nr XLIII/293/2018

2018 - do nadal

Uchwała
Nr XLVIII/285/2018

2018- do nadal

Uchwała
Nr XXIV/193/2020

01.01.2020 –
31.12.2020

Uchwała
Nr XXIII/165/2017
Uchwała
Nr XX/146/2016
Uchwała
Nr VII/59/2019

2017-2023

Uchwała
Nr XIII/93/2016
Uchwała
Nr XLII/283/2014

2015-2023

2016 – nadal
2019-2023

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.
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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%.

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 2020 roku wydano ogólnie 349 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.
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Wydano 144 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.

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.
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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.

4.3 Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
Program przeciwdziałania narkomanii
Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok zaplanowano środki finansowe
w wysokości 110.000 zł. Zmiany w związku z COVID-19 w wysokości 20.000zł. Z kwoty
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pozostałej na przeciwdziałanie alkoholizmowi tj. 90.000zł. wydatkowano kwotę 8.6586,36zł.
Na rok 2021 przechodzi nadwyżka w kwocie 3.413,64zł.
Na realizacje Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
2020rok zaplanowano środki w wysokości 20.000 zł, wydatkowano kwotę 12.029 zł. Na rok
2021 przechodzi nadwyżka w kwocie 7.971zł.
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 Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Koniuszy oraz Starostwem Powiatowym w Proszowicach.
2. Współpracowano z Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie,
Prokuraturą Rejonową Kraków Nowa Huta oraz Komendą Powiatową Policji w
Proszowicach.
W ramach udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, udzielono
pomocy psychologicznej i prawnej / współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Proszowicach / a w szczególności ochrony przed przemocą;
1. Zespół Interdyscyplinarny działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Koniuszy w skład którego wchodzili członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych odbył – 4 posiedzenia a grupa robocza zespołu-11
posiedzeń w związku z procedurą prowadzenia 9 „Niebieskich Kart”. Posiedzenia
były zwoływane z uwagi na występowanie problemu przemocy domowej w
rodzinach spowodowanych między innymi nadużywaniem alkoholu i innych
substancji psychoaktywnych.
2. Gminna Komisja odbyła 11 posiedzeń, na których między innymi przeprowadzono
rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego z 17 osobami
uzależnionymi od alkoholu oraz z 8 członkami ich rodzin. Wszczęła 9 postepowań o
zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego, z czego 1 wniosek sporządzono do
Sądu Rejonowego w Krakowie Nowej Hucie. Skierowała 3 osoby na badania
biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Monitorowała przebieg leczenia 5
osób w Specjalistycznych Poradniach Uzależnień. Jedna osoba odbyła terapię w
prywatnym Ośrodku Uzależnień gdzie po rozmowach z członkami Komisji
Alkoholowej postanowiła dobrowolnie poddać się leczeniu.
3. Członkowie Gminnej Komisji w skład której wchodzą 4 osoby wzięli udział w
trzydniowym szkoleniu nt. „ Funkcjonalność Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Zespołów Interdyscyplinarnych z naciskiem na przeciwdziałanie
uzależnieniom od alkoholu, środków psychoaktywnych i przemocy w środowisku
lokalnym i szkolnym. Aspekty prawne w pracy pracownika Ośrodka Pomocy
Społecznej”.

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 oraz średnich jak również w przedszkolach z terenu
Gminy Koniusza 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 ze szkół podstawowych z terenu Gminy w których
również brali udział nauczyciele program profilaktyczny „Smak życia” którego
głównym celem było promowanie zdrowego stylu życia i prawidłowych postaw
młodzieży , łącznie udział w programie wzięły dzieci z VII i VIII klas tj. ok.189
dzieci.
3. Odbył się również spektakl profilaktyczny pt. ”Sen o Helladzie Mitologia Antycznej
Grecji” który został pomyślany jako uzupełnienie wiedzy z języka polskiego i
historii, ze szczególnym uwzględnieniem treści o charakterze profilaktycznym i
wychowawczym.
4. Zorganizowano warsztaty profilaktyczne dla dzieci nt. „Cukierki” – 10 edycji w 5
szkołach podstawowych z terenu Gminy Koniusza dla dzieci z klas I-III i młodzieży
szkoły średniej w Piotrkowicach Małych z zakresu profilaktyki uzależnień nt.
„Program ARS ” gdzie wzięło udział ok. 120 uczniów oraz zakupiono materiały
profilaktyczne z przeznaczeniem dla młodzieży oraz nauczycieli i rodziców z
zakresu profilaktyki uzależnień.
5. Sfinansowano wynagrodzenie dwóch trenerów na potrzeby pozalekcyjnych zajęć
sportowych dla dzieci zrzeszonych przy klubie sportowym LKS Wierzbowianka .
W ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych promujących zdrowy styl życia
sfinansowano dowozy dzieci i młodzieży na mecze i turnieje na terenie kraju.
Eliminowanie łamania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi;
1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych monitorowała punkty
sprzedaży i podawanie napojów alkoholowych, opiniowała wnioski o wydawanie
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych- 9 /sklepy/ . Komisja
skontrolowała 17 punktów sprzedaży alkoholu, nie stwierdziła żadnych
nieprawidłowości.
2. W związku z powyższym zorganizowano i sfinansowano terenowe szkolenie dla
sprzedawców z Gminy Koniusza nt. „Korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych”.
W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii poniesiono wydatki
na organizację programów profilaktycznych- koncertów z zakresu narkomanii pn. „Czy
słowem można zranić” oraz program pn. „Liczy się tylko miłość” które zorganizowano w
szkołach podstawowych z terenu Gminy Koniusza gdzie wzięły udział dzieci z klas IV do
VIII. Ponadto zakupiono materiały profilaktyczne dla szkół z zakresu Profilaktyki Zdrowia
Psychicznego, narkomanii, dopalaczy dla dzieci i nauczycieli ze szkół podstawowych oraz
młodzieży z Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych, nauczycieli i rodziców.
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4.4 Plan gospodarki niskoemisyjnej
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 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. Zakończenie realizacji projektu z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego
nr. działania 4.4.2 na wymianę 160 kotłów na gazowe. W ramach projektu
wymieniono 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 2020r.
dokonano wymiany 10 źródeł ciepła. W roku 2018 - 60 źródeł, 2019 – 90,. Działania
edukacyjne stanowiące integralną część projektu miały na celu podniesienie
świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz 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 ostatecznie na instalację 83 urządzeń OZE na
budynkach prywatnych oraz 19 na Budynkach Użyteczności Publicznej na terenie
Gminy Koniusza. Gmina Koniusza przystąpiła do realizacji projektu w ramach
Partnerskiego Projektu Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii Dla Gmin
Województwa Małopolskiego.
1.3. 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.
1.4. 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 1382 indywidualnych
palenisk. Baza ma za zadanie zebrania informacji nad ilością palenisk na terenie
gminy oraz kontrolę emisji zanieczyszczeń z indywidualnych źródeł ciepła
1.5. 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
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atmosfery, zwiększą wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz poprawią
efektywność energetyczną, które są spójne z pakietem klimatyczno-energetycznym.
1.6. Gmina Koniusza korzysta z dwóch mierników jakości powietrza (ON-LINE) które
umieszczone są na budynku GOK w Koniuszy oraz Z.S w Biórkowie Wielkim
1.7. Gmina Koniusza przeprowadziła w samym 2020r ponad 45 kontroli palenisk pod
kątem spalania odpadów w kotłach w indywidualnych gospodarstwach domowych.
1.8. Gmina Koniusza podpisała umowę na badania próbek popiołów z ICHPW w Zabrzu
1.9. Gmina Koniusza otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dot. utylizacji azbestu w
Gminie Koniusza. Planuje się utylizację 200 ton odpadów zawierających azbest i
przystępuje do realizacji projektu
1.10. Gmina prowadzi pkt. konsultacyjny w sprawie projektu Czyste Powietrze

4.5 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
Jednym z zadań własnych Gminy jest 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 19 marca 2020 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. Z kolei Dom Pomocy Społecznej w Łyszkowicach
zapewniał odpowiednie warunki bytowe dla ewentualnych bezdomnych zwierząt
gospodarskich.
W roku 2020 oddano do schroniska 12 zwierząt, zakupiono kilka kg karmy dla
potrzebujących zwierząt, a także zapewniono opiekę weterynaryjną zwierzętom, które
uległy wypadkom drogowym. Ponadto Gmina współpracowała z mieszkańcami, którzy
znajdując bezdomne zwierzęta przesyłali zdjęcia celem zamieszczenia na stronie
internetowej Gminy i odnalezienia właściciela, niejednokrotnie sprawując kilkudniową
opiekę nad bezdomnym zwierzęciem. Takie działania pomagały zwierzętom w znalezieniu
domu.

