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I. Wstęp. 

 Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 

2020 poz., 713) co roku do dnia 31 maja Burmistrz przedstawia radzie gminy Raport o stanie 

gminy. 

 Raport o stanie gminy to podsumowanie działalności Burmistrza (organu 

wykonawczego) w roku poprzednim. Dokument ten służy przedstawieniu stanu realizacji 

zadań i kompetencji Burmistrza, a zatem stanu ich przebiegu w ciągu całego roku 

kalendarzowego, od pierwszego do ostatniego dnia roku. 

Istotą niniejszego raportu jest zgromadzenie i odzwierciedlenie danych dotyczących 

aktywności Burmistrza w roku 2019, a przede wszystkim – przedstawienie tych informacji 

członkom organu stanowiącego - Radzie Gminy. 

Przeprowadzają oni debatę nad tym dokumentem i na jego podstawie oceniają działalność 

organu wykonawczego. 

  

II. Charakterystyka Gminy i Miasta Proszowie. 

 Gmina Proszowice znajduje się w województwie małopolskim, 28 km na północny 

wschód od Krakowa, ulokowana na Płaskowyżu Proszowickim w dorzeczu rzeki Szreniawa. 

W gminie Proszowice mieszka 15 918 mieszkańców (8 205 kobiet i 7 713 mężczyzn) w tym 5 

848 w mieście Proszowice (2 734 mężczyzn i 3 114 kobiet) stan na 31.12.2019 – źródło 

własne. 

 

 Gmina zajmuje obszar 99,8 km2, które stanowią 0,7% powierzchni całego województwa 

małopolskiego.1 Gmina Proszowice składa się z 29 sołectw: Bobin, Czajęczyce, Ciborowice, 

Górka Stogniowska, Gniazdowice, Jazdowiczki, Jakubowice, Klimontów, Kadzice, 

Kościelec, Kowala, Koczanów, Łaganów, Mysławczyce, Makocice, Ostrów, Opatkowice, 

Posiłów, Przezwody, Piekary, Szreniawa, Szczytniki Kolonia, Szczytniki, Szklana, 

Stogniowice, Teresin, Wolwanowice, Więckowice, Żębocin. 

 

 Na obszarze gminy i miasta Proszowice nie występują drogi o znaczeniu krajowym oraz 

międzynarodowym. W gminie funkcjonują drogi wojewódzkie o łącznej długości 23,1 km 

(5,5 km w mieście, 17,6 km w gminie): 

Droga nr 776 Kraków – Busko Zdrój, 

Droga nr 775 Wolbrom – Słomniki – Nowe Brzesko – Ispina. 2 

Wśród dróg powiatowych jedną z najważniejszych jest droga Proszowice – Koszyce o 

długości 19,6 km. 

Drogi o charakterze lokalnym to:  

1. Sieć dróg publicznych kategorii gminnej, według ewidencji, to 153,32 km  

2. Sieć dróg wewnętrznych to 170,85 km 

 

 Gmina Proszowice graniczy z gminami: Igołomia – Wawrzeńczyce, Kazimierza 

Wielka, Koniusza, Koszyce, Nowe Brzesko, Pałecznica oraz Radziemice. Granica północno-

wschodnia gminy jest również granicą województwa małopolskiego, sąsiadującego z 

województwem świętokrzyskim. 
 

 Proszowice są uznawane, jako gmina typowo rolnicza. Decydujący wpływ na to miały 

występujące na tym terenie czarnoziemy lessowe, w tym 60% powierzchni gminy zajmują 

                                                           
1 Kiryka F., (red.), Proszowice. Zarys dziejów do 1939 roku, wyd. Secesja, Kraków 2000, s. 11. 
2 Strategia rozwoju społeczno gospodarczego Gminy Proszowice na lata 2013-2020, s. 134. 
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gleby I i II klasy zaliczane, jako gleby najbardziej żyzne. Ogólna powierzchnia użytków 

rolnych zajmuje 9980 ha, co stanowi 90% powierzchni.3  

 

Według danych uzyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Proszowicach bez pracy w 

gminie Proszowice (stan na 31.12.2019) pozostawały 343 osoby (159 kobiet oraz 184 

mężczyzn). 

Gminy Powiatu 

Proszowickiego 

Rok 2019 Rok 2018 

Ogółem 

bezrobotni Kobiety Mężczyźni 

Ogółem 

bezrobotni Kobiety Mężczyźni 

Ogółem  825 411 414 1139 531 608 

Koniusza 149 72 77 199 95 104 

Koszyce 95 54 41 153 84 69 

Nowe Brzesko 117 61 56 157 73 84 

Pałecznica 57 30 27 74 36 38 

Proszowice 343 159 184 482 202 280 

Radziemice 64 35 29 74 41 33 

 
      Tab. Struktura bezrobocia w Gminie Proszowice w roku 2019 w porównaniu z rokiem 2018 na 

tle Gmin Powiatu wg płci  

 

 

 
 

 

 

III. Informacje finansowe. 

 

A.  Stan finansów gminy i miasta – w roku 2019 przedstawiał się następująco: 

 Udział dochodów własnych w dochodach ogółem – 20,44% (w roku 2018 – 19,49%). 

 Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – 10,87 % (w roku 2018 – 11,67%). 

                                                           
3 Kutaś P., Leśniak J., Leksykon Miast Województwa Małopolskiego, wyd. Promo, Kraków 2007, s. 124. 
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 Zadłużenie ogółem – 31 503 157,42 zł – (wolne środki) 1 096 461,03 zł = 30 406 696,39 zł, 

(w roku 2018 – 27 699 212,66 zł). 

 Poziom wolnych środków po odliczeniu obsługi zadłużenia – 71 767,99 zł, (w roku 2018 – 

289 097,88 zł). 

 

B.  Wykonanie budżetu gminy i miasta w roku 2019 to:  

 Wykonanie dochodów: 75 203 325,50 zł, (w roku 2018 – 70 111 567,83 zł). 

 Wykonanie wydatków: 76 883 483,40 zł, (w roku 2018 – 72 845 880,28 zł). 

 Wynik operacyjny: 1 680 157,90 zł, (w roku 2018 – 2 642 470,77 zł). 

 Dotacje rozwojowe pozyskane spoza budżetu Gminy: 6 167 897,85 zł, (w roku 2018 – 

5 873 548,84 zł). 

 Dochody z majątku: 1 691 497,04 zł, (w roku 2018 – 2 212 795,58 zł). 

 

C.  Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych w roku 2019:  

Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych – wysokość wydatków majątkowych w 

stosunku do planu:  

Plan: 21 199 477,73 zł, (w roku 2018 – 10 702 091,75 zł). 

Wykonanie: 8 355 794,75 zł, co stanowi 39,42% wykonania (w roku 2018 – 8 499 184,61 zł, 

co stanowi 79,42% wykonania). 

 

W 2019 roku: 

- ogłoszono 28 przetargów, 

- unieważniono 9 przetargów z powodu wysokiej ceny lub braku ofert. 

 

Ogółem koszt zrealizowanych inwestycji: 6 407 874,72 zł 

Dofinansowanie: 3 051 548,97 zł 

Wkład własny Gminy Proszowice: 3 356 325,75 zł 

 

W 2019 roku zrealizowano 16 inwestycji, w tym: 

1. Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Klimontowie realizowana w 

ramach projektu Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych, jako 

element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatach: 

proszowickim, bocheńskim i miechowskim Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

2. Odtworzenie utwardzenia terenu na działce o nr ewid. 400, obręb Klimontów gm. 

Proszowice 

3. Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy ulicy Ojca Rafała do zabytkowych 

budynków muzealnych zlokalizowanych obok siebie na jednej nieruchomości 

zabytkowego Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP oraz zabytkowej dzwonnicy na 

działkach 2398/1 i 1074 obręb Proszowice. 

4. Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Wolności w Proszowicach. 

5. Poprawa życia mieszkańców miejscowości Żębocin, poprzez przebudowę elementów 

infrastruktury drogowej drogi gminnej nr 160311K Żębocin-Dobranowice. Odcinek w 

km 1+012÷1+264 

6. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Proszowice 

7. Remont drogi gminnej Kościelec-Posiłów nr 160257K w miejscowości Posiłów w km 

1+015-1+402 działka ewidencyjna nr 229. 

8. Remont drogi gminnej Stogniowice przez wieś droga nr 160296K w miejscowości 

Stogniowice w km 0+180-0+440, działka ewidencyjna nr 604. 
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9. Remont drogi gminnej Czajęczyce przez wieś droga nr 160230K w miejscowości 

Koczanów w km 1+394-1+970, działka nr 198. 

10. Remont drogi gminnej ulicy Biały Krzyż w Proszowicach nr 160183K w miejscowości 

Proszowice w km 0+550-1+610, działka nr 2432. 

11. Remont drogi gminnej Kościelec granica województwa droga nr 160260K w 

miejscowości Kościelec w km 2+505-3+696, działka ewidencyjna nr 448/3. 

12. Wykonanie Otwartych Stref Aktywności w Gminie Proszowice w ramach Programu 

rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze 

wielopokoleniowym. 

13. Remont sieci wodociągowej w miejscowości Szczytniki, polegający na wymianie 

rurociągów. 

14. Budowa chodnika ciągu-pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem przy ul. 

Brodzińskiego w Proszowicach. 

15. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 776 w m. Opatkowice polegająca na budowie 

chodnika (odc. 110 km od 0+000 do 0+627,38) na działkach o numerach: 538, 487/1, 

488/1, 488/3, 481/6, 479/1, 550/1, 468/3, 468/5, 467/4, 467/6 w obrębie Opatkowice w 

j. ewid. Proszowice. 

16.  Modernizacja istniejącego boiska wielofunkcyjnego w Żębocinie. 

 

Pozostałe inwestycje są wieloletnie i zakończą się w 2020 oraz w 2021 roku. 

 

 

D. Wieloletnia prognoza finansowa według 4 podstawowych wskaźników przedstawia 

się następująco:  

 

 Harmonogram spłat i obsługa zadłużenia: (podpisane umowy). 

2019 – 2 555 623,24 zł 

2020 – 2 874 373,24 zł  

2021 – 4 374 373,24 zł  

2022 – 4 374 377,54 zł  

2023 – 4 118 750,00 zł  

2024 – 2 118 750,00 zł  

2025 – 4 133 750,00 zł  

2026 – 4 468 750,00 zł  

2027 – 2 268 750,00 zł  

 

Obsługa zadłużenia w roku 2019 wynosiła kwotę 1 024 693,04 zł, i w latach następnych 

planowana jest na podobnym poziomie. (W roku 2018 – 847 298,84 zł). 

 Nadwyżka operacyjna w najbliższych latach przeznaczona będzie na spłaty zobowiązań 

dłużnych. 

 Prognoza limitu zadłużenia (art. 243 ustawy o finansach publicznych) - nie jest 

zagrożone przekroczenie limitu zadłużenia w najbliższych latach. 

 

E. Realizacja budżetu obywatelskiego – w roku 2019 nie był realizowany budżet 

obywatelski. 

Mieszkańcy miasta w roku 2019 mieli możliwość zdecydowania w głosowaniu na zebraniach 

osiedli o przeznaczeniu i rozdysponowaniu przyznanych środków po 35 649,30 zł, dla 

każdego z czterech osiedli. (W roku 2018 – 35 309,60 zł). 
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 Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie uchwałą nr 

S.O. XV-423/52/20 z dnia 27 kwietnia 2020 roku pozytywnie zaopiniował sprawozdanie z 

wykonania budżetu Gminy i Miasta Proszowice za rok 2019 oraz informacji o stanie mienia 

komunalnego Gminy i Miasta Proszowice na dzień 31 grudnia 2019 roku.  

 Stwierdził jednocześnie, iż opracowanie zbiorcze sprawozdania budżetowe i 

sprawozdanie opisowe, nie wskazują na naruszenie przepisów normujących w 2019 roku 

zasady wykonywania budżetów przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego 

w tym relacji, o których mowa w art. 242 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. A 

informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Proszowice, opracowana na dzień 31 grudnia 2019 

roku wyczerpuje wymogi określone w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. 

Skład orzekający zaznaczył także, iż ocena wykonania budżetu należy do Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej oraz do Rady Miejskiej, która na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) rozpatruje sprawozdanie 

z wykonania budżetu oraz podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia 

absolutorium. 

 

IV. Informacje o realizacji polityk, programów i strategii. 
 

1. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Proszowice na lata 2013-2020.  

 „Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Proszowice na lata 2013-2020” 

jest opracowaniem, które poprzez swoją treść i sposób dochodzenia do zawartych w nim 

rozwiązań porządkuje wiedzę o gminie i mieście, wyznacza długofalowe kierunki ich rozwoju 

oraz uruchamia partnerskie działania na rzecz rozwoju Gminy i Miasta Proszowice. 

Ten podstawowy dokument określa wizję, misję cele strategiczne, cele operacyjne i 

finansowe oraz obszary rozwojowe gminy i miasta Proszowice. 

Wizja Gminy i Miasta Proszowice to: PROSZOWICE - przyjazny i atrakcyjny dla 

mieszkańców i turystów region, z dobrze rozwiniętą infrastrukturą gospodarczą, techniczną i 

społeczną, promujący zasady ekorozwoju we wszystkich aspektach życia, dbający o 

wszechstronny rozwój mieszkańców, wykorzystujący bliskie położenie Krakowa. 

 Misja Gminy i Miasta Proszowice to: Wszechstronny rozwój miasta i gminy, zarówno 

w dziedzinie społecznej, jak i technicznej, służący podniesieniu jego konkurencyjności i 

zapewniający atrakcyjne warunki życia i wypoczynku mieszkańcom i przyjezdnym oraz 

korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorczości przy zachowaniu zasad ekorozwoju we 

wszystkich dziedzinach życia społeczno – gospodarczego gminy i miasta. 

MISJA opierać się będzie na realizacji zadań, dla których wyznaczono cztery strategiczne 

obszary rozwoju:  

I. Rozwój Kapitału Ludzkiego  

II. Infrastruktura Techniczna i Społeczna  

III. Rolnictwo i Przetwórstwo Rolne  

IV. Ochrona Środowiska  

Zdefiniowana misja pełni rolę wyznacznika elementarnych kierunków prac nad określaniem 

czterech celów strategicznych rozwoju gminy i miasta Proszowice, a na ich podstawie celów 

szczegółowych i zadań realizacyjnych. 

I.  ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO  

Cel strategiczny 1 Budowa silnej pozycji Gminy i Miasta Proszowice, jako atrakcyjnego 

miejsca dla inwestycji opartego na kompetencji, przedsiębiorczości i aktywności 

mieszkańców.  

Cele operacyjne:  

CO 1.1. Upowszechnienie uczenia się dorosłych w oparciu o najbardziej efektywne formy 

prowadzone przez Uniwersytet III Wieku. 
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CO 1.2. Stworzenie dogodnych warunków i zaplecza technicznego ułatwiającego założenie, 

prowadzenie i rozwijanie własnej działalności gospodarczej. 

CO 1.3. Zapewnienie powszechnego dostępu do sieci Internet. 

CO 1.4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych poprzez zwiększenie świadomości związanych z 

korzyściami wynikającymi z korzystania z Internetu. 

CO 1.5. Inspirowanie i wspieranie działalności organizacji pozarządowych we wszystkich 

dziedzinach związanych z budową lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, przemysłami 

kultury i przemysłami czasu wolnego. 

CO 1.6. Likwidacja barier związanych z założeniem, prowadzeniem i rozwijaniem własnej 

działalności gospodarczej. 

CO 1.7. Rozwój kompetencji kulturalnych mieszkańców a szczególnie wśród dzieci 

uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjach. 

II.  INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I SPOŁECZNA  

Cel strategiczny 2 Wysoka dostępność komunikacyjna gminy i miasta oraz poprawa usług 

publicznych i spójności społecznej. 

Cele operacyjne: 

CO 2.1. Utworzenie i zagospodarowanie terenów inwestycyjnych. 

CO 2.2. Poprawa standardu świadczenia usług publicznych w zakresie lokalnej infrastruktury 

społecznej o charakterze edukacyjnym, kulturowym, rekreacyjnym, sportowym oraz 

zdrowotnym. 

CO 2.3. Polepszenie dostępności do usług medycznych i rehabilitacyjnych. 

CO 2.4. Przeciwdziałanie ubóstwu i patologiom społecznym. 

CO 2.5. Podnoszenie, jakości i bezpieczeństwa życia na terenie całej gminy. 

CO 2.6. Zapewnienie wysokiego poziomu szkolnictwa na każdym szczeblu. 

 

III. ROLNICTWO I PRZETWÓRSTWO ROLNE  

Cel strategiczny 3 Podniesienie konkurencyjności i efektywności w sektorze rolno – 

spożywczym. 

Cele operacyjne: 

CO 3.1. Aktywizacja terenów wiejskich. 

CO 3.2. Wdrożenie mechanizmów wsparcia dla działalności pozarolniczej. 

CO 3.3. Rozwój rolnictwa ekologicznego i przetwórstwa. 

CO 3.4. Rozwój gospodarstw agroturystycznych. 

CO 3.5. Rozwój systemu wsparcia i doradztwa dla przedsiębiorczości opartej na rolnictwie. 

CO 3.6. Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród ludności wiejskiej. 

IV.  OCHRONA ŚRODOWISKA 

Cel strategiczny 4 Ochrona środowiska naturalnego gminy i miasta oraz racjonalne 

użytkowanie zasobów przyrodniczych. 

Cele operacyjne: 

CO 4.1. Poprawa infrastruktury wodno – ściekowej. 

CO 4.2. Doskonalenie zrównoważonego systemu gospodarki odpadami. 

CO 4.3. Podnoszenie świadomości i promowanie ekologicznych zachowań. 

CO 4.4. Preferowanie inwestycji o technologii przyjaznej dla środowiska. 

CO 4.5. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do poprawy efektywności energetycznej 

budynków użyteczności publicznej. 

CO 4.6. Zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń i dzikich wysypisk śmieci. 

CO 4.7. Regulacja stosunków wodnych i podniesienia stanu bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego. 

W związku z koniecznością ukończenia pływalni i dużym zaangażowaniem finansowym 

gminy Proszowice, niektóre cele nie mogły być realizowane.  
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W roku 2019 podobnie jak w roku 2018 władze gminy skupiły się na realizacji tych 

inwestycji, na które można było uzyskać dofinansowane zewnętrzne. 

 

Realizacja strategii to przede wszystkim: 

 Zadanie inwestycyjne 1  

Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy i Miasta 

Proszowice. 

Zadanie w trakcie realizacji.  

 Zadanie inwestycyjne 2  

Budowa Oczyszczalni Przyzagrodowych na terenie Gminy Proszowice. 

Zadanie niezrealizowane - w roku 2016 wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Małopolskiego z wnioskiem o przyznanie pomocy na operację typu 

„Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych  

z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 

inwestycji w energie odnawialną i oszczędzanie energii” PROW na lata 2014-2020 - 

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Proszowice”- odmówiono 

przyznania pomocy. (W dniu 23 stycznia br. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął listę 

zawierająca informację o kolejności przysługiwania pomocy w ramach II naboru wniosków o 

przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. Możliwość uzyskania 

dofinansowania uzyskały: Gmina Proszowice, Wodociągi Proszowickie Spółka z o.o..). 

 Zadanie inwestycyjne 3  

Budowa Kanalizacji w Gminie i Mieście Proszowice. 

Zadanie wykonano częściowo.  

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Proszowicach w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020.  

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach osi Priorytetowej 5 ochrona środowiska 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

podpisana między Zarządem Województwa Małopolskiego, a Gminą Proszowice. 

Całkowita wartość inwestycji: 3 640 291,095 zł 

Pożyczka z WFOŚ: 950 000,00 zł  

Dofinansowanie: 1 396 888,08 zł 

W trakcie realizacji  

 Zadanie inwestycyjne 4  

Budowa Basenu w Proszowicach– II etap. 

Zadanie zakończono.  

 Zadanie inwestycyjne 5  

Budowa regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w Żębocinie. 

Zadanie niezrealizowane z powodu zmiany przepisów. 

 Zadanie inwestycyjne 6  

Publiczny ZOZ w Proszowicach - modernizacja i rozbudowa. 

Zadanie niezrealizowane.  

 Zadanie inwestycyjne 7  

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Proszowicach na potoku Ścieklec. 

Realizacja w częściowym zakresie – w 2016 roku nastąpiła modernizacja sposobu uzdatniania 

wody, poprawiany jest stan budynków i urządzeń. Gmina jest w trakcie poszukiwania 

własnego ujęcia głębinowego wody. 

 Zadanie inwestycyjne 8  

Remont i modernizacja ulic w mieście Proszowice. 

Realizacja w zakresie: 

Ulica Biały Krzyż nr 160183K  
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Ulica Tadeusza Kościuszki nr 160208  

 Zadanie inwestycyjne 9  

Remont i moderacja dróg gminnych. 

Realizacja w zakresie: 

 Kościelec-Posiłów nr 160257K w miejscowości Posiłów  

 Stogniowice przez wieś droga nr 160296K w miejscowości Stogniowice  

 Czajęczyce przez wieś droga nr 160230K w miejscowości Koczanów  

 Kościelec granica województwa droga nr 160260K w miejscowości Kościelec  

 Żębocin-Dobranowice droga nr 160311K  

 Kościelec-Mysławczyce droga nr 160259K (dnia 28 sierpnia 2019 zostały złożone dwa 

wnioski na przebudowę i remont drogi – oczekuje na liście rezerwowej) 

 Gniazdowice II przez wieś droga nr 160234K 

 Zadanie inwestycyjne 10  

Wymiana oświetlenia ulicznego tradycyjnego na technikę/ledową / lampy uliczne. 

Realizacja wymian wielu opraw przez firmę Tauron. Wymieniono także w ramach środków 

własnych 20 opraw na oprawy typu LED na terenie Gminy. 

 Zadanie inwestycyjne 11  

Wymiana oświetlenia tradycyjnego na lampy ledowe w budynkach użyteczności publicznych 

na terenie Gminy i Miasta Proszowice. 

Zadanie w trakcie realizacji – wymiana następuje sukcesywnie.  

 Zadanie inwestycyjne 12  

Remont i modernizacja systemu ogrzewania zbiorowego z wykorzystaniem odnawialnych 

źródeł energii - wód geotermalnych. 

Zadanie niezrealizowane. 

 Zadanie inwestycyjne 13  

Budowa dwóch obiektów mieszkalnych z mieszkaniami czynszowymi pod wynajem.  

Zadanie niezrealizowane. 

 Zadanie inwestycyjne 14  

Budowa paneli solarnych na obiektach użyteczności publicznej. 

Zadanie zrealizowano w zakresie: 

Instalacje fotowoltaiczna w budynkach użyteczności publicznej w 2019 roku: 
 

Zespół Szkół w Klimontowie – wykonano instalacje fotowoltaiczną o mocy 7 kW – 

wykonano w 2019 roku w ramach umowy „Podniesienie efektywności energetycznej 

obiektów publicznych, jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska 

naturalnego w powiatach: proszowickim, bocheńskim i miechowskim” nr RPMP.04.03.02.-

12-0335/16-00-XVII/83/FE/17 z dnia 12.06.2017. 

Całkowita wartość inwestycji: 2 041 228,21 zł 

Dofinansowanie: 903 041,32 zł 

Wkład własny: 1 138 186,89 zł 

Prace zostały zrealizowane. 

 

Urząd Gminy i Miasta Proszowice - „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych 

Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” Całkowity koszt instalacji 

fotowoltaicznej o mocy 7 kW montowanej na dachu UGiM 138 443,74 zł  

Podpisano umowę na realizację zadania 20.11.2019  

Termin realizacji - 2020  
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2. Gminny program rewitalizacji dla Gminy Proszowice na lata 2016- 2023.  

 Rozwój obszaru rewitalizacji oraz wyprowadzanie go ze stanu kryzysowego będzie 

przebiegało z wykorzystaniem potencjałów istniejących w mieście i na terenach wiejskich. 

Działanie będzie miało charakter kompleksowy, tzn. będzie odnosić się do poszczególnych 

zjawisk społecznych i gospodarczych, a także do sposobu organizacji przestrzeni publicznej 

w mieście i gminie. 

 

WIZJA OBSZARU PO REWITALIZACJI zakłada  

Obszar rewitalizacji, jako teren kompleksowego, harmonijnego oraz zrównoważonego 

rozwoju społeczno-gospodarczego, korzystającego z potencjałów kulturowych, 

środowiskowych, turystycznych, infrastrukturalnych, a także lokalizacyjnych.  

 

Cel główny Gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Proszowice to:  

Wyprowadzenie obszaru rewitalizacji gminy i miasta Proszowice ze stanu kryzysowego 

poprzez wykorzystanie istniejących oraz rozwój nowych potencjałów infrastrukturalnych, 

gospodarczych i społecznych. 

 

Cel szczegółowy 1. Rozwój i modernizacja infrastruktury publicznej. 

Kierunek 1. Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów kultury. 

Kierunek 2. Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów edukacyjnych i wychowawczych. 

Kierunek 3. Rozwój obiektów i terenów rekreacji i sportu. 

Kierunek 4. Poprawa warunków transportowych, w tym transportu rowerowego. 

Cel szczegółowy 2. Społeczna aktywizacja mieszkańców w każdym wieku. 

Kierunek 1. Wdrożenie działań na rzecz poprawy oferty zajęć pozalekcyjnych oraz 

aktywności kulturalnej osób w każdym wieku. 

Kierunek 2.  Wdrożenie działań na rzecz włączenia społecznego osób niepełnosprawnych  

i starszych, a także integracji międzypokoleniowe. 

Kierunek 3. Wdrożenie działań na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców. 

Cel szczegółowy 3. Poprawa warunków dla rozwoju gospodarczego i aktywizacji zawodowej 

mieszkańców. 

 

Kierunek 1. Rozwój pozarolniczej aktywności gospodarczej. 

Kierunek 2. Poprawa i rozwój kwalifikacji zawodowych mieszkańców oraz wsparcie 

aktywizacji zawodowej. 

Kierunek 3. Tworzenie przestrzeni rozwoju gospodarczego i przestrzeni handlowych. 

Kierunek 4. Tworzenie przestrzeni aktywizacji zawodowej. 

 

Zgodnie z założeniami Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Proszowice na lata 2016 

– 2025 przedsięwzięcia rewitalizacyjne realizowane w roku 2019 były następujące:  

 

PROJEKT 1 PRZESTRZENIE CZASU WOLNEGO W MIEŚCIE PROSZOWICE – 

OBSZAR KULTURY 

Zrealizowano w zakresie:  

 20.08.2018 Podpisanie umowy o dofinansowanie dla projektu pn.: „Przestrzenie 

czasu wolnego w mieście Proszowice – obszar kultury” z Zarządem Województwa 

Małopolskiego w ramach działania 11.1 Rewitalizacja miast Poddziałanie 11.1.2 

Rewitalizacja miast średnich i małych 

Całkowity wartość projektu: 9 345 367,31 zł 

Dofinansowanie projektu: 5 473 394,70 zł 

Wkład własny: 3 871 972,61 zł 
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 W dniu 28.08.2019 podpisano umowę na realizację zadania pn.: „Modernizacja 

amfiteatru i aranżacja terenu sąsiadującego na cele kultury otwartej” w formule 

zaprojektuj i wybuduj na kwotę 1 316 100,00 zł, okres gwarancji 5 lat. 

Termin realizacji zadania 30.11.2020. Inwestycja jest w trakcie realizacji. 

 W związku z brakiem możliwości zakupu działki nr 647/2 położonej pomiędzy 

budynkiem CKiW, a Biblioteką miejską, Gmina Proszowice przygotowała zmianę w 

projekcie oraz wniosku o dofinansowanie. W dniu 10.04.2020 uzyskała pozytywny 

wynik ponownej oceny wniosku przez IZ RPO WM. 

Wartość projektu po zmianach: 

Całkowity wartość projektu: 11 700 340,00 zł 

Dofinansowanie projektu: 5 472 524,83 zł 

Wkład własny: 6 227 815,17 zł 

 Na początku 2020 roku ogłoszono pozostałe przetargi: 

„Rozbudowa i modernizacja Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach” – podpisana 

umowa 12 marca 2020 na kwotę: 5 904 000,00 zł Termin zakończenia prac 30.06.2021  

„Przebudowa i częściowa zmiana funkcji Rynku w Proszowicach” – podpisana umowa w 

dniu 18.03.2020  na kwotę: 3 698 610,00 zł Termin zakończenia prac 15.06.2021  

„Rozbudowa Biblioteki miejskiej wraz muzeum w Proszowicach” – podpisana umowa w dniu 

18.03.2020, na kwotę: 1 887 555,07 zł Termin zakończenia prac 30.06.2021  

 

PROJEKT 2 PRZESTRZENIE CZASU WOLNEGO W MIEŚCIE PROSZOWICE – 

OBSZAR SPORTU I REKREACJI   

Zrealizowano w zakresie:  

 Umowa zawarta w dniu 05.07.2018 o dofinansowanie Projektu: Przestrzenie czasu 

wolnego w mieście Proszowice obszar sportu i rekreacji  

Całkowita wartość projektu 10 492 041,02 zł 

Wydatki kwalifikowane 9 541 201,06 zł 

Dofinansowanie projektu z UE 6 201 786,48 zł 

 Ogłoszenie Przetargu (27.04.2018) na „Wykonanie wielobranżowej dokumentacji 

projektowej na modernizacje, przebudowę i rozbudowę Miejskiej Hali Sportowej przy 

ul. Parkowej 10 w Proszowicach” 

Umowa z wykonawcą podpisana w dniu 05.07.2018, na kwotę: 194 340,00 zł 

Umowa zrealizowana w 2019. 

  W dniu 17.09.2019 podpisano umowę na realizację zadania pn.: Modernizacja hali 

sportowej przy ul. Parkowej w Proszowicach w formule zaprojektuj i wybuduj, na 

kwotę: 7 190 000,00, okres gwarancji 5 lat. 
Termin realizacji zadania 30.11.2020. Inwestycja jest w trakcie realizacji. 

 

 W dniu 15.11.2019 podpisano umowę na realizację zadania pn.: Zagospodarowanie 

Parku Miejskiego w Proszowicach w formule zaprojektuj i wybuduj, na kwotę: 936 

522,00, okres gwarancji 5 lat.  
Termin realizacji umowy 30 listopad 2020. Inwestycja w trakcie realizacji. 

 W dniu 14.02.2020 podpisano umowę na realizację zadania: Zagospodarowanie 

terenów rekreacyjnych nad rzeką Szreniawą w Proszowicach w formule zaprojektuj i 

wybuduj, na kwotę 1 480 092,52 zł, okres gwarancji 5 lat. 