4.6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
"Program Współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok" został przyjęty
uchwałą Nr XIV/120/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie
przyjęcia "Programu Współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok".
"Program Współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok" utworzony został
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na bazie projektu programu, który został poddany konsultacjom społecznym z
mieszkańcami, a także z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konsultacje
przeprowadzono w dniach od 14 do 28 października 2019 r. poprzez zamieszczenie projektu
programu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Gminy Koniusza. Uwagi i
wnioski można było składać pisemnie na "formularzu do konsultacji" na dzienniku
podawczym Urzędu Gminy Koniusza (pokój 11) lub pocztą elektroniczną na adres:
gmina@koniusza.pl Do poddanego konsultacjom projektu nie wpłynęła żadna propozycja
zmian, co zostało zapisane w protokole z przebiegu konsultacji z dnia 30 października 2019
r.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w
budżecie Gminy Koniusza na 2020 r. uchwalono w wysokości: 50 000,00 zł.
W dniu 20 marca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie
ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, do odwołania, stanu epidemii (Dz. U. z 2020
r. poz. 491 ze zm.), w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego
chorobę COVID-19 oraz związane z tym ograniczenia w życiu publicznym. Ograniczenia, o
których mowa w rozporządzeniu to m.in. zakaz przemieszczania się osób, ograniczenia i
zmiany w świadczeniu usług i funkcjonowaniu instytucji, w tym całkowicie zakazana
działalność związana z organizacją, promocją lub zarządzaniem różnego rodzaju imprez.
W związku z powyższym Zarządzeniem nr 23/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r. Wójt
Gminy Koniusza, mając na względzie szeroko rozumiany interes społeczny, odwołał
otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w ramach upowszechniania kultury
fizycznej i sportu oraz 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 2020 r.

5. Finanse gminy
Stan finansów Gminy Koniusza w 2020 roku
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 2020 roku wyniosły 46 829 211,72 zł w tym:


dochody bieżące w kwocie 42 706 819,41 zł, co stanowi 99,45 % wykonania planu
dochodów bieżących
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dochody majątkowe 4 122 392,31 zł, co stanowi 99,92 % wykonania planu dochodów
majątkowych

Dochody uzyskane w ciągu roku budżetowego dzielone są według działów klasyfikacji
budżetowej, który obrazuje poniższy zamieszczona tabela.
Dział

Opis

Plan

Wykonanie

Wykonanie
planu

1

2

3

4

5

010

Rolnictwo i łowiectwo

647 825,32

648 007,53

100,03%

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę

230 100,00

213 300,50

92,70%

600

Transport i łączność

0,00

0,00

0,00%

700

Gospodarka mieszkaniowa

171 313,48

200 873,36

117,25%

710

Działalność usługowa

5 000,00

5 000,00

100,00%

750

Administracja publiczna

184 171,55

178 004,78

96,65%

751

Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa

105 509,00

101 137,44

95,86%

752

Obrona narodowa

400,00

400,00

100,00%

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

84 883,00

84 881,98

100,00%

756

Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem

9 659 530,00

9 703 776,63

100,46%

758

Różne rozliczenia

14 785 954,00

14 785 924,87

100,00%

801

Oświata i wychowanie

1 644 453,53

1 706 890,96

103,80%

851

Ochrona zdrowia

270,00

268,55

99,46%

852

Pomoc społeczna

296 188,62

282 341,40

95,32%

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej

130 572,36

130 572,36

100,00%
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854

Edukacyjna opieka wychowawcza

16 756,00

15 777,65

94,16%

855

Rodzina

14 035,622,71

13 974 696,48

99,57%

900

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

4 738 870,45

4 464 565,23

94,21%

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

192 422,00

192 422,00

100,00%

926

Kultura fizyczna

140 370,00

140 370,00

100,00%

47 070 212,02

46 829 211,72

99,49%

RAZEM

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.
Obok klasyfikacji budżetowej dochody dzielone są według źródeł pozyskania, który
obrazowany jest wykresem poniższym.

Dotacje z budżetu
państwana zadania
zlecone bądż własne
gminy; 31,49%
Usługi i najem
świadczony przez
Gminę, funduszy
celowych, dotacje
innych jednostek
samorządowy,
pozostałe dochody ;
6,29%

Dotacje z udziałem
finansowania
europejskiego; 3,40%

Subwencja; 28,95%

Podatki; 20,39%

Rysunek

Opłata śmieciowa;
4,85%

Główne źródła dochodów (Opracowanie własne)
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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 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej
podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (Monitor Polski rok 2019
poz. 1017). Zgodnie z treścią komunikatu: „na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15
listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309 z późn. zm.) ogłasza się,
że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający
rok podatkowy 2020 wyniosła 58,46 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 146,15 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (równowartość
pieniężna 2,5 dt żyta). Natomiast stawka obowiązująca w 2018 r. wynosiła 131,23 zł.

Podatki lokalne to również podatek od nieruchomości określany przez Radę Gminy
w Koniuszy w oparciu o ustawę o podatku i opłatach lokalnych. Poniższe wykresy
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

w zł od 1 m² powierzchni użytkowej
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Rysunek Stawka podatku od nieruchomości: od budynków lub ich części mieszkalne
(Opracowanie własne)

Stawka max. wg. Ustawy

Obowiązujące w Gm. Koniusza

20,5

21

21,5

22

22,5

23

23,5

24

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)

Stawka max. wg Ustawy

Obowiązująca w Gm. Koniusza

0

0,2

0,4

w zł od 1 m² powierzchni

Rysunek
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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 zmiana stawek została podjęta Uchwałą Nr XIV/117/2019 Rady Gminy
Koniusza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie podatku od środków transportowych i
obowiązuje od stycznia 2020 r. (poprzednia zmiana stawki miała miejsce w dniu 19 listopada
2015 roku i obejmowała podatki za rok 2016-2019).
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

200
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1000 1200 1400 1600

w zł za rok

Rysunek Stawka podatku od środków transportu: Samochody ciężarowe o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie (Opracowanie własne)
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Stawka max. wg Ustawy
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Rysunek Stawka podatku od środków transportu: Samochody ciężarowe o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 9 ton a poniżej 12 ton (Opracowanie własne)
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Obowiązująca w Gm. Koniusza
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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 2020 roku były
również przychody. w skład ich wchodziły:
- nadwyżka lat ubiegłych na poziomie 1 139 235,40 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi
finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi
w odrębnych ustawach w kwocie 9 605,54 zł (tzw. Korkowe),
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z
udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” wynosiły 40 000,00 zł (zwrot
pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu Rozwoju wsi Karwin)
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków
określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub
zadania finansowanego z udziałem tych środków” w kwocie 55 122,34 zł

Wydatki i rozchody
Wydatki 2020 roku wyniosły 44 880 755,77 zł, w tym




Wydatki bieżące 39 672 534,99 zł, co stanowi 92,08 % wykonania planu wydatków
bieżących;
Z tego:
- wydatki jednostek budżetowych
23 486 471,84 zł
Z tego:
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone
12 800 594,52 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
10 685 877,32 zł
-dotacje na zadania bieżące
908 949,35 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych
14 143 132,58 zł
-obsługa długu
160 286,83 zł
-wydatki na programy unijne bieżące
973 694,39 zł
Wydatki majątkowe 5 208 220,78 zł, co stanowi 65,86 % wykonania planu wydatków
majątkowych
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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
Opis
1
2
010
Rolnictwo i łowiectwo