Termin realizacji zadania 30.04.2021. Inwestycja jest w trakcie realizacji. 

 Ogłoszenie przetargu II (15.01.2020) na zadanie: Zagospodarowanie terenu przy hali 

sportowej MOSiR w Proszowicach w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu 

przestrzenie czasy wolnego w mieście Proszowice- obszar sportu i rekreacji” Działanie 

11.1 Rewitalizacja miast RPO WM na lata 2014-2020.  
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Unieważniono postępowanie przetargowe z uwagi na to, że najkorzystniejsza oferta 

przewyższała kwotę, która Gmina zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Zostały wprowadzone zmiany w dokumentacji i ponownie ogłoszone zostało zamówienie 

publiczne. 

 Podpisano umowę w dniu 20.03.2020  na realizację zadnia: Budowa Skateparku w 

Proszowicach w formule zaprojektuj i wybuduj, na kwotę 651 000,00 zł  
Inwestycja w trakcie realizacji. 

 

 W 2020 roku zostaną ogłoszone przetargi na realizację zadań: 

1. Stworzenie terenów rekreacyjnych przy ul. Leśnej w Proszowicach. 

2. Zagospodarowanie trenów na osiedlu przy ul. Partyzantów. 

3. Stworzenie nowych przestrzeni rekreacyjnych przy ul. Kopernika i ul. Kościuszki. 

4. Modernizacja hali sportowej – wyposażenie. 

5. Zagospodarowanie terenu przy hali sportowej. 

 

PROJEKT 3 POPRAWA STANDARDÓW AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W 

MIEŚCIE PROSZOWICE 

Zrealizowano w zakresie:  

Gmina Proszowice podpisała w dniu 27.11.2017 umowę z Zarządem Województwa 

Małopolskiego na realizację inwestycji: „Przebudowa Targowiska w Proszowicach pod 

sprzedaż promocję lokalnych produktów” w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

Wartość projektu: 2 371 120,00 zł  

Dofinansowanie: 962 633,00 zł 

Wkład własny: 1 428 487,00 zł 

 Przetarg ogłoszono dnia 10 października 2019   

 Umowa na realizację inwestycji podpisano dnia 5 grudnia 2019   

Inwestycja w trakcie realizacji. 

 

PROJEKT 4 ROZWÓJ PRZESTRZENI CZASU WOLNEGO NA TERENACH WIEJSKICH 

OBSZARU REWITALIZACJI  

Zrealizowano w zakresie:  

Kowala 

Modernizacja remizy OSP z doposażeniem na potrzeby świetlicy wiejskiej (2019, 2018). 

Więckowice 

Modernizacja rejonu wokół remizy (2018, 2019). 

Budowa placu zabaw i boiska (2018). 

Klimontów 

Modernizacja remizy OSP. 

Modernizacja boiska sportowego (2018,2019). 

Modernizacja terenu wokół szkoły podstawowej. 

Stogniowice  

Modernizacja tzw. gęsiego rynku. 

Ostrów  
Modernizacja remizy OSP wraz z terenem otaczającym (2018, 2019). 

Zagospodarowanie otoczenia stawu (2018, 2019). 

Mysławczyce 

Modernizacja remizy Domu Ludowego/ remizy OSP Mysławczyce (2018, 2019). 

Koczanów 

Modernizacja remizy OSP (2018,2019).  
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Kościelec 

Zagospodarowanie terenów wokół stawu (2018). 

Modernizacja remizy OSP (2018, 2019). 

Makocice 

Rozbudowa terenów rekreacyjnych wraz z lokalizacją placu zabaw (2018, 2019). 

Jakubowice 

Modernizacja boiska w Jakubowicach (2018). 

Lokalizacja placu zabaw  

Szczytniki  
Zagospodarowania terenu wokół szkoły podstawowej (2018). 

Łaganów  
Modernizacja świetlicy wiejskiej/remizy OSP wraz z placem przy świetlicy (2018). 

 

PROJEKT 5 POPRAWA WARUNKÓW ROZWOJU TURYSTYCZNEGO POPRZEZ 

MODERNIZACJĘ TERENÓW REKREACYJNYCH WZDŁUŻ RZEKI SZRENIAWY 

Zrealizowano w zakresie:  

W dniu 14.02.2020 podpisano umowę na realizację zadania: Zagospodarowanie terenów 

rekreacyjnych nad rzeką Szreniawą w Proszowicach w formule zaprojektuj i wybuduj, na 

kwotę 1 480 092,52 zł, okres gwarancji 5 lat.  

Termin realizacji zadania 30.04.2021 

Inwestycja jest w trakcie realizacji. 

 

PROJEKT 6 PRZEBUDOWA OBIEKTÓW PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ P.W. 

WNIEBOWZIĘCIA NMP W PROSZOWICACH I DOSTOSOWANIE ICH DO 

PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ 

Likwidacja barier architektonicznych w obrębie kościoła parafialnego, plebanii, budynku 

wielofunkcyjnego i innych miejsc wchodzących w skład przestrzeni wewnętrznej obszaru 

parafialnego poprzez niwelację terenu i budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych. 

Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy ulicy Ojca Rafała do zabytkowych 

budynków muzealnych zlokalizowanych obok siebie na jednej nieruchomości zabytkowego 

Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP oraz zabytkowej dzwonnicy na działkach 2398/1 i 1074 

obręb Proszowice. 

Zadanie zrealizowane w 2018  

W 2019 zostały odebrane roboty budowlane polegające na wykonaniu wykonania warstwy 

poliuretanowej typu EPDM. Wykonane roboty na kwotę 9 660,26 zł 

 

PROJEKT 7 ROZBUDOWA OBIEKTU SKUPU ZBÓŻ I WARZYW W MIEJSCOWOŚCI 

KLIMONTÓW 

Zrealizowano w zakresie – Brak realizacji 

 

PROJEKT 8 ROZWÓJ FUNKCJI EDUKACYJNYCH I SPORTOWYCH W ZESPOLE 

SZKÓŁ IM. BARTOSZA GŁOWACKIEGO W PROSZOWICACH 

Zrealizowano w zakresie:  

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy obiekcie Zespołu Szkół,  

Stworzenie dedykowanych sal dydaktycznych,  

 

PROJEKT 9 BUDOWA I ZAGOSPODAROWANIE PORADNI PSYCHOLOGICNO 

PEDAGOGICZNEJ W PROSZOWICACH 

Zrealizowano w zakresie:  

Poprawę bezpieczeństwa poprzez budowę ogrodzenia obiektu 
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PROJEKT 10 DOSTOSOWANIE BUDYNKU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY  

W PROSZOWICACH DO POTRZEB WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH 

Zrealizowano w zakresie – Brak realizacji  

 

PROJEKT 11 PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU 

UŻYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA POTRZEBY NIEPUBLICZNEGO 

PRZEDSZKOLA 

Zrealizowano w zakresie 

Prowadzone prace remontowe- w trakcie realizacji.  

 

PROJEKT 13 POPRAWA WARUNKÓW POWROTU NA RYNEK PRACY OSÓB 

BEZROBOTNYCH 

Zrealizowano w zakresie zmniejszenia ilości osób bezrobotnych.  

 

PROJEKT 14 STWORZENIE OFERTY ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA UCZNIÓW 

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

Pełna informacja dotycząca realizowanej oferty zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół 

podstawowych przedstawiona została szczegółowo w rozdziale VI. Część analityczna pkt 6. 

Oświata i edukacja.  

 

3. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Gminy i 

Miasta Proszowice, (Uchwała Rady Miejskiej w Proszowicach nr XII/92/2007 z dnia 

12 grudnia 2007).  

Aktualnie Gmina Proszowice jest w trakcie prac związanych ze zmianą obowiązującego 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Uchwała o 

przystąpieniu do aktualizacji Studium została podjęta w dniu 24.11.2016 roku Nr 

XXXII/240/2016. Ocenę aktualności przeprowadza się, co najmniej raz w kadencji rady. 

Jednakże fakt przystąpienia do sporządzenia aktualizacji świadczy, że taka ocena miała 

miejsce przed 2016 rokiem. 

W przypadku opracowywanego studium gmina podjęła następujące czynności: 

 Ogłoszenie w prasie, poprzez obwieszczenie itp. 

 Zawiadomiła na piśmie o podjęciu uchwały instytucje i organy właściwe do 

uzgadniania i opiniowania, 

 Sporządzono projekt studium, 

 Uzyskano opinię gminnej komisji urbanistyczno- architektonicznej, 

 Uzgodniono projekt studium z właściwymi organami, 

 Wprowadzono zmiany wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień,  

 Ogłoszono o wyłożeniu studium oraz o możliwości składania do niego uwag, 

 Przeprowadzono dyskusję publiczną nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany 

studium, 

 Wynikiem złożonych do studium uwag, była konieczność ponownego uzgodnienia 

projektu studium z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie oraz 

Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie, co spotkało się z 

pozytywnym rozstrzygnięciem, 

 Odbyło się spotkanie radnych Rady Miejskiej z przedstawicielami Instytutu Rozwoju 

Miast i Regionów w Krakowie w sprawie uwag do studium, 

 Ponownie ogłoszono o wyłożeniu studium oraz o możliwości składania do niego uwag. 
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 W roku 2019 zostały wydane 212 zaświadczeń o przeznaczeniu poszczególnych działek 

na terenie gminy i miasta Proszowice, zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i 

Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Proszowice, zatwierdzonym 

Uchwałą Rady Miejskiej w Proszowicach nr XII/92/2007 z dnia 12 grudnia 2007  

 

4. Miejscowy ogólny plan przestrzennego zagospodarowania. 

 Gmina i Miasto Proszowice posiadała Miejscowy ogólny plan przestrzennego 

zagospodarowania, uchwalony uchwałą nr VIII/31/89 Rady Narodowej Miasta i Gminy 

Proszowice z dnia 29 września 1989 Plan ten obowiązywał do dnia 31 grudnia, 2003 kiedy to 

na mocy art. 87 i 88 Ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717), wszystkie plany miejscowe zagospodarowania 

przestrzennego uchwalone przed 1 stycznia 1995 straciły moc. 

Po tym terminie Gmina Proszowice nie podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego, opracowano jedynie 

Studium, które uchwalono Uchwałą Rady Miejskiej w Proszowicach nr XII/92/2007 z dnia 12 

grudnia 2007 roku. 

Uchwałę o sporządzeniu miejscowego planu dla miasta Proszowice podjęto w dniu 

08.05.2017, Uchwałą nr XXXVIII/279/2017 i w tym zakresie 

 Dokonano ogłoszenia w prasie 

 Zawiadomiono na piśmie o podjęciu uchwały instytucje i organy właściwe do 

uzgadniania i opiniowania 

 Uzyskano opinie i uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla miasta Proszowice, niezbędne do wyłożenia go do publicznego 

wglądu 

 Dalsze prace uzależnione są od uchwalenia Studium 

 

W przypadku braku miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego 

wymagania dotyczące nowej zabudowy i zagospodarowania terenu, określane są w decyzji o 

warunkach zabudowy. 

W roku 2019 zostało wydanych 111 decyzji pozytywnych: 

 Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 58, 

 Dla zabudowy usługowej 16, 

 Innej 37, 

 9 decyzji negatywnych (część wynikających z ochrony gruntów rolnych, część 

wynikających z otrzymanych uzgodnień opiniujących negatywnie). 

 

Poza decyzjami o warunkach zabudowy, ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu 

przestrzennym reguluje wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego.  

Na postawie wcześniej wspomnianej ustawy zostały wydane 39 decyzji pozytywnych oraz 1 

negatywna (z uwagi na otrzymane negatywne stanowisko organu uzgadniającego). 

Prowadzono dalsze prace nad sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działek nr ew. 544/12, 544/39, 544/40, 544/41, 544/42 w Klimontowie, a 

mianowicie.  

 Otrzymano zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele 

nierolnicze i nieleśne od Ministra Rolnictwa w Rozwoju Wsi. 

 Ogłoszono o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu oraz o możliwości 

składania do niego uwag. 

 Podjęto Uchwałę Rady Miejskiej. 
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Nadal podtrzymuje się stanowisko, iż należy rozważyć konieczność i zasadność przystąpienia 

Gminy do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla pozostałych miejscowości, 

w szczególności zasadnym jest sporządzenie planu dla obszarów, dla których ruch 

inwestycyjny jest największy, tj. Opatkowice, Klimontów, Jakubowice, Ostrów, zwłaszcza w 

sytuacji ograniczonej możliwości wydawania decyzji o warunkach zabudowy z uwagi na 

ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśny. 

 

5. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2016 

– 2020. 

 Podstawowe cele polityki mieszkaniowej zawarto w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 o 

ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1234 z późn. zm.) oraz Uchwale NR XVIII/133/2015 

Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 grudnia 2015 w sprawie uchwalenia wieloletniego 

programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2016 - 2020 oraz zasad 

wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

Proszowice. 

 

Stan mieszkaniowego zasobu Gminy Proszowice kształtuje się następująco:  

 

    Budynek mieszkalny przy ul.: 
Ilość lokali  

w 2019: 

  

  

  

  

  

  

  

Mieszkania 

Komunalne 

  

  

  

  

  

  

  

  

1 Kopernika 1 7 

2 Partyzantów 33 12 

3 Królewska 24 1 

4 Królewska 24 A 1 

5 Królewska 24 B 3 

6 Królewska 60 8 

7 Królewska 70 15 

8 Królewska 72 11 

9 3 Maja 61 3 

10 3 Maja 63 6 

11 3 Maja 65 7 

12 Brodzińskiego 7 1 

13 Kościuszki - Jagiełły 3 

14 Bobin 26 - lokale mieszkalne 2 

15 Klimontów - Szreniawa 292 1 

Razem: 81 

  

  

Mieszkania 

Socjalne 

  

  

  

  

16 Kościuszki 11- lokale socjalne 4 

17 Kowala 40 - lokale socjalne 5 

18 Bobin 26 - lokale socjalne 7 

19 Opatkowice 35 - lokale socjalne 4 

20 Łaganów 54, 100 - lokale socjalne 3 

21 Więckowice 62 - lokal socjalny 2 



18 
 

22 Gniazdowice 7 A - lokal socjalny 1 

Razem: 26   1 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice ustalił w drodze Zarządzenia NR 73/2018 z dnia  

9 sierpnia 2018 wysokość stawek czynszu za 1 m kw. powierzchni użytkowej lokali 

mieszkalnych lokali socjalnych oraz tymczasowych pomieszczeń wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Proszowice i przedstawia się następująco: 

 

Lp. Budynek mieszkalny przy ul.: 
Stawka czynszu za 1 m kw. 

powierzchni użytkowej w zł: 

Lokale mieszkalne 

1 Kopernika 1 4,40 

2 Partyzantów 33 4,30 

3 Królewska 24 5,20 

4 Królewska 24 A 5,00 

5 Królewska 24 B 5,50 

6 Królewska 60 4,50 

7 Królewska 70 4,20 

8 Królewska 72 4,00 

9 3 Maja 61 4,70 

10 3 Maja 63 4,70 

11 3 Maja 65 5,20 

12 Brodzińskiego 7 6,80 

13 Kościuszki - Jagiełły 6,70 

14 Bobin 26  3,50 

15 Klimontów - Szreniawa 292 3,40 

16 Pozostałe 3,40 

Lokale socjalne i tymczasowe pomieszczenia 

17 
Kościuszki 11; Kowala 40; Bobin 26; Opatkowice 35; Łaganów 

54, 100; Więckowice 62; Gniazdowice 7 A; 
1,70 

 

Czynsz najmu płacony jest przez najemców z góry do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek 

bankowy.  