Plan
3
1 232 670,58

Wykonanie
4
1 110 917,37

Wykonanie
planu
5
90,12%

600

Transport i łączność

1 952 217,92

1 782 244,32

91,29%

700

Gospodarka mieszkaniowa

670 321,97

617 195,82

92,07%

710

Działalność usługowa

11 273,05

8 273,05

73,39%

750

3 818 521,54

3 518 414,60

92,14%

105 509,00

101 137,44

95,86%

400,00

400,00

100,00%

1 142 764,20

909 576,17

79,59%

757
758
801

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

180 000,00
161 593,25
15 772 825,20

160 286,83
0,00
14 285 307,34

89,05%
0,00%
90,57%

851

Ochrona zdrowia

110 125,00

98 740,36

89,66%

852

Pomoc społeczna
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
Edukacyjna opieka wychowawcza

1 562 712,62

1 425 018,23

91,19%

199 330,39

114 668,83

57,53%

25 556,00

24 205,45

94,72%

14 582 554,84

13 931 868,41

95,54%

8 772 153,34

6 108 303,42

69,63%

419 520,00

419 520,00

100,00%

272 205,00
50 992 253,90

264 678,13
44 880 755,77

97,23%
88,01%

751
752
754

853
854
855
900
921
926

Rodzina
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Kultura fizyczna
RAZEM

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+,bon 500+ dla nauczycieli, 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
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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 oraz tworzenie Samorządowego Żłobka dla dzieci do lat 3 i przekształcenia
organizacji opieki dla dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gminy.
Gmina zaangażowana jest również w upowszechnianie kultury i narodowych postaw dzieci
i młodzieży poprzez prowadzenie dwóch instytucji kultury, jakim są Gminna Biblioteka
Publiczna i Gminny Ośrodek Kultury (Gmina dla tych jednostek jest instytucja założycielską
i poprzez dotacje utrzymuje ich działalność). Zadaniem dla gminy jest także szerzenie
postawy aktywnej fizycznie dzieci i młodzieży (stąd współfinansowanie klubów
sportowych) oraz skuteczne działanie profilaktyczne walki z alkoholizmem i narkomanią
wśród młodzieży (organizowanie programów walki z uzależnieniami oraz organizacji
alternatywnych możliwości "spożytkowania czasu wolnego dzieci i młodzieży".
Wszystkie cztery "priorytety kulturowe" zostaną omówione w dalszej części Raportu w tym
miejscu nadmienię że na ten cel Gmina Koniusza przeznaczyła w 2020 roku 782 938,49 zł
Gmina również ponosiła w 2020 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. (Temat dogłębnie
omówiono w dalszej część Raport).
Gmina Koniusza poniosła również znaczne wydatki w walce z epidemią wirus SARS-CoV-2
, która polegała na zakupie środków dezynfekujących, maseczek, przyłbic, urządzeń
służących do dezynfekcji oraz organizacji pracy zdalnej dla szkół (zakup sprzętu dla dzieci
do pracy zdalnej oraz wypłaty świadczeń dla nauczycieli), Nierówna walka z wirusem
pochłonęła środki finansowe w każdej dziedzinie życia społecznego i administracyjnego
niektóre przykłady to oświata, organizacja jednostek ochotniczych straży pożarnej, wsparcie
programu Senior +, transport dzieci i młodzieży do szkół i placówek oświatowych,
reorganizacja pracy przedszkoli, reorganizacja pracy jednostek organizacyjnych urzędu i
wiele innych dziedzin życia codziennego jej mieszkańców.
Wykres poniższy przedstawia procentowe udziały poszczególnych grup wydatków
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Wydatki unijne;
3,79%
Pozostałe wydatki;
32,42%
Świadczenia;
31,80%

Wynagrodzenia z
pochodnymi od
nich naliczone;
29,96%

Dotacje ; 2,03%

Rysunek Wydatki bieżące według grup wydatków budżetowych (Opracowanie własne)
Rok 2020 to również rok wydatków majątkowych. Ogólna kwota wydatków
majątkowych to kwota 5 208 220,78 zł, środki te wydawane był na zadania własne gminy, jak
i wydatki realizowane z projektów unijnych wykazanych m.in. w Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata 2020-2027.
Wydatki majątkowe można podzielić na kilka grup rodzajowych w związku z szeroką
specyfiką gminy, i tak w 2020 roku rozpoczęto rozbudowę sieci sanitarno-kanalizacyjnej dla
miejscowości Koniusza i Piotrkowice Małe (Etap V rozbudowy Gminy Koniusza).
Zrealizowano inwestycje na kwotę 347 164,13 zł rozbudowę infrastruktury drogowej
(zadania przy drodze wojewódzkiej oraz przy drodze powiatowej), czy też wydatki
poniesiono na rzecz Ochotniczych Straż Pożarnych w kwocie 497 053,60 zł. Znaczącym
wydatkiem w wydatkach majątkowych z dochodów własnych była w 2020 roku
modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Koniuszy, jako rozbudowa obiektu. Kwota
inwestycji to 1 105 413,30 zł. Należy podkreślić, że włodarze gminy myśląc o długofalowym
rozwoju gminy dokonują również zakupu gruntów w celu nie tylko modernizacji posiadanej
infrastruktury budowlanej, ale również budowy nowych obiektów. W tym celu władze
Gminy w 2020 roku poniosły wydatki zakupu gruntów na łączną kwotę 295 753,13 zł
Poważny przedsięwzięciem roku 2020 był również rozpoczęcie zadania z dofinansowaniem
europejskim jakim jest jako modernizacja budynku i funkcjonowanie pierwszego na terenie
Gminy Koniusza Samorządowego Żłobka dla dzieci do lat 3 oraz przekształcenie
Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi w Wierzbnie na Przedszkole
Samorządowe w miejscowości Posądza poprzez przeniesienie już istniejących oddziałów ale
również otwarcie nowego oddziału, aby dzieciom z terenu Gminy Koniusza stworzyć
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najbardziej optymalne warunki dla rozwoju i przygotowania do edukacji szkolnej. Edukacja
zawsze była priorytetem w działaniach władz Gminy Koniusza, i tak też było w 2020 roku.
Gmina Koniusza w 2020 roku kontynuowała realizację znaczącego projekt dla środowiska
naturalnego poprzez realizację projektu europejskiego jakim był projekt "Poprawa jakości
powietrza w Gminie Koniusza i redukcji emisji zanieczyszczeń pochodzących z systemów
indywidualnego ogrzewania mieszkań dzięki wymianie kotłów i pieców węglowych na
piece gazowe" W roku 2020 rozliczono zadanie na wymianę w latach 2018-2019, 89 pieców
gazowych, które zostały zainstalowane w indywidualnych gospodarstwach domowych
mieszkańców Gminy Koniusza. Wśród działań proekologicznych, ukierunkowanych na
nowe technologie Gmina Koniusza jest partnerem w jednym z największych projektów
Województwa Małopolskiego jakim jest projekt pod nazwą "Partnerski projekt budowy
instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa Małopolskiego". W 2020 roku
wykonano w 100% umowę z wykonawcą na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii
na budynkach użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia, budynki
administracyjne, remizy OSP) oraz 90% umowy z wykonawcami na montaż u
indywidualnych mieszkańców Gminy wyżej wskazanych instalacji OZE.

Poniżej zaprezentowano wydatki majątkowe sklasyfikowane według grup tematycznych.

Oświata i sport;
32,74%

Ekologia; 34,28%

Sieć kanalizacyjna i
wodociągia; 8,44%

Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa;
9,54%

Rysunek

Administracja
publiczna i
gospodarka
komunalna; 5,87%

Drogi publicznei
oświetlenie uliczne;
9,13%

Wydatki majątkowe według grup tematycznych (Opracowanie własne)
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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 oraz kredytu w Banku Spółdzielczym w Proszowicach na kwotę 1 145 158,81 zł.
W 2020 roku WFOŚiGW w Krakowie umorzył na wniosek Gminy zgodnie z regulaminem
udzielania pożyczki, część spłaty rat udzielonej pożyczki na ”Budowę sieci kanalizacji
sanitarnej dla miejscowości Glew, Czernichów –Etap VI a” w kwocie 177 527,19 zł.
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 2020 roku obowiązywała Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) na lata 2020-2027
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 2020,
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,
* kwotę długu, w tym relację, obliczoną w sposób wskazany w art. 243 nowej ustawy
o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu.
Kolejne lata 2021- 2027 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. budowy sieci 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:
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– 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 2020 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

L.p.
1
1.a
1.b

1.1

1.1.1
1.1.1
.1

Nazwa i cel

Jednostka
odpowiedzialn
a lub
koordynująca

Okres
realizacji
Od

Do

Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z
programami realizowanymi z udziałem środków, o których
mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r.
o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.),
z tego:
- wydatki bieżące
Małopolska w zdrowej
atmosferze Life - OCHRONA
Urząd
POWIETRZA W
2016 2021
Gminy
WOJEWÓDZTWIE
MAŁOPOLSKIM

Łączne
nakłady
finansowe

Limit 2020

Limit 2021

Limit 2022

Limit 2023

Limit 20242027

Limit
zobowiązań
19 967 920,20

24 929 215,51

4 803 867,43

3 989 046,50

4 483 383,81

2 675 279,44

4 016 343,02

4 381 169,46

1 561 575,60

945 876,37

836 542,83

75 279,44

16 343,02

3 435 617,26

20 548 046,05

3 242 291,83

3 043 170,13

3 646 840,98

2 600 000,00

4 000 000,00

16 532 302,94

24 929 215,51

4 803 867,43

3 989 046,50

4 483 383,81

2 675 279,44

4 046 343,02

19 967 920,20

4 381 169,46

1 561 575,60

945 876,37

836 542,83

75 279,44

16 343,02

3 435 617,26

378 763,00

66 004,93

88 223,30

0,00

0,00

0,00

154 228,23

1.1.1
.2

Małopolskie Talenty - I i II etap
edukacyjny

Urząd
Gminy

2019

2022

895 441,00

151 194,73

100 125,44

45 045,55

0,00

0,00

296 365,72

1.1.1
.3

Odnawialne źródła energii Ochrona środowiska

Urząd
Gminy

2017

2025

369 129,82

163 000,00

91 000,00

10 767,44

10 767,44

16 343,02

291 877,90

Urząd
Gminy

2017

2020

20 239,02

96,00

0,00

0,00

0,00

0,00

96,00

Urząd
Gminy

2017

2020

62 682,87

38 135,66

0,00

0,00

0,00

0,00

38 135,66

GZEAS

2019

2021

547 580,25

495 737,52

51 842,73

0,00

0,00

0,00

547 580,25

Urząd
Gminy

2019

2021

723 612,14

646 609,08

77 003,06

0,00

0,00

0,00

723 612,14

Urząd
Gminy

2018

2020

797,68

797,68

0,00

0,00

0,00

0,00

797,68

1.1.1
.4

1.1.1
.5
1.1.1
.6
1.1.1
.7

1.1.1
.8

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
Projekt" Modernizacja
kształcenia zawodowego w
Małopolsce II" - Kształcenie
zawodowe
Utworzenie Żłobka
Samorządowego
Zwiększenie dostępu do
edukacji przedszkolnej w Gm.
Koniusza
Budowa kortu tenisowego i
boisk w miejscowościach
Biórków W. i Koniusza oraz 10
placów zabaw na terenie
Gm.Koniusza - Rozbudowa
infrastruktury rekreacyjnej
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1.1.1
.9
1.1.2
1.1.2
.1

Obudź swój potencjał
zawodowy - Podniesienie
kwalifikacji zawodowych i
społecznych
- wydatki majątkowe
Budowa sieci kanalizacyjnej na
terenie Gm.Koniusza - Poprawa
warunków sanitarnych

GOPS

2021

2023

1 382 923,68

0,00

537 681,84

780 729,84

64 512,00

0,00

1 382 923,68

20 548 046,05

3 242 291,83

3 043 170,13

3 646 840,98

2 600 000,00

4 000 000,00

16 532 302,94

Urząd
Gminy

2022

2027

6 000 000,00

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

4 000 000,00

6 000 000,00

1.1.2
.2

Budowa sieci kanalizacyjnej we
wsi Koniusza-Piotrkowice M. poprawa warunków sanitarnych

Urząd
Gminy

2020

2022

2 793 149,98

0,00

1 446 309,00

1 346 840,98

0,00

0,00

2 793 149,98

1.1.2
.3

Odnawialne źródła energii Ochrona środowiska

Urząd
Gminy

2017

2025

3 323 478,92

2 023 478,92

1 300 000,00

0,00

0,00

0,00

3 323 478,92

1 280 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500 000,00

0,00

200 000,00

1 300 000,00

0,00

0,00

1 500 000,00

1 600 000,00

0,00

0,00

1 000 000,00

600 000,00

0,00

1 600 000,00

3 302 945,43

567 202,32

0,00

0,00

0,00

0,00

567 202,32

482 445,72

385 584,59

96 861,13

0,00

0,00

0,00

482 445,72

266 026,00

266 026,00

0,00

0,00

0,00

0,00

266 026,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2
.4

1.1.2
.5

1.1.2
.6

1.1.2
.7

1.1.2
.8
1.1.2
.9
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.2

poprawa jakości powietrza w
Gminie Koniusza i redukcja
emisji zanieczyszczeń
pochodzących z systemów
Urząd
indywidualnego ogrzewania
2017 2020
Gminy
mieszkań dzięki wymianie
kotłów i pieców węglowych na
piece gazowe - poprawa
warunków powietrza
Przystosowanie budynku do
Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów wraz z wyposażeniem
oraz utylizacji eternitu z
Urząd
Gm.Koniusza - Punktu
2021 2022
Gminy
Selektywnej Zbiórki Odpadów
wraz z wyposażeniem oraz
utylizacja eternitu z
Gm.Koniusza
Rozbudowa zbiornika wodnego
z przeznaczeniem na cele
rekreacyjne wraz z
infrastrukturą. Szarbia Urząd
2021 2023
Rozbudowa zbiornika wodnego
Gminy
z przeznaczeniem na cele
rekreacyjne wraz z
infrastrukturą. Szarbia
Budowa kortu tenisowego i
boisk w miejscowościach
Biórków W. i Koniusza oraz 10
Urząd
2018 2020
placów zabaw na terenie
Gminy
Gm.Koniusza - Rozbudowa
infrastruktury rekreacyjnej
Zwiększenie dostępu do
Urząd
edukacji przedszkolnej w Gm.
2019 2021
Gminy
Koniusza
Utworzenie Żłobka
GZEAS
2019 2021
Samorządowego
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z
umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż
wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

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.
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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 2004r. 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
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 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy dla 102 rodzin o liczbie osób 306
przeprowadzając 157 wywiadów środowiskowych.
Do zadań własnych o charakterze obowiązkowym należą zadania związane
z przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków stałych oraz opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne. W 2020r. 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 2020 r. tut. Ośrodek dla 15 osób uprawnionych opłacił składki na
ubezpieczenie zdrowotne.
Na zadania te wydatkowano środki finansowe w wysokości:
- zasiłki stałe - 94 102,44 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 8 411,13 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 2020 r. pomocą w tej formie objęto 16 rodzin o liczbie 80 osób w
rodzinach. Na realizację w/w zadania wydatkowano kwotę 20 790 zł.
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W 2020 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
8 rodzin ze względu na bezrobocie i długotrwałą chorobę. Na realizację zadania
wydatkowano kwotę 7 413,14 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 2020 r. z takiej pomocy skorzystało 17 osób.
W 2020 roku Ośrodek realizował rządowy program wieloletni „Posiłek w szkole
i w domu". W ramach Programu Ośrodek we współpracy z Dyrektorami placówek
oświatowych z terenu gminy Koniuszy prowadził dożywianie w 4 szkołach w formie
gorącego posiłku. Dożywianiem było objętych 73 dzieci z 47 rodzin. Na zadanie to
wydatkowano 67 872 zł. z czego z dotacji 54 100 zł. ,ze środków własnych 13 772 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 2020r. z takiej formy pomocy skorzystała 1 osoba. 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 2 630 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 2020 r. w Domach Pomocy Społecznej przebywało 18 osób. Średnia
odpłatność gminy za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2020 r. wyniosła
37 421 zł. 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
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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 2018-2020 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.
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 4 dzieci.
W związku z tym w 2020 r. na odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej wydatkowano
16 767,14 zł.
W 2020 r. pracownicy socjalni współpracując z Policją zdiagnozowali w 9 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 2019-2023 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 2019 r. Punkt ten był czynny
dwa razy w tygodniu. Z porad w punkcie wsparcia mieszkańcy gminy skorzystali 24 razy.
Ponadto w 2020 r. Ośrodek współpracował z PCPR Proszowice , Caritas
Proszowice poprzez kwalifikowanie najbardziej potrzebujących osób do pomocy
żywnościowej (po odbiór żywności zakwalifikowano i skierowano 210 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 41 dzieci na kwotę 16 268,80 zł. oraz stypendia Wójta Gminy za
wybitne wyniki w nauce dla 32 dzieci na kwotę 6 800 zł.
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:
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Świadczenia rodzinne oraz
Składki emerytalno rentowe

-

Fundusz alimentacyjny

-

Zasiłki dla opiekunów

-

Świadczenie rodzicielskie

-

482 rodziny
38 osób

-

2 176 369,35 zł.