 W roku 2019 z tytułu czynszu mieszkaniowego naliczenia wyniosły 476.517,75 zł (w 

roku 2018 – 470.751,14 zł) a wpłaty 472.998,73 zł (w roku 2018 - 435.773,38 zł). 

Administrowanie i zarządzanie lokalami mieszkaniowymi w budynkach stanowiących 

mieszkaniowy zasób Gminy w zakresie określonym umową wykonuje Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno – Usługowe „KZGM” Sp. z o.o. z siedzibą w Proszowicach przy ul. Jagiełły 25. 

Zasady i sposób zarządzania określa aktualnie obowiązująca umowa zawarta pomiędzy 

Gminą i podmiotem administrującym w jej imieniu lokalami mieszkalnymi. 

  

Udział Gminy w finansowaniu kosztów prac remontowych i modernizacyjnych lokali 

komunalnych i socjalnych w roku 2019 na kwotę 207 245,60 zł (w roku 2018 – 132 903,24 

zł) to przede wszystkim:  

 Bobin 26 na kwotę 197 133,22 zł w zakresie modernizacji parteru, wymiana liczników 

elektrycznych, przebudowa instalacji kanalizacyjnej w części zewnętrznej, wymiana 

okien, remont dachu z jego termomodernizacją, przebudowa schodów zewnętrznych.  
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 Łaganów 54 na kwotę 564,20 zł, w zakresie wymiany muszli sedesowej i poprawa 

wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej. 

 Królewska 24/5 na kwotę 623,18 zł, w zakresie montażu wodomierza. 

 Kościuszki 11 na kwotę 6150,00 zł, w zakresie wymiany instalacji elektrycznej i 

montażu grzejników elektrycznych. 

 Gniazdowice 7A na kwotę 2160,00 zł, w zakresie wykonania dodatkowej wentylacji. 

 3 Maja 61/8 na kwotę 615,00 zł, w zakresie wymiany muszli sedesowej. 

 

W roku 2019 w trybie bezprzetargowym sprzedano lokal mieszkalny nr 7 przy ul. 3 Maja 63 

w Proszowicach za kwotę 52 970,50 zł, (natomiast w roku 2018 w trybie przetargowym 2 

lokale na kwotę 222 620,00 zł). 

 

6. Plan wykorzystania nieruchomości gminnych.  

Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Proszowice na lata 2017 – 2020 

wprowadzono Zarządzeniem nr 2/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice z dnia 17 

stycznia 2017  

 

W 2019 roku zostały zbyte za kwotę 381 230,00 zł (w roku 2018 – 691 010,00zł) następujące 

nieruchomości stanowiące własność Gminy Proszowice: 

 

1. Działki numer ewidencyjny 30/1, 30/4 o powierzchni 0,0485 ha położone w 

Więckowicach – na podstawie Decyzji Nr 194 Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji stwierdzającej nieważność decyzji Wojewody Małopolskiego. 

2. Działka numer ewidencyjny 274/7 o powierzchni 0,0796 ha położona w Bobinie została 

zbyta w trybie bezprzetargowym, Aktem Notarialnym Rep A 965/2019 za cenę brutto 

28 620,00 złotych (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sześćset dwadzieścia 00/100 

złotych). 

3. Działka numer ewidencyjny 201/6 o powierzchni 0,0604 ha położona w Kościelcu 

została zbyta w trybie bezprzetargowym, Aktem Notarialnym Rep A 1154/2019 za cenę 

brutto 9 000,00 złotych (słownie: dziewięć tysięcy 00/100 złotych). 

4. Działka numer ewidencyjny 656/29 o powierzchni 0,2657 ha położona w Proszowicach 

została zbyta w przetargu ustnym nieograniczonym, Aktem Notarialnym Rep A 

1606/2019 za cenę brutto 168 170,00 złotych (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy 

sto siedemdziesiąt 00/100 złotych). 

5. Działka numer ewidencyjny 201/7 o powierzchni 0,6344 ha położona w Kościelcu 

została zbyta w przetargu ustnym nieograniczonym Aktem Notarialnym Rep A 

1881/2019 za cenę brutto 133 500,00 złotych (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące 

pięćset 00/100 złotych). 

6. Działka numer ewidencyjny 90 o powierzchni 0,1510 ha położona w Jazdowiczkach 

została zbyta w przetargu ustnym nieograniczonym, Aktem Notarialnym Rep A 

957/2019 za cenę brutto 12 120,00 złotych (słownie: dwanaście tysięcy sto dwadzieścia 

00/100 złotych). 

7. Działka numer ewidencyjny 21/5 o powierzchni 0,0498 ha położona w Górce 

Stogniowskiej została zbyta w przetargu ustnym nieograniczonym, Aktem Notarialnym 

Rep A 2987/2019 za cenę brutto 17 800,00 złotych (słownie: siedemnaście tysięcy 

osiemset 00/100 złotych). 

8. Działka numer ewidencyjny 861 o powierzchni 0,0996 ha położona w Klimontowie 

została zbyta w przetargu ustnym nieograniczonym, Aktem Notarialnym Rep A 
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3223/2019 za cenę brutto 12 020,00 złotych (słownie: dwanaście tysięcy dwadzieścia 

00/100 złotych) 

 

W 2019 roku zostały nabyte na kwotę 259 844,00 zł (w roku 2018 – 55 475,00 zł) na rzecz 

Gminy Proszowice następujące nieruchomości: 

 

1. Nabycie na rzecz Gminy Proszowice działki numer ewidencyjny 2395/3 o powierzchni 

3,1052 ha położonej w Proszowicach (ulica Krakowska) o wartości 93 156,00 złotych 

(słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt sześć 00/100 złotych). 

2. Nabycie na rzecz Gminy Proszowice działki numer ewidencyjny 218/10 o powierzchni 

0,1810 ha położonej w Kowali o wartości 18 100,00 złotych (słownie: osiemnaście 

tysięcy sto 00/100 złotych). 

3. Nabycie na rzecz Gminy Proszowice działki numer ewidencyjny 848/14 o powierzchni 

0,4000 ha położonej w Ostrowie (droga) o wartości 12 000,00 złotych (słownie: 

dwanaście tysięcy 00/100 złotych). 

4. Nabycie na rzecz Gminy Proszowice działki numer ewidencyjny 2324/11 o powierzchni 

0,0272 ha położonej w Proszowicach (ulica 3 Maja) o wartości 816,00 złotych (słownie: 

osiemset szesnaście 00/100 złotych). 

5. Nabycie na rzecz Gminy Proszowice działek numer ewidencyjny 2344/1, 2397, 1023/3, 

1023/4, 2327/3 o powierzchni łącznej 2,5079 ha położonej w Proszowicach (ulica 3 

Maja, Tadeusza Kościuszki, 3 Maja, Rynek) o wartości 75 237,00 złotych (słownie: 

siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści siedem 00/100 złotych). 

6. Nabycie na rzecz Gminy Proszowice działki numer ewidencyjny 13/5 o powierzchni 

0,1321 ha położonej w Ciborowicach o wartości 28 000,00 złotych (słownie: 

dwadzieścia osiem tysięcy 00/100 złotych). 

7. Nabycie na rzecz Gminy Proszowice działki numer ewidencyjny 391 o powierzchni 

0,1679 ha położonej w Łaganowie (droga) o wartości 3 358,00 złotych (słownie: trzy 

tysiące trzysta pięćdziesiąt osiem 00/100 złotych). 

8. Nabycie na rzecz Gminy Proszowice działki numer ewidencyjny 54/1 o powierzchni 

0,0790 ha położonej w Szczytnikach - Kolonii o wartości 14 000,00 złotych (słownie: 

czternaście tysięcy 00/100 złotych). 

9. Nabycie na rzecz Gminy Proszowice w drodze darowizny działki numer ewidencyjny 

160/7 o powierzchni 0,0133 ha położonej w Łaganowie o wartości 422,00 złotych 

(słownie: czterysta dwadzieścia dwa 00/100 złotych). 

10. Nabycie na rzecz Gminy Proszowice w drodze darowizny działki numer ewidencyjny 

160/9 o powierzchni 0,0255 ha położonej w Łaganowie o wartości 928,00 złotych 

(słownie: dziewięćset dwadzieścia osiem 00/100 złotych). 

11. Nabycie na rzecz Gminy Proszowice w drodze darowizny działki numer ewidencyjny 

151/1 o powierzchni 0,0062 ha położonej w Łaganowie o wartości 206,00 złotych 

(słownie: dwieście sześć 00/100 złotych). 

12. Nabycie na rzecz Gminy Proszowice w drodze darowizny działki numer ewidencyjny 

160/5 o powierzchni 0,0075 ha położonej w Łaganowie o wartości 249,00 złotych 

(słownie: dwieście czterdzieści dziewięć 00/100 złotych). 

13. Nabycie na rzecz Gminy Proszowice w drodze darowizny działki numer ewidencyjny 

155/1 o powierzchni 0,0347 ha położonej w Łaganowie o wartości 1 263,00 złotych 

(słownie: jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt trzy 00/100 złotych). 

14. Nabycie na rzecz Gminy Proszowice w drodze darowizny działki numer ewidencyjny 

158/1 o powierzchni 0,0182 ha położonej w Łaganowie o wartości 662,00 złotych 

(słownie: sześćset sześćdziesiąt dwa 00/100 złotych). 
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15. Nabycie na rzecz Gminy Proszowice w drodze darowizny działki numer ewidencyjny 

153/1 o powierzchni 0,0509 ha położonej w Łaganowie o wartości 1 693,00 złotych 

(słownie: jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt trzy 00/100 złotych). 

16. Nabycie na rzecz Gminy Proszowice w drodze darowizny działki numer ewidencyjny 

159/1 o powierzchni 0,0063 ha położonej w Łaganowie o wartości 210,00 złotych 

(słownie: dwieście dziesięć 00/100 złotych). 

17. Nabycie na rzecz Gminy Proszowice działki numer ewidencyjny 109/1 o powierzchni 

0,4772 ha położonej w Kadzicach (droga) o wartości 9 544,00 złotych (słownie: 

dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści 00/100 złotych). 

 

7. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Proszowice do 2020 roku.  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wprowadzono Uchwałą Rady Miejskiej w Proszowicach Nr 

III/19/2018 z dnia 27 grudnia 2018. 

Wprowadzone aktualizacje do „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Proszowice do 

roku 2020” przyjętego do wdrożenia i realizacji Uchwałą Nr XXV/188/2016 Rady Miejskiej 

w Proszowicach z dnia 30 maja 2016  oraz zaktualizowane Uchwała Nr XLIII/313/2017 Rady 

Miejskiej w Proszowicach z dnia 24 sierpnia 2017  nie zmieniają harmonogramu działań 

w nim zawartych oraz nie powodują znaczącego oddziaływania na środowisko. Zmiany 

wynikają z konieczności dostosowania do wymogów regulaminu dofinansowania działań 

w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO) 

szczególnie osi priorytetowej 4  regionalna polityka energetyczna (poddziałanie 

452 niskoemisyjny transport miejski) z możliwością wspierania przedsięwzięć 

wzmacniających systemy transportu miejskiego, w tym transportu zbiorowego w miastach 

oraz na obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie oraz poddziałanie 441 rozwój 

infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Wprowadzone aktualizacje zawierają 

informacje z aktualnych ankiet od mieszkańców. 

Dla wprowadzanych aktualizacji uzyskano uzgodnienie o odstąpieniu od przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wydane przez Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Krakowie (pismo OO.410.1.49.2018 MaS z 6 grudnia 2018) oraz 

Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (pismo 

NS.9022.20.196.2018 z 11 grudnia 2018). 

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) jest dokumentem strategicznym, który wyznacza 

kierunki dla Gminy Proszowice w zakresie działań w takich obszarach jak: transport 

publiczny i prywatny, oświetlenie uliczne, budownictwo publiczne, zwiększenie efektywności 

energetycznej oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Proszowice do 2020 roku docelowo służyć ma 

wszystkim mieszkańcom Gminy poprzez poprawę, jakości powietrza, zmniejszenie zużycia 

energii finalnej oraz podniesienie efektywności energetycznej. Dodatkowo dzięki uchwaleniu 

PGN Gmina będzie mogła ubiegać się o dofinansowanie szeregu działań w ramach nowej 

perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Zakres działań obejmował będzie m.in. 

termomodernizację budynków mieszkalnych, wymianę kotłów na kotły niskoemisyjne, 

montaż odnawialnych źródeł energii oraz modernizację oświetlenia ulicznego. 

Opracowany dokument formułuje trzy cele strategiczne (kierunkowe i długofalowe) 

odpowiadające na pytanie, co chcemy osiągnąć w perspektywie czasowej do roku 2020.  

Cele nie posiadają rangi, lecz są sobie równe pod względem zarówno wagi i znaczenia. 

Następnie zostały wyznaczone cele operacyjne wskazujące sposoby realizacji celów 

strategicznych, które odpowiadają na pytanie, w jaki sposób należy lub można je osiągnąć. 

Głównym wykonawcą celów postawionych w strategii będzie samorząd lokalny, który z 
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mocy ustaw ustrojowych jest odpowiedzialny za zaspakajanie potrzeb zbiorowych wspólnoty, 

którą reprezentuje.  

W ramach osiągnięcia jak najbardziej optymalnego rozwoju gospodarki niskoemisyjnej 

Gminy Proszowice zakłada się udział we wdrażaniu zapisanych postanowień licznych 

aktorów lokalnych, w tym instytucji publicznych i prywatnych oraz wszystkich mieszkańców 

Gminy.  

CEL: Redukcja emisji, CO2 do 2020 w stosunku do przyjętego roku bazowego 2000 – 

21,03% (13 568,29 MgCO2). 

CEL: Redukcja zużycia energii finalnej do 2020 w stosunku do przyjętego roku bazowego 

2000 – 0,67% (1286,13 MWh). 

CEL: Wzrost udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych do 2020 w stosunku do 

przyjętego roku bazowego 2000 – 0,44% (840,57 MWh). 

CEL: Redukcja zanieczyszczeń do powietrza do 2020 w stosunku do przyjętego roku 

bazowego 2014 – 21,03% 

CEL Operacyjny A.6. Wdrożenie rozwiązań z zakresu ekologicznego transportu. 

CEL Operacyjny A.4. Edukacja i promocja w zakresie ecodrivingu. 

CEL Operacyjny A.3. Propagowanie pasywnego budownictwa. 

CEL Operacyjny A.2. Termomodernizacja budynków mieszkalnych. 

CEL Operacyjny A.1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. 

CEL Operacyjny A.5. Wymiana kotłów na kotły niskoemisyjne. 

CEL Operacyjny A.6. Wdrożenie rozwiązań z zakresu ekologicznego transportu. 

CEL Operacyjny B.1. Inwentaryzacja oświetlenia ulicznego. 

CEL Operacyjny B.2. Modernizacja oświetlenia ulicznego. 

CEL Operacyjny B.3. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do wytworzenia energii 

elektrycznej. 

CEL Operacyjny C.1. Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach 

użyteczności publicznej. 

CEL Operacyjny C.2. Edukacja z zakresu wykorzystania instalacji odnawialnych źródeł 

energii. 