-

154 345,50 zł.

2 osoby

-

9 772,06 zł.

12 rodzin

-

84 072,6 0 zł.

Świadczenie wychowawcze
( Program 500 plus)

-

1 848 dzieci

-

10 628 185,56 zł.

-

1 212 dzieci

-

375 720,00 zł.

Świadczenie dobry start
(program 300 plus)

Od m-ca listopada 2020 r. Ośrodek realizował Program Wspieraj Seniora w ramach którego
objęto wsparciem 15 osób.
Realizując Ustawę o Karcie Dużej Rodziny Ośrodek w 2020 r. wydał karty dla 96 osób. Jeżeli
Ośrodek ma możliwość pozyskania nieodpłatnie odzieży lub sprzętu gospodarstwa
domowego to organizuje takie akcje. W 2020 r. z tej formy pomocy skorzystało 12 rodzin.

7. Zakres prawa wodnego
Lp. Nazwa zadania

Kwota

wykonanie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej fi
160mm PCV o długości 110 mb, 2 studzienek 13.000,00
rewizyjnych fi 425 mm w miejscowości Czernichów na
działce 598/2.
zamontowanie na ujęciach wody – studniach
Polekarcice i Gnatowice 2 szt. lamp UV jako
sterylizator AM3 o przepustowości 58m3/h i ciśnieniu
roboczym 10 bar wraz niezbędnymi do prawidłowego 57.318,00
funkcjonowania urządzenia instalacjami ( orurowanie,
zasuwy, sygnalizator dźwiękowy i świetlny, licznik
godzin pracy i włączeń
rozbudowy sieci wodociągowej fi 110mm PCV/PE o
długości 273 mb, 1 szt. hydrantu fi 80 mm w 25.000,00
miejscowości Chorążyce wzdłuż drogi w str.
Gniazdowic.

Raport o stanie Gminy Koniusza

w w w . k o n i u s z a . p l | 40

8. Oświetlenie
1. konserwacja oświetlenia
a. wymiany 2 szt. lamp oświetlenia ulicznego LED w msc.Polekarcice
b. wymiana 15 szt. żarówek oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej
Posądza – Zielona,
c. wymiana 6 szt. żarówek przy drodze Posądza – Koniusza – Przesławice,
d. wymiana 3 słupów i oświetlenia po wypadkach na dr. wojewódzkiej – ponad 15
tyś zł.

2. wykonano zabudowę lamp ulicznych
wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Wronin - Wąsów, 10
szt lamp LED, 1395 mb linii napowietrznej 2x25 Asxsn, skrzynia SON, zasilanie ze stacji
trafo 2947 i 22662, 48.462,00 zł
wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w miejscowości Chorążyce –
Rzędowice, 8 szt lamp LED, 750 mb linii napowietrznej 2x25 Asxsn, skrzynia SON, 30.135,00
zł
wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w miejscowości Chorążyce –
Rzędowice, 8 szt lamp LED, 750 mb linii napowietrznej 2x25 Asxsn, skrzynia SON, 33.210,00
zł
wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Szarbia, 6 szt. lamp
LED, 570 mb linii napowietrznej 2x25 Asxsn,, 15.990,00 zł
Razem: 97 662 zł

9. Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka odpadami
Odebrano odpady od właścicieli nieruchomości Kod odpadów

Rodzaj odpadów

Masa odebranych odpadów
komunalnych [Mg]

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

12,63

20 01 01

Papier i tektura

1,800

20 01 39

Tworzyw sztucznych

56,44

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe
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15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 07

Opakowania ze szkła

16 01 03

Zużyte opony

20,49

20 01 02

szkło

12,68

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06

20 01 23*

Urządzenia zawierające freony

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w
20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki (1)

7,781

20 01 36

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

15,827

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

169,93

8,78

11,296

1353,764

140,790
SUMA

Łączna masa odebranych odpadów komunalnych z
wyłączeniem odpadów budowlanych i rozbiórkowych

202,470

2014,678
2005,898

Łączna masa odebranych odpadów budowlanych i
rozbiórkowych

8,780

Łączna masa odpadów frakcji o wielkości co najmniej od 0 do 80 mm w tonach [Mg] 0,0000
Łączna masa odpadów frakcji o wielkości powyżej 80 mm w tonach [Mg] 13,7959
Łączna masa odpadów całego strumienia odpadów w tonach [Mg]
13,7959
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Łączna masa odpadów zawierająca frakcje nieulegające biodegradacji w tonach [Mg]
13,6491
Łączna masa wszystkich odebranych biodegradowalnych
przekazanych do zagospodarowania w tonach [Mg] – 14,430

odpadów

komunalnych

Informacja o masie odpadów przygotowanych do ponownego użycia i poddanych
recyklingowi z odpadów odebranych i zebranych z terenu gminy przygotowanych do
ponownego użycia
19 12 05 Szkło
19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
19 12 03 Metale nieżelazne
19 12 01 Papier i tektura
19 12 02 Metale żelazne
15 01 07 Opakowania ze szkła
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15,314015 01 01 Opakowania z papieru i tektury

0,3438
37,7019
84,3718
1,0447
0,3110
3,5113
10,0684
254,714
5,2555
31,0658

Łączna masa odebranych i zebranych odpadów przygotowanych do ponownego użycia w
tonach [Mg] - 468,9675
Łączna masa odpadów przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi w
tonach [Mg] 443,7030
poddano 94 % do ponownego użycia
Nie uzyskano wymaganego poziomu 40 % - 22,11 %

Edukacja Ekologiczna
Gmina Koniusza przeprowadziła 4 akcje i kampanie edukacyjne w zakresie ochrony
powietrza, w której uczestniczyło ok 600 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, spotkanie ze strażakami z OSP na terenie Gminy Koniusza dot. informacji o
budowie instalacji OZE.

Rolnictwo
Gmina Koniusza to Gmina o charakterze typowo rolniczym. Użytki rolne (na
podstawie danych z ewidencji podatkowej podatku rolnego dla gospodarstw powyżej 1 ha)
stanowiły na koniec 2020 r. powierzchnię ok. 7400 ha w ogólnej powierzchni gruntów, a
liczba tych gospodarstw rolnych wynosiła ok. 2350.
Gmina Koniusza charakteryzuje się dobrymi i żyznymi glebami takimi jak: rędziny, gleby
brunatne, lessy, czarnoziemy i mady, które są naturalnym bogactwem Gminy i korzystnie
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sprzyjają produkcji rolniczej. Struktura upraw na terenie gminy to głównie zboża oraz
warzywa gruntowe.
Ponadto:
- W roku 2020 samorząd prowadził współpracę z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w
Proszowicach, w zakresie m.in.: monitoringu chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich.
- Na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w
indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy rozpatrywano 6
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
zadanie pn. „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Koniusza” na
powierzchni 1,45 ha.

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

W 2020 r. w ramach obsługi przedsiębiorców
związanych z wpisami do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej przyjęto 157
klientów. Założonych zostało 24 nowych firm i
dokonano 104 zmian we wpisach w CEIDG, zawiesiło
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swoją działalność 11 przedsiębiorców, 3 przedsiębiorców wznowiło działalność, natomiast
15 przedsiębiorców zakończyło swoją działalność. 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.

11. Gospodarka przestrzenna

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%.
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12. Inwestycje

Najważniejsze inwestycje liniowe i kubaturowe
zrealizowane w 2020 r.

Nazwa zadania

Kwota

Dotacja

Remont drogi dojazdowej do pól
w km 0+000 – 1+640 Piotrkowice
Wielkie – Dalewice

405 078,50 zł

178 205,00 zł

Przebudowa budynku
użyteczności publicznej wraz ze
zmianą sposobu użytkowania
pomieszczeń przedszkolnych na
oddziały żłobka oraz przebudową
wewnętrzną instalacji:
elektrycznej,
wod-kan, c.o.

911 806,25 zł

774 956,25 zł

Adaptacja pomieszczeń pod nowe
oddziały przedszkolne
w miejscowości Posądza

1 694 000 zł

827 765,25 zł

Remont drogi w Wąsowie 0+000 –
0+194

135 455 zł

-

Remont domu ludowego w
Budziejowicach i remont drogi
dojazdowej

40 639 zł

-

Remont boiska sportowego wraz z
infrastrukturą techniczną
w Wierzbnie

206 205 zł

140 370 zł

Utwardzenie drogi płytami
w Czernichowie

27 555 zł

-

Odwodnienie terenu Szkoły
Podstawowej w Rzędowicach,

109 719 zł

-
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kostka brukowa
Wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej wraz z budową
ogrodzenia działki OSP
Piotrkowice Wielki

52 353,60 zł

21 813 zł

Transport 1700t. żużla na drogi
rolnicze

64 821 zł

-

Roboty ziemne w sołectwach
renowacja rowów i
przepustów/intensywne opady
atmosferyczne/

42 773 zł

-

Koszenie poboczy dróg gminnych

58 387,68 zł

-

Remonty cząstkowe dróg
gminnych

153 705 zł

-

13. Oświata
Informacja dotycząca szkół i przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Koniusza oraz Instytucji opieki do lat 3
za rok 2020
I. Wykaz szkół, przedszkoli oraz instytucji opieki do lat 3 finansowanych przez
gminę.
W roku 2020 gmina prowadziła n/w szkoły i przedszkola .
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Biórkowie Wielkim założony od 01.09.2020r. w skład
którego wchodzi:
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Biórkowie Wielkim,
Samorządowe Przedszkole w Biórkowie Wielkim,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niegardowie w skład którego wchodzi:
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Niegardowie,
Samorządowe Przedszkole w Niegardowie z oddziałem w Piotrkowicach Małych,
Szkołę Podstawową im. Stanisława Szymachy w Glewcu,
Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Koniuszy,
Szkołę Podstawową im. Bartosza Głowackiego w Rzędowicach,
Samorządowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Posądzy przeniesione
z miejscowości Wierzbno od dnia 01.09.2020r.
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Od 1 września 2020r. gmina utworzyła instytucje opieki do lat 3, Samorządowy Żłobek
w Wierzbnie
Ilość uczniów w prowadzonych przez gminę szkołach i przedszkolach przedstawia się
następująco.

Uczniowie stan na 30 września roku szkolnego 2020/21
Szkoły Podstawowe
Placówka

Ilość uczniów
klasy I -VIII

Razem
oddział
przedszkolny

ZSP Biórków Wielki

196

----

196

Glewiec
Koniusza
ZSP SP Niegardów
Rzędowice
ogółem

147
157
132
55
687

6
9
15
10
40

153
166
147
65
727

Przedszkola
ZSP w Niegardowie
ZSP w Biórkowie
Wielkim
Wierzbno
ogółem

59
73
142
268

Na ternie Gminy funkcjonuje również Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Karwinie
licząca 34 uczniów w klasach I-VIII oraz 11 dzieci w oddziale przedszkolnym.
II.

Inwestycje, remonty

Jak w latach poprzednich również w 2020r. Gmina zabezpieczała działalność szkół i
przedszkoli w zakresie inwestycji, remontów, spraw finansowych i administracyjnych.
Zapewniała bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki oraz warunki
materialne niezbędne do pełnej realizacji zadań szkół i przedszkoli. W roku 2020 zakończono
i oddano do użytku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Biórkowie Wielkim inwestycje
pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego z zapleczem rekreacyjno-sportowym wraz z instalacją
monitoringu oraz w Szkole Podstawowej w Koniuszy inwestycje pn. Rozbudowa zaplecza
socjalnego sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w Koniuszy, co
przysporzyło szkole kilka nowych pomieszczeń do nauki oraz stołówkę szkolną. Ponadto w
trakcie realizacji pozostaje adaptacja pozostałej części budynku szkolnego w Posądzy pod
rozszerzenie działalności przedszkolnej. W roku 2020 zaadoptowano również budynek po
przedszkolu w Wierzbnie a w jego miejsce utworzono żłobek dla 48 dzieci.
W roku 2020 łączne wydatki wraz z wydatkami inwestycyjnymi na rzecz
prowadzonych przez gminę szkół i przedszkoli wraz z Niepubliczną Szkołą Podstawową w
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Karwinie zamknęły się w kwocie 15 122 898,00 zł. Na utworzenie i funkcjonowanie
Samorządowego Żłobka w Wierzbnie wydatkowano kwotę 738 922,00 zł.
W prowadzonych placówkach oświatowych przeprowadzono szereg remontów oraz
działań podnoszących jakość pracy szkół. Najważniejsze to odwodnienie terenu Szkoły
Podstawowej w Rzędowicach wraz z wymianą nawierzchni placu przyszkolnego oraz
budowa nowego placu zabaw w Szkole Podstawowej w Koniuszy.

III. Podstawowe wydatki na szkoły i przedszkola
Poniżej wyszczególnienie niektórych wydatków bieżących poniesionych na
poszczególne placówki
w roku 2020.

Placówka
ZSP Biórków Wielki

Wydatki
budżetowe
2 800 068

Wydatki z projektów
unijnych
Razem
18 906
2 818 974

Szkoła w Glewcu

1 587 613

9 934

1 597 548

Szkoła w Koniuszy

1 798 347

11 636

1 809 98

ZSP w Niegardowie

2 566 617

14 067

2 580 685

Szkoła w Rzędowicach
Przedszkole
w
Posądzy

1 208 542

4 431

1 212 973

1 684 255

382 302

2 066 557

Razem:

11 645 445

441 277

12 086 723

IV. Realizowane projekty współfinasowane z funduszy Unii Europejskiej.
Znaczna część zadań zrealizowana została ze środków pozyskanych z Unii
Europejskiej w ramach realizacji różnego rodzaju projektów. W szkołach realizowane są
cztery projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:
„Wiedzą i aktywnością zdobywamy świat”,
„Małopolskie Talenty”,
„Aktywna tablica” oraz
„Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce”.
W ramach ww. projektów prowadzone były i nadal są kontynuowane dodatkowe zajęcia
dla uczniów na bazie sprzętu i pomocy zakupionych z pozyskanych w ramach programów
środków finansowych. Na podkreślenie zasługuje w szczególności rozpoczęcie realizacji
programu „ Małopolskie Talenty” dzięki któremu odbywają się dodatkowe zajęcia dla
uczniów z wykorzystaniem monitorów interaktywnych, laptopów, tabletów, pomocy
dydaktycznych z fizyki, chemii, matematyki i języka angielskiego zakupionych w ramach
tego programu. Również w przedszkolu w Posądzy realizowany jest projekt „Miejsce dla
przedszkolaka” w ramach którego odbywają się szkolenia dla nauczycieli, dodatkowe
zajęcia dla dzieci z wykorzystaniem pomocy pozyskanych w ramach programu.
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V. Realizacja i finansowanie zadań opiekuńczych oraz pomocy psychologicznopedagogicznej
Mając na uwadze istotną rolę zadań opiekuńczych gmina przeznaczyła znaczne
środki finansowe na świetlice szkolne, dożywianie oraz dowóz uczniów. W szkołach w
Biórkowie Wielkim, Glewcu, Niegardowie, Koniuszy i Rzędowicach działały świetlice
szkolne w związku z oczekiwaniem uczniów na dowóz oraz potrzebą zapewnienia opieki
dla uczniów przed i po lekcjach. Ilość godzin zajęć świetlicowych dostosowano do potrzeb
konkretnej szkoły. Łącznie szkoły realizowały tygodniowo 130 godziny świetlic z których
korzystało około 362 uczniów.
Niemniejszą rolę przywiązuje się w gminie do realizacji pomocy psychologicznej pedagogicznej dla dzieci, stad znaczne środki przeznaczone zostały na jej realizacje we
wszystkich prowadzonych szkołach i przedszkolach. W szczególności finansowane były
etaty pedagogów szkolnych oraz dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
korekcyjno-kompensacyjnych oraz inne o charakterze terapeutycznym i wspomagającym
dysfunkcje uczniów o różnorodnym charakterze.