 

Podjęte działania wpisujące się w realizacja założeń Planu w roku 2019:  

 

1) Likwidacja starych kotłów na paliwa stałe i montaż niskoemisyjnych kotłów gazowych i na 

biomasę 56 sztuk (w 2018 - 42 sztuki), dofinansowanie do wymiany kotłów na 

niskoemisyjne w ramach programu RPO 442 przekazano dotacje w kwocie 497 350,00 zł, 

dla 46 beneficjentów końcowych. (W 2018 roku 358 900,00 zł, dla 42 beneficjentów 

końcowych). 

2) Likwidacja starych kotłów na paliwa stałe i montaż niskoemisyjnych kotłów na paliwa stałe 

– 56 sztuk (w 2018 - 34 sztuki), dofinansowanie do wymiany kotłów na niskoemisyjne w 

ramach programu RPO 443 przekazano dotację w kwocie 445 350,00 zł, dla 56 

beneficjentów końcowych. (W 2018 - 259 000,00 zł, dla 34 beneficjentów końcowych). 

3) Realizacja OZE dla Gminy Proszowice. W wyniku podpisania umowy partnerskiej: 

Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla województwa 

małopolskiego, Gmina Proszowice rozpoczęła realizacje budowy OZE na terenie Gminy 

Proszowice.  

W dniu 27 grudnia 2018 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, 

została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Partnerski projekt budowy 

instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 
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Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie: 4.1.1 

 

„Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa 

Małopolskiego”, w którym udział biorą 41 gminy województwa małopolskiego dotyczy 

dostawy i montażu wraz z uruchomieniem 815 instalacji solarnych; dostawy i montażu wraz z 

uruchomieniem 295 instalacji z pompą ciepła powietrzną; dostawy i montażu wraz z 

uruchomieniem 133 instalacji kotłów na pellet oraz dostawy i montażu wraz z uruchomieniem 

2438 mikro-instalacji fotowoltaicznych na prywatnych nieruchomościach mieszkańców gmin 

partnerskich.  

W Gminie Proszowice planowane jest do wykonania 101 odnawialnych źródeł energii w 

tym: 

 13 kolektorów słonecznych na budynkach indywidualnych (w całym projekcie 815 szt.), 

 67 instalacji fotowoltaicznych (w całym projekcie 2 438 szt.), 

 3 pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej (w całym projekcie 174 szt.), 

 7 pomp ciepła instalacji, co (w całym projekcie 121 szt.), 

 11 kotłów na biomasę (w całym projekcie 133 szt.). 

 

W 2019 przez lidera projektu Gminę Kocmyrzów-Luborzyca we współpracy z gminami 

partnerskimi zaktualizowana i przygotowana została dokumentacja do ogłoszenia przetargów. 

Zadania podzielone zostały na 4 części: 

I część: dostawa i montaż wraz z uruchomieniem 815 instalacji solarnych e zostały 

przeprowadzone przetargi oraz dostawa i montaż wraz z uruchomieniem 2438 mikro-

instalacji fotowoltaicznych na prywatnych nieruchomościach mieszkańców gmin partnerskich 

II część: dostawa i montaż wraz z uruchomieniem 295 instalacji z pompą ciepła powietrzną 

III część: dostawa i montaż wraz z uruchomieniem 133 instalacji kotłów na pellet  

IV część: dostawa i montaż wraz z uruchomieniem 122 mikro-instalacji fotowoltaicznych 

zasilających budynki użyteczności publicznej w gminach partnerskich 

 

17.04.2019  zostało przesłane ogłoszenie o przetargu do Urzędu Publikacji Wspólnot 

Europejskich, 22.04.2029  ogłoszenie zostało opublikowane.  

Ze względu na bardzo dużą ilość pytań (blisko 400) do przetargu otwarcie ofert zostało 

przesunięte na 24.06.2019. 

Ponieważ kwota złożonych ofert była znacznie wyższa niż kwota, jaką zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia przetarg w części II i III został unieważniony 

11.07.2019, w części III został unieważniony 18.07.2019   

13.08.2019  Została wybrana najkorzystniejsza oferta dotycząca części IV- dostawy i montażu 

wraz z uruchomieniem 122 mikro-instalacji fotowoltaicznych zasilających budynki 

użyteczności publicznej w gminach partnerskich.  

Umowa z Wykonawcą na dostawę, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na 

budynku UGiM Proszowice została zawarta 20.11.2019 roku (instalacja 39,76 kW, koszt 

138 443,74 zł).  

 

Ponowny przetarg na dostawę i montaż wraz z uruchomieniem został ogłoszony 09.09.2019, 

zamówienie zostało podzielone na 4 części: 

I część: dostawa i montaż wraz z uruchomieniem 815 instalacji solarnych 

II część: dostawa i montaż wraz z uruchomieniem 295 instalacji z pompą ciepła powietrzną 

III część: dostawa i montaż wraz z uruchomieniem 133 instalacji kotłów na pellet  

IV część: dostawa i montaż wraz z uruchomieniem 2438 mikro-instalacji fotowoltaicznych na 

prywatnych nieruchomościach mieszkańców gmin partnerskich 
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Otwarcie ofert odbyło się 14.10.2019;  

25.11.2019  została wybrana najkorzystniejsza oferta dotycząca części IV tj. dostawy i 

montażu wraz z uruchomieniem 2438 mikro-instalacji fotowoltaicznych na prywatnych 

nieruchomościach mieszkańców gmin partnerskich. 

Od wyboru ofert zostały złożone 2 odwołania, dokumentacja została przesłana do Krajowej 

Izby Odwoławczej (KIO). KIO wyrokiem z 20.12.2019  oddaliło odwołania.  

10.01.2020  została wybrana najkorzystniejsza oferta dotycząca części I i części III 

zamówienia. 27.01.2020 została wybrana najkorzystniejsza oferta dotycząca części II 

zamówienia. 

Dokumentacja przetargowa został przesłana do kontroli do Urzędu Zamówień Publicznych. 

Po zatwierdzeniu dokumentacji przetargowej zostanie podpisana umowa z wykonawcą. 

 

4) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.  

Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Klimontowie realizowana w ramach 

projektu Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych, jako element 

systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatach: proszowickim, 

bocheńskim i miechowskim Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 

 

Instalacje fotowoltaiczna w budynkach użyteczności publicznej do realizacji w 2019 roku: 

Zespół Szkół w Klimontowie – wykonano instalacje fotowoltaiczną o mocy 7 kW – 

wykonano w 2019 roku w ramach umowy „Podniesienie efektywności energetycznej 

obiektów publicznych, jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska 

naturalnego w powiatach: proszowickim, bocheńskim i miechowskim” nr RPMP.04.03.02.-

12-0335/16-00-XVII/83/FE/17 z dnia 12.06.2017 roku. 

Całkowita wartość inwestycji: 2 041 228,21 zł 

Dofinansowanie: 903 041,32 zł 

Wkład własny: 1 138 186,89 zł 

 

5) Wdrożenie rozwiązań z zakresu ekologicznego transportu 

Rozwój infrastruktury i zaplecza transportu zbiorowego w gminie Proszowice – etap I – 

budowa systemów park&ride i bike&ride.” 

Grudzień 2018 złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WM na lata 2014 - 2020 

Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport 

miejski 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski  

19.12.2019 Podpisano umowę o dofinansowanie z Zarządem Województwa Małopolskiego. 

08.04.2020 Podpisano umowę na realizację zadania. 

 

Całkowita wartość projektu: 3 483 719,75 zł 

Dofinansowanie: 2 961 161,76 zł 

Wkład własny: 522 557,99 zł 

Inwestycja w trakcie realizacji. 

 

Budowa chodnika ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem przy ul. Brodzińskiego w 

Proszowicach. 

04.09.2018  Podpisano porozumienie z Zarządem Województwa Małopolskiego na realizację 

inwestycji  

17.12.2018 Podpisano umowę na realizację zadania. 

 

Wartość projektu: 572 717,93 zł 
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Dofinansowanie ZDW: 264 912,10 zł 

Wkład własny: 307 805,83 zł 

Inwestycja zrealizowana. 

 

8. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015 – 2020. 

 Dokumentem grupującym zadania w dziedzinie pomocy dla mieszkańców jest Gminna 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015 – 2020. Podstawą prawną 

Strategii jest art. 17 ust.1 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej, gdzie wskazano, że jej 

opracowanie i realizacja należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. 

Należy jednak zaznaczyć, że różnorodność problemów społecznych, występujących na terenie 

gminy, determinuje konieczność uwzględnienia także innych obowiązujących aktów 

prawnych, które nierozerwalnie mają wpływ na realizację różnych zadań społecznych. 

Strategię opracowano w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Proszowicach. W 

pracach uczestniczyli przedstawiciele samorządu lokalnego, środowiska pomocy społecznej, 

rynku pracy, oświaty, kultury, ochrony zdrowia, policji i przedstawiciele organizacji 

pozarządowych. Dokument został przyjęty uchwałą nr XIV/92/2015 Rady Miejskiej w 

Proszowicach w dniu 31 sierpnia 2015. 

Nieodłączną częścią realizacji strategii jest Ocena Zasobów Pomocy Społecznej- szczegółowa 

analiza z zadań realizowanych w roku 2019 zgodnie z zał. 1 „Ocena zasobów pomocy 

społecznej za rok 2019”. 

W myśl art. 16a. ust.1 ustawy o pomocy społecznej Gmina przygotowuje ją w oparciu o 

analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. 

Zasoby obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady 

finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący i 

realizujący. 

Ocena obejmuje osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów 

oraz ich rozkład ilościowy. 

Dane z Oceny umożliwiają analizowanie i monitorowanie występowania problemów 

społecznych oraz planowanie działań aktywizujących jednostki samorządu terytorialnego w 

obszarze usług społecznych. Zawarte w niej informacje są materiałem poglądowym mającym 

ułatwić władzom gminy podejmowanie decyzji związanych z planowaniem budżetu w 

zakresie polityki społecznej w kolejnym roku i stały się podstawą do sformułowania 

poniższych wniosków i rekomendacji: 

 

1. Zabezpieczenie środków finansowych na funkcjonowanie instytucji wsparcia dla osób w 

wieku poprodukcyjnym: 

-zapewnienie całodobowej opieki w domach pomocy społecznej,  

-zapewnienie dziennej opieki w domu podopiecznego poprzez świadczenie usług 

opiekuńczych. 

 Zabezpieczono środki finansowane na zapewnienie naszym mieszkańcom całodobowej 

opieki w domach pomocy społecznej, na funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+ oraz na 

świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego. Było to możliwe dzięki 

prowadzeniu właściwej polityki społecznej przez władze samorządowe na rzecz mieszkańców 

w wieku senioralnym. W ramach projektu socjalnego pozyskano dodatkowe środki od 

Wojewody Małopolskiego na usługi opiekuńcze realizowane w soboty, niedziele i dni 

świąteczne. 
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2. Rozwój infrastruktury społecznej: 

- zwiększenie ilości mieszkań socjalnych, w szczególności dla rodzin z dziećmi, rodzin z 

dziećmi niepełnosprawnymi oraz młodzieży opuszczającej instytucje rodzinnej pieczy 

zastępczej - zbyt mała ilość mieszkań socjalnych w stosunku do potrzeb; 

- pozyskanie nowych pomieszczeń dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

celu prawidłowej realizacji zadań Ośrodka. 

 Zasady wykorzystania i racjonalizacji gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy zawarte w Uchwale Nr XVIII/133/2015 Rady Miejskiej W Proszowicach z dnia 29 

grudnia 2015 W sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2016 - 2020 oraz zasad wynajmowania lokali 

mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Proszowice, zgodnie, z 

którą Gmina czyni starania o pozyskanie lokali socjalnych poprzez wydzielenie ich z 

posiadanego zasobu, w szczególności dla rodzin z dziećmi, rodzin z dziećmi 

niepełnosprawnymi oraz młodzieży opuszczającej instytucje rodzinnej pieczy zastępczej. 

Jednak należy podkreślić, iż wciąż jest zbyt mała ilość mieszkań socjalnych w stosunku do 

potrzeb. 

 Pozyskano dodatkowe pomieszczenia dla Ośrodka, co usprawniło pracę i umożliwiło 

lepszą obsługę klientów, oraz kontynuację kilku projektów i realizację nowych. 

 

3. Zwiększenie ofert społecznych dla rodzin i osób: 

-zwiększenie dostępności specjalistów w celu profesjonalnego wsparcia dla rodzin 

zagrożonych wykluczeniem społecznym i rodzin niewydolnych wychowawczo; 

-rozwój środowiskowej pracy socjalnej poprzez realizację projektów socjalnych. 

 Umożliwiono rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym i niewydolnych 

wychowawczo dostępność do specjalistów: prawnik, psycholog, pracownik socjalny, również 

poza godzinami pracy Ośrodka. 

 Realizowano projekt socjalny „Wiele radości z rodzinnej miłości 2019” mający na 

celu rozwój pomocy społecznej w następujących obszarach: 

- Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. 

- Rozwój lub wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej osób i rodzin. 

Realizacja projektu była możliwa dzięki środkom od Wojewody Małopolskiego.  

 

4. Doskonalenie kompetencji pracowników Ośrodka poprzez szkolenia: 

- przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu; 

- superwizja dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny. 

 

 Pracownicy MGOPS brali udział w różnego rodzaju szkoleniach związanych z 

zakresem przydzielonych im zadań. Umożliwiono pracownikom socjalnym i asystentom 

rodziny uczestnictwo w super wizji, która jest istotnym czynnikiem oceny i poprawy 

niedoskonałości w pracy. 

 

9. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017-2019. 

 Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017-2019 został przyjęty do realizacji 

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXV/259/2017 z dnia 14 lutego 2017 roku. 

Celem strategicznym Programu jest stworzenie warunków sprzyjających umacnianiu 

instytucji rodziny. 

 

Program ma na celu również: 

 Pomoc w zagospodarowaniu czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, 

 Budowanie systemu wsparcia materialnego dla rodzin, 
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 Tworzenie warunków do organizowania aktywnego wypoczynku dla rodzin, 

 Tworzenie systemu edukacji i wsparcia dla rodzin. 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019, za 

rok 2019 – stanowi załącznik nr 2 (Uchwała nr XVII/161/2020 Rady Miejskiej w 

Proszowicach z dnia 10 marca 2020) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 

Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019. 

 

10.Programu Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na 

lata 2017-2020. 

 Programu Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na lata 

2017-2020, przyjęty Uchwałą Nr XXXV/258/2017 z dnia 14.02.2017 roku. 

Realizacja zadań własnych gminy, w związku z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie to:  

1. Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

2. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

3. Opracowanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie.  

4. Prowadzenie gminnych ośrodków wsparcia. 

 

 Diagnoza zjawiska przemocy oraz wyznaczony cel generalny Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie stanowiły podstawę wyznaczania priorytetów, na 

których koncentrowane będą działania do roku 2020. 

 

Celem Generalnym jest TWORZENIE INSTYTUCJONALNYCH, ORGANIZACYJNYCH  

I MATERIALNYCH WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH OGRANICZANIU PRZEMOCY 

W RODZINIE 

Głównymi priorytetami programu są natomiast:  

I. Diagnozowanie i monitorowanie przemocy w środowisku lokalnym. 

II.Podnoszenie poziomu świadomości i wrażliwości społecznej wobec przemocy w rodzinie. 

III. Podniesienie poziomu wiedzy osób zajmujących się zawodowo lub społecznie 

problematyką przemocy. 

IV.Zapewnienie kompleksowego sytemu pomocy i wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w 

dotychczasowym miejscu zamieszkania i pobytu. 