14. Sprawy obywatelskie
Ewidencja ludności. Ludność i dynamika zmian.
Gminę Koniusza na dzień 31 grudnia zamieszkiwało 8877 mieszkańców.
Podział na miejscowości :
Miejscowość

Liczba osób
zameldowanych na
pobyt stały

Liczba
urodzeń w
2020

Liczba zgonów
w 2020

BIÓRKÓW MAŁY

376

4

6

BIÓRKÓW WIELKI

458

9

6

BUDZIEJOWICE

48

0

0

CHORĄŻYCE

216

1

1

CZERNICHÓW

332

5

2

DALEWICE

318

4

5

GLEW

183

5

1

GLEWIEC

259

4

3

GNATOWICE

188

1

1

GÓRKA
JAKLIŃSKA

225
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KARWIN

444

4

5

KONIUSZA

268

2

3

ŁYSZKOWICE

465

4

15

MUNIACZKOWICE

272

4

2

NIEGARDÓW

357

2

0

NIEGARDÓWKOLONIA

185

PIOTRKOWICE
MAŁE

503

PIOTRKOWICE
WIELKIE

353

POLEKARCICE

347

6

2

POSĄDZA

514

3

3

PRZESŁAWICE

410

3

8

RZĘDOWICE

453

3

0

SIEDLISKA

177

6

1

SZARBIA

267

4

2

WĄSÓW

129

0

3

WIERZBNO

433

5

6

WRONIEC

136

0

1

WRONIN

609

4

8

ZIELONA

172

5

5

101

107

Razem:

8865
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Ewidencji ludności na dzień 31.12.2020r.
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Zameldowania na pobyt stały

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Ewidencji ludności na dzień 31.12.2020r.

Zestawienie urodzeń i zgonów w miejscowościach
15

14

12

8
55

1

0
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Urodzone dzieci z podziałem na płeć w 2020 r. :
Dziewczynki
50

Chłopcy
51

URODZENIA Z PODZIAŁEM NA PŁEĆ

Chłopcy
51%

Dziewczynki
49%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Ewidencji ludności na dzień 31.12.2020r.

Zameldowania na pobyt stały – osoby z poza gminy : 72 osoby
Przemeldowania w obszarze gminy: 44 osób
Wymeldowania z pobytu stałego : 60 osób
Liczba złożonych wniosków o wydanie dowodu osobistego: 386
Liczba wydanych dowodów: 386
Liczba zgłoszeń o utracie dowodu osobistego: 51
Liczba zameldowanych cudzoziemców na pobyt czasowy: 47
Liczba osób zameldowanych na pobyt czasowy- 23
Wnioski o udostępnienia danych osobowych: 38
Wnioski o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności 126
Nadawano 25 osobom numer PESEL.
W związku z przygotowaniem przeprowadzenia Wyborów Prezydent RP zostało przyjętych
i wysłanych 195 pisma.
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Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Stanu Cywilnego jest jednostką organizacyjną, która wchodzi w skład urzędu gminy.
Czynności z zakresu rejestracji dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego lub jego
zastępcy. Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy wykonywanie zadań i kompetencji
zleconych gminie na podstawie:
- Ustawy z dnia 28 listopada 2014 Prawo o aktach stanu cywilnego
- Ustawy z dnia 25 lutego 1964 - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
- Ustawy z dnia 17 października 2008 o zmianie imienia i nazwiska
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia w Urzędzie Stanu Cywilnego zarejestrowano
bieżących zdarzeń:
Rok 2020
Urodzeń
Zgonów
Małżeństw

0
45
53
98

Ogółem
Wydano:
Rok 2020
Odpisy aktów stanu cywilnego
Decyzje dotyczące zmiany imion
i nazwisk
Zaświadczenia stwierdzające
brak okoliczności wyłączających
zawarcie małżeństwa

548
1
34

Przyjęto:
Rok 2020
Oświadczenie o uznaniu
ojcostwa
Oświadczenie o powrocie
rozwiedzionego małżonka do
nazwiska noszonego przed
zawarciem małżeństwa
Zarejestrowano 8 wyroków sądowych rozwodowych.
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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 dzieci ze świetlicy przy Szkole Podstawowej w Koniuszy.
4. Zajęcia plastyczne we wtorki od godz.16:00 do 18:00
5. Zumba we wtorki od godz. 20:45 do 21:45
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 .
Gminny Ośrodek Kultury udostępnia wszystkim placówką oświatowym z Gminy Koniusza
stroje krakowskie oraz inne elementy swojego wyposażenia.
Współpraca z jednostkami i organizacjami działającymi na terenie Gminy Koniusza to
są:
1.
2.
3.
4.
5.

Klub Seniora.
Orkiestry Dęte.
Koło ZK i BWP.
Koło Gospodyń Wiejskich.
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łyszkowicach.
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6. Ochotnicze Straże.
7. Pro-Ko-Pa-Ra - 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. Chór Gminny ,,Dobra Energia”
4. Zajęcia wakacyjne z dziećmi
5. Rysunek i malarstwo
6. Spotkanie edukacyjne z dziećmi na temat ,,Życie pszczół i dzikich zapylaczy w naszym
środowisku.”
a) sadzenie drzew i krzewów na placu zabaw w Koniuszy
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b) sadzenie krzewów, drzew i kwiatów wokół Gminnego Ośrodka Kultury
w Koniuszy.
Spotkania integracyjne pokoleniowo - rodzinne:
1. Dzień Babci i Dziadka
2. Spotkania - Warsztaty Terapii Zajęciowej z Łyszkowic
Imprezy plenerowe:
1.Koncert Orkiestry Dętej ,,Przyszłość” z Niegardowa
2.Koncert Orkiestry Dętej ,,Sygnał” z Biórkowa Wielki
3. Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Pomordowanych w Łyszkowicach
4. 25 – lecie Klubu Seniora Koniusza
5. Dzień Kobiet - Klub Seniora Koniusza
6. Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Gen. Leopolda Okulickiego w Wierzbnie
7. Przegląd Tańców Ludowych
8. Zajęcia wakacyjne z dziećmi
9.Piknik Rodzinny
10. 105 – lecie Orkiestry Dętej ,,Przyszłość” z Koniuszy.10. Piknik Rodzinny
11. Dożynki Gminne
12. Bieg Memoriałowy
13.Projekt Małopolski ,,Dbajmy o Pszczoły”
Konkursy:
1. Oczarowani Bajką – etap gminny
2. Konkurs na najładniejszy Stół Wielkanocny
3. Konkurs na ,,Pisankę Wielkanocną”
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 ‘’
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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.
Ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa od 11.03.2020 r. do 31.05.2020 r. zajęcia
zostały odwołane od 11.03.2020 r. do 31.05.2020 r. Od czerwca zostały wznowione zajęcia,
ale z zachowaniem wszystkich obostrzeń i zaleceń rządu. Od 29.10.2020 r. ze względu na
duży wzrost zakażeń ponownie zajęcia zostały odwołane. Wszystkie spotkania odbywały się
z ograniczoną liczbą osób, z zachowaniem dystansu, zakrywaniem ust i nosa oraz
dezynfekcji rąk. Zachowane były wszystkie środki ostrożności zalecane przez sanepid.

16. Gospodarka mieniem Gminnym
Gmina Koniusza w swoim zasobie mieszkaniowym posiada 20 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. Czynsz za lokale mieszkalne w 2020 r. wyniósł 27 031,83 zł.
Dochód z tytułu najmu przeznacza się na przeprowadzenie remontów, konserwacje,
przeglądy techniczne urządzeń oraz budynków.
Powierzchnia mienia gminnego na dzień 01.01.2020 r. wynosiła 202,1875 ha. W skład
powierzchni tej wchodzą m.in. grunty zabudowane:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

OSP Biórków Mały
OSP Biórków Wielki
OSP Czernichów
OSP Dalewice
OSP Glewiec
OSP Górka Jaklińska
OSP Karwin
OSP Łyszkowice
OSP Piotrkowice Wielkie
OSP Posądza
OSP Polekarcice
OSP Przesławice
OSP Szarbia
OSP Wierzbno
OSP Wronin
Wroniec
GOK Koniusza i
Gminna Biblioteka Publiczna
w Koniuszy
Plac zabaw w Koniuszy
Urząd Gminy Koniusza
Dom Nauczyciela w
Koniuszy
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Biórków Mały 72
Biórków Wielki 109
Czernichów 28
Dalewice 33
Glewiec 1
Górka Jaklińska 15
Karwin 3
Łyszkowice 42
Piotrkowice Wielkie 86
Posądza 138
Polekarcice 33
Przesławice 31
Szarbia 57
Wierzbno 36
Wronin 20
Wroniec 36
Koniusza 5

Koniusza 5
Koniusza 55
Koniusza 59
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21.
22.

23.
24.
25.
26.

27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Ośrodek Zdrowia w
Niegardowie
Ośrodek Zdrowia i
Samorządowe Przedszkole
w Wierzbnie
Szkoła Podstawowa w
Biórkowie Wielkim
Szkoła Podstawowa w
Glewcu
Szkoła Podstawowa w
Koniuszy
Zespół SzkolnoPrzedszkolny
w
Niegardowie
Szkoła Podstawowa w
Rzędowicach
Przedszkole Samorządowe z
Oddziałami Integracyjnymi
w Posądzy
LKS "Wierzbowianka"
Boisko sportowe
Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Karwin
Świetlica wiejska
Budziejowice
Świetlica wiejska Chorążyce
Dom Ludowy Glew
Świetlica wiejska
Piotrkowice Małe
Świetlica wiejska Siedliska
Świetlica Wiejska w
Muniaczkowicach
Oczyszczalnia Ścieków
Piotrkowice Małe
Oczyszczalnia ścieków
Karwin

Niegardów 72
Wierzbno 3

Biórków Wielki 111
Glewiec 2
Koniusza 19
Niegardów 57

Rzędowice 44
Posądza 94

Wierzbno
Karwin 1
Budziejowice
Chorążyce 50
Glew 38
Piotrkowice Małe 16
Siedliska
Muniaczkowice 23
Piotrkowice Małe
Karwin

Działki Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Koniusza
Lp.

Nazwa wsi
/obrębu/

Nr
działki

Pow.
działki

Cena
nieruchomości

/w ha/
1. Posądza

94/4

0,8346

4 000,00

94/5

0,0058

984,00
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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

Razem:
2. Biórków
Wielki

Razem:
3. Biórków
Mały

309

0,0956

700,00

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

173 536,00

Razem:
5. Łyszkowice

165

Razem:
6. Zielona

143

oraz grunty pod drogami gminnymi, przepompownie ścieków, studnie, grunty rolne i
zadrzewione, nieużytki.
Nabycie nieruchomości w 2020 roku:
Lp.

Nazwa wsi

Nr
działki
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/obrębu/

/w ha/

w zł

1.

Niegardów

221/9
221/10
221/12

0,0194
0,0911
0,0101

16 090,00
75 540,00
8 370,00

2.

Koniusza

50

0,2046

191 000,00

3.

Chorążyce

64/17
64/19
92/5

0,0096
0,0070
0,0082

3 060,00
2 230,00
2 610,00

4.

Posądza

118

0,0526

21 040,00

5.

Wronin

27/5

0,0640

3 000,00

0,4666

322 890,00

Razem

Zbycie nieruchomości w 2020 roku:
Lp.

Nazwa wsi
/obrębu/

1.

Chorążyce

Nr
działki

Pow.
działki
/w ha/

268/4

0,0053

Cena
nieruchomości
w zł
2 373,90

Gmina Koniusza wydzierżawia nieruchomości:
Lp.

1.

2.

4.

Najemca

CHEM-KRAK

Umowa
zawarta
od – do

01.09.2020 r.
31.08.2023 r.

Firma "OKTAN"

25.08.2018 r.

K2 Proszowice

31.07.2021 r.
01.06.2019 r.
31.05.2022 r.
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Powierzchnia
gruntu m2

1 730
435
pow.
użytkowej
lokalu
1000

miejscowość

Posądza

Należny
czynsz
miesięcz
ny zł
netto
624,10

m2

Obiekt
Część dachu
budynku
gimnazjum

1025,80
Posądza

1 600,00

Posądza

150,00
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5.

Firma Handlowa
"GIGA" -Skała

01.08.2019r.

Telekomunikacja

01.01.2004 r.

Maszt+ grunt
zajęty pod
maszt
6
Szafy kablowe

Telekomunikacja

Nieokreślony
01.01.2004 r.

4
Szafy kablowe

Nieokreślony
01.09.2018 r.

4

31.07.2022 r.
6.

7.

8.

NaszSiec.NET
Kraków

Część dachu
Domu
Nauczyciela
59,00

31.08.2021 r.
9.

Koło Łowieckie
"Sokół"

01.05.2014 r.

Koniusza

1 600,00

Czernichów

60,00

Niegardów

60,00

Koniusza

100,00

Muniaczkowice

50,00

31.12.2024 r.
/była remiza OSP/
Lokale użytkowe będące przedmiotem najmu:
Lp.

1.

Najemca

Poczta Polska

2.

Gabinet
dentystyczny
„DENS”
Punkt Apteczny

3.

4.

BS Proszowice
o/Niegardów

Umowa
zawarta
od - do

Powierzchnia
lokalu m2

01.05.1987r.
nieokreślony
01.12.2020 r.
30.11.2023 r.

miejscowość

59,43

Koniusza

14,00

Niegardów

16,00
28.12.2017 r.
31.12.2022 r.
28.12.2017 r.
30.04.2020 r.

43,86
10,00
11,98

Należny
czynsz
miesięczny
zł netto
297,15
77,00
29,28

Niegardów

241,23

Koniusza 55

18,30
59,90

Z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości Gmina Koniusza uzyskała dochód w 2020 r.:
-

grunty gminne – rolne

-

nieruchomości pod działalność

- 52 018,68 zł

-

lokale użytkowe

- 30 883,92 zł

-

lokale mieszkalne

- 27 031,83 zł
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o pow. 7,4607 ha

-

4 789,00 zł
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-

grunty pod garaże i budynek gospodarczy

-

801.00 zł

-

opłaty za wieczyste użytkowanie

-

787,20 zł

Razem:

116 311,63 zł

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

Informacja o działaniach ratowniczych i jednostkach OSP z Gminy Koniusza za
2020r.
Członkowie OSP ogółem
Strażacy z ukończonym kursem KPP
(Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy)
Członkowie mogący brać
bezpośredni udział w działaniach
ratowniczo-gaśniczych

584 - osób
62 - osoby
157 - osób

Na terenie Gminy Koniusza działają dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze:
1) OSP Przesławice
2) OSP Piotrkowice Wielkie
Samochody ratowniczo-gaśnicze w dyspozycji jednostek OSP:
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- samochody lekkie – 13 sztuk
- samochody średnie – 8 sztuk
Ważniejszy sprzęt ratowniczo-gaśniczy i umundurowanie na wyposażeniu
jednostek OSP:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nazwa
Motopompa (szlamowe, pływające, 800/8PO5,
Tochatsu, Mammoth )
Pilarki do drewna
Zestawy hydrauliczne do ratownictwa technicznego
Agregaty prądotwórcze
Aparaty ochrony dróg oddechowych
Węże tłoczne i ssawne
Radiostacje samochodowe
Radiostacje nasobne
Zamontowane systemy selektywnego alarmowania
i wywoływania (DSP-50)
Ubrania specjalne
Ubrania koszarowe
Mundury wyjściowe
Zestawy do ratownictwa medycznego z butlami z
tlenem medycznym – PSP R-1
Sanie lodowe

Wyjazdy do zdarzeń w 2020 roku
Pożary
41
Miejscowe zagrożenia
79
Alarmy fałszywe
5
Wyjazdy gospodarcze
260
Zabezpieczenie rejonu w PSP
4
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Ilość
33 sztuki
27 sztuk
4 komplety
15 sztuk
18 kompletów
294 sztuki
20 sztuk
25 sztuk
w 8 jednostkach OSP
142 kpl
250 kpl
430 kpl
8 kpl
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.
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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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