V. Zapewnienie kompleksowego sytemu pomocy i wsparcia dla osób dotkniętych kryzysem. 

 

Realizacja programu w 2019 roku to między innymi następujące działania:  

- Działalność Punktu Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą  

w Rodzinie. Punkt funkcjonuje przy MGOPS w Proszowicach w środy w godz. 13.00 – 17.30 

i piątki w godz. 13.00 – 15.00.  

W 2019 do dyspozycji mieszkańców byli następujący specjaliści: psycholog, prawnik, 

pracownicy socjalni. Rodziny miały również zapewniony dostęp do terapeutów d/s osób 

uzależnień i współuzależnionych. 

- Pracownicy socjalni wraz z dzielnicowymi cyklicznie monitorowali zjawisko przemocy w 

środowisku lokalnym Gminy Proszowice. Monitoring obejmował przede wszystkim rodziny, 

w których założona jest "Niebieska Karta" oraz rodziny zagrożone zjawiskiem przemocy. 

Pedagodzy szkolni monitorowali sytuację dzieci dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie 

szkoły. 

- Na terenie Gminy i Miasta Proszowice rozpropagowano wśród mieszkańców Gminy. 

materiały informacyjne na temat zjawiska przemocy (rozdano ulotki, plakaty). Ulotki 

rozprowadzili pracownicy socjalni podczas wizyt w środowisku a pedagodzy szkolni rozdali 

je rodzicom na wywiadówkach. W 2019 roku wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
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i Komendą Powiatową Policji w Proszowicach zorganizowano kampanię „16 Dni Przeciwko 

Przemocy ze względu na płeć”. 

Pracownicy socjalni w celu zabezpieczenia przed skutkami wypalenia zawodowego 

uczestniczyli w super wizji, w której udział wzięło 7 osób. 

Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego odbyło się 4 razy w roku. Powołano 11 grup 

roboczych do pracy z rodzinami, w których została założona „Niebieska Karta”. 

 

11.Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny 

Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.  

Przyjęty Uchwałą Nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 06 grudnia 2018  

 Celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na 2019  rok było zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych, 

niwelowanie istniejących problemów, jak również zmniejszanie ich skutków. Program 

uwzględnia działania związane z profilaktyką uzależnień, rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, które są działaniami 

długofalowymi, konsekwentnie wdrażanymi, oraz systematycznie prowadzonymi na terenie 

gminy, co w dużym stopniu warunkuje skuteczność. Program jest tak opracowany, aby 

możliwe było angażowanie wielu podmiotów, jak również doskonalenie współpracy 

pomiędzy instytucjami podejmowanych działań. Zakłada podjęcie i zintegrowanie działań na 

równych poziomach tj. poprzez instytucje, oświatę, służbę zdrowia, służby społeczne, 

organizacje pozarządowe, co będzie miało wpływ na całe życie społeczne.  

 Koordynacja działań związanych z realizacją Gminnego Programu należy do 

kompetencji Pełnomocnika oraz GKRPA. Zadania realizowane będą także przez jednostki 

organizacyjne oraz organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Proszowice.  

 Działania zawarte w Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Narkomanii są działaniami wieloletnimi jak i kontynuacją i rozwiązaniem działań 

podejmowanych przez Gminę Proszowice. 

 Działania uwzględnione w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2019 kierowane były do wszystkich mieszkańców naszej 

gminy - dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, które same mogą mieć lub są już uwikłane 

w problemy wynikające z nadużywania alkoholu. 

 Celem Programu jest ograniczenie zjawiska nadużywania alkoholu, przemocy 

w rodzinie, oraz szkód społecznych tym spowodowanych, który jest również określony 

w Narodowym Programie Zdrowia (NPZ). 

 Cele operacyjne określone w Narodowym Programie Zdrowia mają pomóc osiągnięciu 

celu nadrzędnego – by mieszkańcy Gminy żyli dłużej i w jak najlepszym zdrowiu. 

 Celem głównym Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy 

Proszowice na rok 2019 jest uświadomienie mieszkańców na temat problemów związanych 

z używaniem środków psychoaktywnych. 

 

Cele strategiczne Programu to:  

I. Zapewnienie większej świadomości, edukacji i poparcia dla działań podejmowanych na 

rzecz ogółu społeczeństwa, a w szczególności dzieci i młodzieży z zakresu zapobiegania 

narkomanii. 

1) Realizacja programów profilaktycznych nt. uzależnień w tym narkomanii. 

2) Promowanie zdrowego stylu życia i aktywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci 

i młodzież. 

3) Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, jako elementu programów psycho-

profilaktycznych. 
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4) Prowadzenie programów edukacyjnych, organizowanie konkursów, olimpiad, turniejów, 

promujących zdrowy styl życia bez nałogów. 

5) Opracowanie oraz upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych nt. promocji 

zdrowia i profilaktyki narkomanii. 

 

II. Zapewnienie dostępnego i efektywnego leczenia dla osób uzależnionych od narkotyków, 

współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem. 

1)  Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, prawnego i terapeutycznego. 

2)  Pomoc dla rodziców dzieci zażywających narkotyki poprzez: 

· informowanie o formach pomocy dzieciom i młodzieży zażywających narkotyki, 

· uświadamianie członkom rodzin zagrożeń wynikających z narkomanii. 

· upowszechnienie informacji dotyczących adresów, instytucji i miejsc, gdzie można 

skorzystać z bezpłatnej pomocy w konkretnych sytuacjach życiowych. 

3)  Prowadzenie porad dla rodzin, w których występują problemy narkomanii w zakresie 

rozpoznawania objawów zażywania narkotyków oraz edukacji w zakresie ponoszenia szkód 

zdrowotnych i społecznych. 

 

III. Współpraca z instytucjami i podmiotami pozarządowymi, osobami fizycznymi 

zajmującymi się zapobieganiem narkomanii. 

 Współpraca z instytucjami i jednostkami oświatowymi, kulturalnymi i sportowymi 

w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży. 

1)  Nawiązanie współpracy z Policją w celu prowadzenia wspólnych działań 

profilaktycznych, poprzez: 

· przeciwdziałanie rozprowadzaniu narkotyków wśród dzieci i młodzieży, 

· dokonywanie kontroli miejsc szczególnie narażonych na działalność dealerów 

narkotykowych. 

 

W roku 2019 w zakresie realizacji programów szczególnie zwrócono uwagę na alternatywne 

formy spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych, edukowanie, radzenie 

sobie z trudnymi sytuacjami, konfliktami oraz jak skutecznie bez używek rozładować stres, 

rodzące się napięcia i agresji poprzez: 

 

 Współfinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży z terenu 

Gminy i Miasta Proszowice. 

Młodzież ze wszystkich szkół na terenie Gminy korzystała z różnych form wypoczynku 

(kolonie, obozy, wycieczki, ferii zimowych organizowanych przez szkoły, z zajęć 

pozalekcyjnych). 

Z podanych form wypoczynku skorzystało kilkadziesiąt dzieci i młodzieży i wydatkowano na 

te zadania - 60 000,00 zł 

 

 Udzielanie rodzinom pomocy psychologicznej. 

Z działającego Punktu Konsultacyjnego w Proszowicach dla osób uzależnionych i 

współuzależnionych skorzystało około 50 rodzin. 

Zajęcia prowadzone są przez terapeutów, psychologów w czwartek i wtorek każdego 

tygodnia. 

Dzieci, które wymagają szczególnej opieki korzystają z zajęć socjoterapeutycznych i 

opiekuńczo-wychowawczych. Organizatorem zadania był Zespół Placówek Caritas w 

Proszowicach na ten cel przeznaczono – 50 000,00 zł 
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Zrealizowano program profilaktyczno- edukacyjny skierowany do młodzieży zarówno tej, 

które jeszcze nie miała kontaktu z żadnym ze środków psychoaktywnych, ale także tej, która 

ma za sobą kontakty z alkoholem – 10 389,00 zł 

 

 Ponadto dofinansowano.  

Imprezy sportowe, kulturalne połączone z programem edukacyjno-rekreacyjnym. Organizacja 

festynów, pikników. Przeznaczono 25 000,00 zł 

Zakup piłek i strojów sportowych dla dzieci uczęszczających na zajęcia sportowe – 8 000,00 

zł 

Zakup żywności dla rodzin dysfunkcyjnych- 7 560,00 zł 

Doposażenie Policji w monitoring w ramach bezpieczeństwa – 4 496,00 zł 

Przeprowadzono remonty świetlic środowiskowych, które znajdują się prawie w każdej 

miejscowości przy OSP, Domach Ludowych (wyposażenie ich poprzez: zakup stołów, 

krzeseł, sprzęt AGD, naprawy i remonty) – 33 500,00 zł 

 

Prowadzone są także: 

- zajęcia sportowe w ramach profilaktyki problemowej, promowania zdrowego stylu życia, 

zachęcanie do uprawiania sportu i innych form rekreacji, rozwijanie kreatywności, rozwijanie 

umiejętności nawiązywania nowych kontaktów z rówieśnikami. Organizacje czasu wolnego, 

prowadzenie zajęć tematycznych dotyczących istoty choroby alkoholowej i innych rodzajów 

uzależnień. 

- przy każdej szkole funkcjonuje świetlica opiekuńczo-wychowawcza, maksymalnie do 16 

godzin miesięcznie (4 godziny tygodniowo). Świetlica pomaga dziecku w radzeniu sobie z 

życiowymi problemami, kryzysami, związanymi z relacjami rówieśniczymi szkolnymi, oraz 

pomocy w nauce. W zajęciach uczestniczą dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z problemem 

alkoholowym. 

 

 Kluczową rolę w rozwiązywaniu problemów na szczeblu lokalnym ustawodawca 

powierzył Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Proszowicach.  

Komisja przeprowadza wywiady z osobami uzależnionymi, motywuje do leczenia, jak 

również kieruje na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia 

od alkoholu i wskazania rodzaju leczenia - 25 osób przyjęto w 2019 roku. 

Koszt wynagrodzenia nauczycieli świetlic, trenerów zajęć sportowych, terapeutów a także, 

diety członków komisji to w sumie - 119 000,00 zł 

Gmina Proszowice podpisała w 2019 roku porozumienie z Miejskim Centrum Profilaktyki 

Uzależnień w Krakowie w zakresie sprawowania opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości, 

udzielanie pierwszej pomocy.  

Ilość osób tam dowiezionych to 37. 

 

W ramach realizacji ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi 

z dnia 26 października 1982, jak również Uchwały Rady Miejskiej w Proszowicach Nr 

LIV/445/2018 z dnia 28 czerwca 2018 w 2018 roku wydano:  

  22 zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, 

  27 zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych jednorazowych, 

  9 decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. 
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12. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy i Miasta Proszowice w 2019 roku. 

 Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy i Miasta Proszowice w 2019 roku przyjęto Uchwałą nr V/43/2019 

Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 28.02.2019  

Jego celem jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Proszowice, 

zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym 

kotom przebywającym na terenie Gminy Proszowice.  

Przyjęcie i realizacja programu jest obowiązkowym zadaniem gminy wynikającym z art. 11 a 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt. 

 

Zadania priorytetowe programu to: 

A) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, 

B) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, 

C) odławianie bezdomnych zwierząt, 

D) obligatoryjna sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt, 

E) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

F) usypianie ślepych miotów, 

G) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich, 

H) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt. 

Realizując zadania wynikające z ustawy o ochronie zwierząt a uwzględnione w programie 

opieki nad zwierzętami w roku 2019 wydatkowano kwotę: 37 700,00 zł (w 2018 - 33 582,80 

zł) na: 

– zabranie bezdomnych psów i kotów do schroniska (17 zwierząt),  

– badanie, leczenie, sterylizacja bezdomnych zwierząt (17 sztuk), 

– całodobowa opieka weterynaryjna. 

 

Ponadto poniesiono koszty związane ze zbieraniem padłych zwierząt z terenu gminy oraz 

interwencja w przypadku dzikich zwierząt: 2 932,80 zł 

 

V. Rada Miejska – realizacja uchwał.  

 

RADA MIEJSKA W PROSZOWICACH 

 Rada Miejska to organ stanowiący i kontrolny gminy. W drodze jej uchwał 

przyjmowane są m.in. statut gminy, jej budżet, wysokość podatków i plany zagospodarowania 

przestrzennego. 

Zakres zadań i kompetencji rady precyzuje ustawa o samorządzie gminnym. 

 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.proszowice.pl.  

Radni wybierani są w wyborach powszechnych na okres 5 lat na kadencji 2018 - 2023.  

Rada Miejska w Proszowicach liczy 15 radnych w następującym składzie: 

 

Sawicka Ewa 

Wiceprzewodnicząca 

Rady Miejskiej  

w Proszowicach 

Wojtusik Krzysztof 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Proszowicach 

Wiesław Pabjańczyk 

Wiceprzewodniczący  

Rady Miejskiej  

w Proszowicach 

http://www.proszowice.pl/
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Okręg wyborczy nr 11 Okręg wyborczy nr 7 

Członek Komisji  

Planu i Budżetu 
Okręg wyborczy nr 5 

Członek Komisji Gospodarki  

i Mienia Komunalnego 

Członek Komisji Gospodarki  

i Mienia Komunalnego 

Członek Komisji Rolnictwa  

 i Ochrony Środowiska 

 

Artymiak Agnieszka Grzegorz Buczek Duchnowski Dariusz 

   

Okręg wyborczy nr 3 Okręg wyborczy nr 15 Okręg wyborczy nr 4 

Przewodnicząca Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji 

Przewodniczący Komisji 

Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska 

Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej 

Członek Komisji Planu  

i Budżetu 

Członek Komisji Oświaty  

i Polityki Społecznej 

Członek Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji 

 

Bartłomiej Gawron Mieczysław Krzynówek Marek Mazurek 

Okręg wyborczy nr 6 Okręg wyborczy nr 9 Okręg wyborczy nr 10 

Członek Komisji Rewizyjnej 
Przewodniczący Komisji 

Oświaty i Polityki Społecznej 
Członek Komisji Rewizyjnej 

Członek Komisji Oświaty  

i Polityki Społecznej 

Członek Komisji Rolnictwa i 

Ochrony Środowiska 

Członek Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji 

  
Członek Komisji Planu  

i Budżetu 

 

Jacek Mączka Marek Miller Marek Paluch 

Okręg wyborczy nr 13 Okręg wyborczy nr 1 Okręg wyborczy nr 14 

Członek  

Komisji Rewizyjnej 

Członek Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji 

Członek  

Komisji Rewizyjnej 

Członek Komisji Rolnictwa i 

Ochrony Środowiska 

Członek Komisji Oświaty  

i Polityki Społecznej 

Członek Komisji Oświaty  

i Polityki Społecznej 

 

Grzegorz Sopala Paweł Sroga Ireneusz Świeca 

Okręg wyborczy nr 12 Okręg wyborczy nr 2 Okręg wyborczy nr 8 

Przewodniczący Komisji  

Planu i Budżetu 

Przewodniczący Komisji 

Gospodarki i Mienia 

Komunalnego 

Członek Komisji Gospodarki i 

Mienia Komunalnego 

Członek Komisji Gospodarki  

i Mienia Komunalnego 

Członek Komisji  

Planu i Budżetu 

Członek Komisji Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska 
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 Rada gminy jak i stałe komisje działają w oparciu o zatwierdzony roczny plan pracy 

odbywając w 2019 roku 46 posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Proszowicach w tym: 

 

 Ilość posiedzeń  

w 2019 roku 

Ilość posiedzeń  

w 2018 roku 

Komisja Rewizyjna 3 7 

Komisja Skarg, Wniosków  

i Petycji 
5 1 

Komisja Planu i Budżetu 4 6 

Komisja Gospodarki i Mienia 

Komunalnego 
7 7 

Komisja Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska 
7 3 

Komisja Oświaty i Polityki Społecznej 8 - 

Komisja Oświaty i Kultury  

i Kultury Fizycznej 
- 6 

Komisja Zdrowia i Spraw Socjalnych - 1 

Komisja Oświaty, Zdrowia i Sportu - 1 

Komisja Oświaty, Kultury i Kultury 

Fizycznej połączona z  

Komisją Gospodarki i Mienia 

Komunalnego 

- 1 

Komisja Planu i Budżetu  

połączona z Komisją Gospodarki  

i Mienia Komunalnego 
1 - 

Wspólne Posiedzenie Rady Miejskiej w 

Proszowicach 
12 12 

Rada Miejska w Proszowicach 12 14 

Ilość podjętych uchwał 122 117 

 

Uchwały Rady Miejskiej w Proszowicach 

 

L.P. 
Rozdział 

aktu 

Numer 

uchwały  

Data 

uchwalenia 

aktu 

Status 

obowiązujący/ 

uchylony 

Status aktu 

(zrealizowany, 

niezrealizowany,  

w trakcie realizacji) 

Tytuł aktu 

1. Uchwała IV/22/2019 14.01.2019 Uchylony Uchylony 
W sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy i Miasta Proszowice 

na lata 2019-2027 

2. Uchwała IV/23/2019 14.01.2019 Obowiązujący Zrealizowany 
W sprawie budżetu Gminy i Miasta 

Proszowice na rok 2019 

3. Uchwała IV/24/2019 14.01.2019 Obowiązujący Zrealizowany 
W sprawie rozwiązania spółki Małopolski 
Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Tarnowie 
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4. Uchwała IV/25/2019 14.01.2019 Obowiązujący Zrealizowany 

O zmianie uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na przyjęcie pomocy finansowej na 

współfinansowania zadania: Budowa 

chodnika przy ul. Brodzińskiego 
w Proszowicach, gmina Proszowice, 

powiat proszowicki, woj. Małopolskiego - 

etap I z budową kanalizacji deszczowej 
w ul. Brodzińskiego i podpisanie 

porozumienia pomiędzy Gminą 
Proszowice, a Zarządem Województwa 

Małopolskiego, w sprawie przyjęcia 

zarządzania odcinkiem drogi 
wojewódzkiej nr 775 w trybie art 

19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 

o drogach publicznych w związku 

5. Uchwała IV/26/2019 14.01.2019 Obowiązujący Zrealizowany 

W sprawie zbycia nieruchomości w trybie 
bezprzetargowej składającej się z działki 

nr ew 201/6 położonej w Kościelcu 
stanowiącej własność Gminy Proszowice 

6. Uchwała IV/27/2019 14.01.2019 Obowiązujący Zrealizowany 

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości składającej się z  działki nr 

ew 201/7 położonej w Kościelcu 

7. Uchwała IV/28/2019 14.01.2019 Obowiązujący W trakcie realizacji 
Wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości składającej się z  działki nr 

ew 154 położonej w Jazdowiczkach 

8. Uchwała IV/29/2019 14.01.2019 Obowiązujący W trakcie realizacji 

Wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości składającej się z  działki nr 

ew 91 położonej w Posiłowie 

9. Uchwała IV/30/2019 14.01.2019 Obowiązujący Zrealizowany 
Wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości składającej się z działki nr 

ew 218/10 położonej w Kowali 

10. Uchwała IV/31/2019 14.01.2019 Uchylony Uchylony 

W sprawie nabycia na rzecz Gminy 

Proszowice nieruchomości składającej się 

z działki nr ew. 674/2 położonej 
w Proszowicach 

11. Uchwała IV/32/2019 14.01.2019 Obowiązujący Zrealizowany 

W sprawie przejęcia i zaliczenia do 
kategorii dróg gminnych ulicy Zamkowej 

w Proszowicach pozbawionej 

dotychczasowej kategorii drogi 
powiatowej 

12. Uchwała V/33/2019 28.02.2019 Obowiązujący Zrealizowany 
W sprawie zmiany budżetu Gminy 
i Miasta Proszowice na rok 2019 

13. Uchwała V/34/2019 28.02.2019 Obowiązujący Zrealizowany W sprawie emisji obligacji 

14. Uchwała V/35/2019 28.02.2019 Obowiązujący Zrealizowany 

W sprawie przyznania pomocy 

finansowej Powiatowi Proszowickiemu 
z przeznaczeniem na dofinansowanie 

zakupu samochodu terenowego 

z napędem 4x4 dla Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego 

w Proszowicach 

15. Uchwała V/36/2019 28.02.2019 Obowiązujący Zrealizowany 

W sprawie zarządzenia poboru podatków 
od osób fizycznych w drodze inkasa, 

wyznaczenia inkasentów oraz określenia 

wysokości wynagrodzenia za inkaso 

16. Uchwała V/37/2019 28.02.2019 Obowiązujący Zrealizowany 

W sprawie wydzierżawienia w trybie 
bezprzetargowym, na okres 10 lat, sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej wraz 

z urządzeniami niezbędnymi dla 
zapewnienia funkcjonowania tych sieci, 

stacji uzdatniania wody w Opatkowicach 

oraz oczyszczalni ścieków 
w Proszowicach wraz z urządzeniami 

i budynkami funkcyjnymi, stanowiących 

własność Gminy Proszowice  
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17. Uchwała V/38/2019 28.02.2019 Obowiązujący W trakcie realizacji 

W sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie Gminy Proszowice do 

realizacji przedsięwzięcia pn.: „Strategia 
elektro mobilności Gminy Proszowice na 

lata 2019-2035” oraz złożenia wniosku 

o jego dofinansowanie ze środków 
Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w ramach projektu priorytetowego 
GEPARD II - transport niskoemisyjny 

Część 2) Strategia rozwoju elektro 

mobilności 

18. Uchwała V/39/2019 28.02.2019 Obowiązujący Zrealizowany 

O zmianie uchwały w sprawie 
przeznaczenia do bezprzetargowej 

sprzedaży lokali mieszkalnych 

wchodzących w skład zasobu 
mieszkalnego Gminy Proszowic oraz 

ustalenia wysokości bonifikat z tytułu ich 

nabycia przez najemcę 

19. Uchwała V/40/2019 28.02.2019 Obowiązujący Zrealizowany 

W sprawie nabycia na rzecz Gminy 

Proszowice nieruchomości składającej się 

z części działki nr ew. 54 o powierzchni 

około 0,1000 ha położonej 

w Szczytnikach - Kolonii 

20. Uchwała V/41/2019 28.02.2019 Obowiązujący Zrealizowany 

W sprawie nabycia na rzecz Gminy 
Proszowice nieruchomości składającej się 

z działki nr ew. 13/5 położonej 

w Ciborowicach 

21. Uchwała V/42/2019 28.02.2019 Obowiązujący Zrealizowany 

W sprawie wydzierżawienia w trybie 

bezprzetargowym na dalszy okres trzech 
lat nieruchomości stanowiących własność 

Gminy Proszowice 

22. Uchwała V/43/2019 28.02.2019 Obowiązujący Zrealizowany 

W sprawie przyjęcia „Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy i Miasta Proszowice 

w 2019 r.” 

23. Uchwała V/44/2019 28.02.2019 Obowiązujący Zrealizowany 

W sprawie uchylenia Uchwały własnej nr 
XXI/157/2016 Rady Miejskiej 

w Proszowicach z dnia 29 lutego 2016 r. 

w sprawie podwyższenia kryterium 
dochodowego uprawniającego do 

przyznania pomocy w zakresie 

dożywiania osób i rodzin nieobjętych 
programami pomocowymi w zakresie 

dożywiania 

24. Uchwała V/45/2019 28.02.2019 Obowiązujący W trakcie realizacji 
W sprawie ustanowienia wieloletniego 
gminnego programu osłonowego „Posiłek 

w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

25. Uchwała V/46/2019 28.02.2019 Obowiązujący W trakcie realizacji 

W sprawie podwyższenia kryterium 

dochodowego uprawniającego do 

przyznania pomocy w zakresie 
dożywiania w ramach wieloletniego 

programu „Posiłek w szkole i w domu” 

na lata 2019-2023 

26. Uchwała V/47/2019 28.02.2019 Obowiązujący Zrealizowany 

W sprawie zasad przysługiwania diet oraz 

zwrotu kosztów podróży służbowych dla 

radnych Rady Miejskiej w Proszowicach 

27. Uchwała V/48/2019 28.02.2019 Obowiązujący Zrealizowany 

W sprawie powołania i zakresu pracy 

stałych Komisji Rady Miejskiej 
w Proszowicach na VIII kadencję 

na lata 2018-2023 
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28. Uchwała V/49/2019 28.02.2019 Obowiązujący Zrealizowany 

W sprawie powołania składów 
osobowych stałych Komisji Rady 

Miejskiej w Proszowicach na VIII 

kadencję na lata 2018-2023 

29. Uchwała V/50/2019 28.02.2019 Obowiązujący Zrealizowany 
W sprawie powołania doraźnej Komisji 
Statutowej 

30. Uchwała V/51/2019 28.02.2019 Obowiązujący Zrealizowany 

W sprawie uchwał nr 1/2018 i nr 2/2018 

z dnia 11.10.2018 R. Zebrania 

Mieszkańców Osiedla 
Nr 1 w Proszowicach 

31. Uchwała V/52/2019 28.02.2019 Obowiązujący Zrealizowany 

W sprawie rozpatrzenia skargi na 

działania Burmistrza Gminy i Miasta 

Proszowice 

32. Uchwała V/53/2019 28.02.2019 Obowiązujący Niezrealizowany 

W sprawie nabycia na rzecz Gminy 
Proszowice nieruchomości składającej się 

z działki nr ew. 674/2 położonej 

w Proszowicach 

33. Uchwała VI/54/2019 25.04.2019 Uchylony Uchylony 

W sprawie zaciągnięcia długoterminowej 
pożyczki w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Krakowie na zadanie 

inwestycyjne „Rozbudowa oczyszczalni 

ścieków w Proszowicach” 

34. Uchwała VI/55/2019 25.04.2019 Obowiązujący Zrealizowany W sprawie emisji obligacji 

35. Uchwała VI/56/2019 25.04.2019 Obowiązujący Zrealizowany 

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy i Miasta Proszowice 
na lata 2019 - 2027 

36. Uchwała VI/57/2019 25.04.2019 Obowiązujący Zrealizowany 

W sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej 
opłaty 

37. Uchwała VI/58/2019 25.04.2019 Obowiązujący Zrealizowany 
W sprawie zwolnienia w części z opłaty 
za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

38. Uchwała VI/59/2019 25.04.2019 Obowiązujący Zrealizowany 

W sprawie górnych stawek opłat 

ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości za usługi odbioru 

odpadów komunalnych oraz opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych 

39. Uchwała VI/60/2019 25.04.2019 Obowiązujący Zrealizowany 
W sprawie zmiany budżetu Gminy 

i Miasta Proszowice na rok 2019 

40. Uchwała VI/61/2019 25.04.2019 Obowiązujący Zrealizowany 

W sprawie przyznania środków 
finansowych Komendzie Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej 

w Proszowicach na współfinansowanie 
zakupu inwestycyjnego przemysłowej 

pralnico-suszarki 

41. Uchwała VI/62/82019 25.04.2019 Obowiązujący Zrealizowany 

W sprawie ustalenia planu sieci 
publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Proszowice 
oraz określenia granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych, od 

dnia 1 września 2019 r. 

42. Uchwała VI/63/2019 25.04.2019 Obowiązujący Zrealizowany 

W sprawie planu i podziału środków na 
dofinansowanie form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli na rok 

2019 oraz ustalenia maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat za kształcenie się 

nauczycieli w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Proszowice 
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43. Uchwała VI/64/2019 25.04.2019 Obowiązujący Zrealizowany 

W sprawie udzielania i rozmiaru obniżek 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin dyrektorów i vice-dyrektorów, 
a także ustalenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga 

szkolnego, psychologa, logopedy, 
terapeuty pedagogicznego i doradcy 

zawodowego w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Proszowice 

44. Uchwała VI/65/2019 25.04.2019 Obowiązujący W trakcie realizacji 

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości składającej się z  działki nr 
ew. 227 położonej w Kowali 

45. Uchwała VI/66/2019 25.04.2019 Obowiązujący Zrealizowany 

W sprawie wydzierżawienia w trybie 
bezprzetargowym na dalszy okres 

dziesięciu lat nieruchomości 

stanowiących własność Gminy 
Proszowice 

46. Uchwała VI/67/2019 25.04.2019 Obowiązujący Zrealizowany 
W sprawie zarządzenia i określenia 
terminu wyborów Sołtysa sołectwa 

Łaganów w Gminie Proszowice 

47. Uchwała VI/68/2019 25.04.2019 Obowiązujący Zrealizowany 
W sprawie uchwalenia Statutu Gminy 
Proszowice 

48. Uchwała VI/69/2019 25.04.2019 Obowiązujący Zrealizowany 
W sprawie obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej 

49. Uchwała VI/70/2019 25.04.2019 Uchylony Zrealizowany 

W sprawie powołania Rady Seniorów 

Gminy Proszowice oraz nadania jej 

statutu 

50. Uchwała VI/71/2019 25.04.2019 Obowiązujący Zrealizowany 

W sprawie przyjęcia sprawozdania 

z realizacji Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny na lata 2017-2019 

51. Uchwała VI/72/2019 25.04.2019 Obowiązujący Zrealizowany 

W sprawie utworzenia przez Gminę 

Proszowice jednoosobowej spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością pod 

firmą Zakład Gospodarki 

Komunalnej Proszowice Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością 

i powierzenia spółce zadań własnych 
gminy 

52. Uchwała VII/73/2019 16.05.2019 Obowiązujący Zrealizowany 

O zmianie Uchwały nr VI/57/2019 Rady 

Miejskiej w Proszowicach z dnia 

25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki tej opłaty 

53. Uchwała VII/74/2019 16.05.2019 Uchylony Zrealizowany 

O zmianie Uchwały Nr VI/58/2019 Rady 

Miejskiej w Proszowicach z dnia 

25 kwietnia 2019 r. w sprawie zwolnienia 
w części z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

54. Uchwała VIII/75/2019 18.06.2019 Obowiązujący Zrealizowany 
W sprawie udzielenia Burmistrzowi 
Gminy i Miasta Proszowice wotum 

zaufania 

55. Uchwała VIII/76/2019 18.06.2019 Obowiązujący Zrealizowany 

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego oraz sprawozdania 

z wykonania budżetu Gminy i Miasta 

Proszowice za rok 2018 

56. Uchwała VIII/77/2019 18.06.2019 Obowiązujący Zrealizowany 

W sprawie absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu Gminy i Miasta 
Proszowice za rok 2018 

57. Uchwała VIII/78/2019 18.06.2019 Obowiązujący Zrealizowany 
W sprawie zmiany budżetu Gminy 

i Miasta Proszowice na rok 2019 
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58. Uchwała VIII/79/2019 18.06.2019 Obowiązujący Zrealizowany 

W sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie 

pomocy finansowej na 

współfinansowanie zadania polegającego 

na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 

776 w m. Opatkowice polegającej na 
budowie chodnika i podpisanie 

porozumienia pomiędzy Gminą 

Proszowice, a Zarządem Województwa 
Małopolskiego w sprawie przyjęcia 

zarządzania odcinkiem drogi 

wojewódzkiej nr 776 w trybie art 
19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 

o drogach publicznych 

59. Uchwała VIII/81/2019 18.06.2019 Obowiązujący Zrealizowany 

W sprawie nabycia w drodze darowizny 

na rzecz Gminy Proszowice 

nieruchomości składających się z działek 
nr ew. 151/1, 153/1, 155/1, 158/1, 159/1, 

160/5, 160/7, 160/9 położonych 

w Łaganowie 

60. Uchwała VIII/82/2019 18.06.2019 Obowiązujący W trakcie realizacji 

W sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości 

położonej w Żębocinie na okres 35 lat 

oraz odstąpienia od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy 

61. Uchwała VIII/83/2019 18.06.2019 Obowiązujący Zrealizowany 

W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne 

ustanowienie służebności przejazdu 

i przechodu na nieruchomości położonej 
w Proszowicach, stanowiącej własność 

Gminy Proszowice 

62. Uchwała VIII/84/2019 18.06.2019 Obowiązujący Zrealizowany 

W sprawie zmiany uchwały Nr 

V/36/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. 

w sprawie zarządzenia poboru podatków 
od osób fizycznych w drodze inkasa, 

wyznaczenia inkasentów oraz określenia 

wysokości wynagrodzenia za inkaso 

63. Uchwała VIII/85/2019 18.06.2019 Obowiązujący Zrealizowany 

W sprawie powołania Zespołu do 

opiniowania kandydatów na ławników do 
sądów powszechnych na kadencję 2020-

2023 

64. Uchwała VIII/86/2019 18.06.2019 Obowiązujący Zrealizowany 

W sprawie powołania Rady Seniorów 

Gminy Proszowice oraz nadania jej 

statutu 

65. Uchwała VIII/87/2019 18.06.2019 Obowiązujący Zrealizowany 

W sprawie skargi na działania Prezesa 

Zarządu Sp. z o.o. pod firmą 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe 

„KZGM” w Proszowicach 

66. Uchwała VIII/88/2019 18.06.2019 Obowiązujący Zrealizowany 

W sprawie przyjęcia „Oceny zasobów 

pomocy społecznej w Gminie Proszowice 
za 2018 r.” 

67. Uchwała VIII/89/2019 18.06.2019 Obowiązujący Zrealizowany 

W sprawie przedłużenia terminu 

rozpatrzenia skargi na działalność 
Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice 

68. Uchwała IX/90/2019 06.08.2019 Obowiązujący Zrealizowany 
W sprawie zmiany budżetu Gminy 
i Miasta Proszowice na rok 2019 

69. Uchwała IX/91/2019 06.08.2019 Obowiązujący Niezrealizowany 

W sprawie udzielenia pomocy finansowej 

w formie dotacji celowej Powiatowi 
Proszowickiemu 

70. Uchwała IX/92/2019 06.08.2019 Obowiązujący Zrealizowany 

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

w drodze darowizny na rzecz Gminy 
Proszowice nieruchomości stanowiącej 

własność Skarbu Państwa 

71. Uchwała IX/93/2019 06.08.2019 Obowiązujący Zrealizowany 

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
w drodze darowizny na rzecz Gminy 

Proszowice nieruchomości stanowiącej 

własność Skarbu Państwa 
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72. Uchwała IX/94/2019 06.08.2019 Obowiązujący Zrealizowany 

W sprawie wydzierżawienia w trybie 
bezprzetargowym na dalszy okres 

dziesięciu lat nieruchomości 

stanowiących własność Gminy 
Proszowice 

73. Uchwała IX/95/2019 06.08.2019 Obowiązujący W trakcie realizacji 

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości składającej się z działki nr 

ew., 227/1 na której znajduje się budynek 
z niezakończoną budową położonej 

w Żębocinie 

74. Uchwała IX/96/2019 06.08.2019 Obowiązujący Zrealizowany 

W sprawie wydzierżawienia w trybie 

bezprzetargowym na dalszy okres trzech 

lat nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Proszowice 

75. Uchwała IX/97/2019 06.08.2019 Obowiązujący W trakcie realizacji 

W sprawie wyrażenia zgody na wynajem 

w trybie bezprzetargowym na dalszy 
okres 10 lat pomieszczeń użytkowych 

o łącznej powierzchni 191,89 m2 

usytuowanych w budynku położonym 
w Proszowicach przy ul. 3 Maja 70, 

znajdującego się na działce o nr ewid. 

1183/6, 1183/8 stanowiącego własność 

Gminy Proszowice 

76. Uchwała IX/98/2019 06.08.2019 Obowiązujący Zrealizowany 

W sprawie uchwalenia regulaminu 
udzielania pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy 

Proszowice 

77. Uchwała IX/99/2019 06.08.2019 Obowiązujący Zrealizowany 

W sprawie ustalenia wysokości opłat za 

korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w czasie 

przekraczającym czas bezpłatnego pobytu 

w publicznych przedszkolach i oddziałach 
przedszkolnych w publicznych szkołach 

podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Proszowice 

78. Uchwała IX/100/2019 06.08.2019 Obowiązujący Zrealizowany 

W sprawie zmiany uchwały Nr 
XXXIII/2015/09 z dnia 24 września 

2009 r. Rady Miejskiej w Proszowicach 

w sprawie ustalenia regulaminu 
określającego wysokość i szczegółowe 

warunki przyznawania dodatków do 

wynagrodzenia zasadniczego: za wysługę 
lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za 

warunki pracy; szczegółowe warunki 

obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw, a także wysokość, 

zasady przyznawania i wypłacania nagród 
ze specjalnego funduszu nagród i innych 

świadczeń wynikających ze stosunku 

pracy dla nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i placówkach prowadzonych 

przez Gminę Proszowice 

79. Uchwała IX/101/2019 06.08.2019 Obowiązujący Zrealizowany 

O zmianie Uchwały Nr VI/58/2019 Rady 

Miejskiej w Proszowicach z dnia 

25 kwietnia 2019 r.w sprawie zwolnienia 
w części z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i o uchyleniu 

Uchwały Nr VII/74/2019 Rady Miejskiej 
w Proszowicach dnia 16 maja 2019 r. 

o zmianie Uchwały Nr VI/58/2019 Rady 

Miejskiej w Proszowicach z dnia 
25 kwietnia 2019 r. w sprawie zwolnienia 

w części z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

80. Uchwała IX/102/2019 06.08.2019 Obowiązujący Zrealizowany 
W sprawie zasięgnięcia od Komendanta 
Wojewódzkiego Policji informacji 

o kandydatach na ławników sądowych 

81. Uchwała IX/103/2019 06.08.2019 Obowiązujący Zrealizowany 
W sprawie rozpatrzenia skargi na 
działania Burmistrza Gminy i Miasta 

Proszowice 
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82. Uchwała IX/104/2019 06.08.2019 Obowiązujący Zrealizowany 

W sprawie przystąpienia Gminy 

Proszowice do Stowarzyszenia pod nazwą 

Unia Miasteczek Polskich 

83. Uchwała IX/105/2019 06.08.2019 Obowiązujący Zrealizowany 
W sprawie przedłużenia terminu 
rozpatrzenia skargi na działalność 

Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice 

84. Uchwała X/106/2019 17.09.2019 Obowiązujący Zrealizowany 
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy i Miasta Proszowice 

na lata 2019 - 2027 

85. Uchwała X/107/2019 17.09.2019 Obowiązujący Zrealizowany 
W sprawie zmiany budżetu Gminy 

i Miasta Proszowice na rok 2019 

86. Uchwała X/108/2019 17.09.2019 Obowiązujący Zrealizowany 

Sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 

pomocy finansowej i podpisanie umowy 

o wspólnym 
przygotowaniu zadania inwestycyjnego 

pn.: "Obwodnica Proszowic - Etap II 
opracowanie dodatkowego wariantu" 

87. Uchwała X/109/2019 17.09.2019 Obowiązujący Zrealizowany 

W sprawie określenia rodzaju dodatkowej 

usługi świadczonej przez Gminę 

Proszowice w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych 
i zagospodarowania tych odpadów, 

sposobie jej świadczenia oraz wysokości 

ceny za tę usługę 

88. Uchwała X/110/2019 17.09.2019 Obowiązujący Zrealizowany 
W sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Kościelcu 

89. Uchwała X/111/2019 17.09.2019 Obowiązujący Zrealizowany 
W sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Przezwodach 

90. Uchwała X/112/2019 17.09.2019 Obowiązujący Zrealizowany 

W sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt 

w ośrodkach wsparcia udzielających 
schronienia osobom tego pozbawionym 

91. Uchwała X/113/2019 17.09.2019 Obowiązujący Zrealizowany 
W sprawie rozpatrzenia skargi na 
działania Burmistrza Gminy i Miasta 

Proszowice 

92. Uchwała X/114/2019 17.09.2019 Obowiązujący Zrealizowany 

W sprawie uchwalenia Regulaminu 
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i przedszkolach, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina 
Proszowice oraz kryteriów i trybu 

przyznawania nagród dla nauczycieli za 

ich osiągnięcia dydaktyczno - 
wychowawcze 

93. Uchwała X/115/2019 17.09.2019 Obowiązujący Zrealizowany 

W sprawie zasad wyznaczania składu 

oraz zasad działania Komitetu 
Rewitalizacji 

94. Uchwała XI/116/2019 22.10.2019 Obowiązujący Zrealizowany 
W sprawie zmiany budżetu Gminy 

i Miasta Proszowice na rok 2019  

95. Uchwała XI/117/2019 22.10.2019 Obowiązujący W trakcie realizacji 

W sprawie wyrażenia woli 
zabezpieczenia środków finansowych na 

udzielenie pomocy finansowej Powiatowi 

Proszowickiemu na zakup samochodu 
przystosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych korzystających 

z Warsztatów Terapii Zajęciowej przy 
DPS w Łyszkowicach 

96. Uchwała XI/118/2019 22.10.2019 Obowiązujący W trakcie realizacji 
W sprawie wyrażenia zgody na zamianę 

lokali mieszkalnych 

97. Uchwała XI/119/2019 22.10.2019 Obowiązujący W trakcie realizacji 
W sprawie wyrażenia zgody na zamianę 
lokali mieszkalnych 

98. Uchwała XI/120/2019 22.10.2019 Obowiązujący Zrealizowany 

W sprawie wyrażenia zgody na oddanie 

w najem w trybie przetargu 

ograniczonego na okres do 5 lat lokalu 
użytkowego położonego w Klimontowie 

stanowiącego własność Gminy 

Proszowice 
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99. Uchwała XI/121/2019 22.10.2019 Obowiązujący W trakcie realizacji 

W sprawie ustalenia strefy płatnego 

parkowania, ustalenia wysokości opłat za 

postój pojazdów samochodowych 

w strefie płatnego parkowania i opłaty 

dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz 
wprowadzenia opłaty abonamentowej dla 

niektórych użytkowników dróg 

100. Uchwała XI/122/2019 22.10.2019 Obowiązujący Zrealizowany 

W sprawie ustalenia regulaminu 

głosowania w wyborach ławników do 

sądów powszechnych 

101. Uchwała XI/123/2019 22.10.2019 Obowiązujący Zrealizowany 
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy i Miasta Proszowice 

102. Uchwała XI/124/2019 22.10.2019 Obowiązujący Zrealizowany 

W sprawie rozpatrzenia skargi na 

działania Burmistrza Gminy i Miasta 
Proszowice 

103. Uchwała XI/125/2019 22.10.2019 Obowiązujący W trakcie realizacji 

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 

pomocy finansowej i podpisanie umowy 

o wspólnym przygotowaniu zadania 
inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi 

powiatowej nr 1271K Wawrzeńczyce – 

Stręgoborzyce – Rudno Górne - 
Więckowice – Łaganów- Proszowice oraz 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1270K 

Rudno Górne – Dobranowice - Rudno 
Dolne - Wawrzeńczyce” 

104. Uchwała XI/126/2019 22.10.2019 Obowiązujący Zrealizowany 

W sprawie wyboru ławników na kadencję 
od 2020 r. do 2023 r. do Sądu 

Okręgowego w Krakowie i do Sądu 

Rejonowego dla Krakowa Nowej Huty 
w Krakowie 

105. Uchwała XII/127/2019 26.11.2019 Obowiązujący Zrealizowany 
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy i Miasta Proszowice 

106. Uchwała XII/128/2019 26.11.2019 Obowiązujący Zrealizowany 
W sprawie zmiany budżetu Gminy 

i Miasta Proszowice na rok 2019 

107. Uchwała XII/129/2019 26.11.2019 Obowiązujący Zrealizowany 
W sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości 

108. Uchwała XII/130/2019 26.11.2019 Obowiązujący Zrealizowany 

Zmieniająca uchwałę w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów 

109. Uchwała XII/131/2019 26.11.2019 Obowiązujący Zrealizowany 

O zmianie uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na przyjecie pomocy finansowej na 

współfinansowanie zadania polegającego 

na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 
776 w m. Opatkowice polegającej na 

budowie chodnika i podpisanie 

porozumienia pomiędzy Gminą 
Proszowice, a Zarządem Województwa 

Małopolskiego w sprawie przyjęcia 

zarządzania odcinkiem drogi 
wojewódzkiej nr 776 w trybie art 

19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 

o drogach publicznych 

110. Uchwała XII/132/2019 26.11.2019 Obowiązujący Zrealizowany 

W sprawie przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Krakowie skargi Prokuratora 
Rejonowego Kraków – Nowa Huta 

w Krakowie na uchwałę Nr 

XLV/354/2017 Rady Miejskiej 
w Proszowicach z dnia 24 października 

2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy i Miasta Proszowice 

111. Uchwała XIII/133/2019 28.11.2019 Obowiązujący Zrealizowany 
W sprawie zmiany budżetu Gminy 
i Miasta Proszowice na rok 2019 
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112. Uchwała XIV/134/2019 17.12.2019 Obowiązujący Zrealizowany 
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy i Miasta Proszowice 

113. Uchwała XIV/135/2019 17.12.2019 Obowiązujący Zrealizowany 
W sprawie zmiany budżetu Gminy 

i Miasta Proszowice na rok 2019 

114. Uchwała XIV/136/2019 17.12.2019 Uchylony Uchylony 

W sprawie zaciągnięcia długoterminowej 

pożyczki w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie na zadanie 

inwestycyjne „Rozbudowa oczyszczalni 

ścieków w Proszowicach” 

115. Uchwała XIV/137/2019 17.12.2019 Obowiązujący Zrealizowany 

W sprawie wysokości stawek opłat za 

zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 

na terenie Gminy i Miasta Proszowice na 
cele niezwiązane z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami 

ruchu drogowego 

116. Uchwała XIV/138/2019 17.12.2019 Obowiązujący W trakcie realizacji 

W sprawie przyjęcia na rok 2020  

Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii 

117. Uchwała XIV/139/2019 17.12.2019 Obowiązujący Zrealizowany 
W sprawie przekazania petycji dotyczącej 

zmiany przepisów prawa 

118. Uchwała XV/140/2019 30.12.2019 Obowiązujący Zrealizowany 
W sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy i Miasta Proszowice 

119. Uchwała XV/141/2019 30.12.2019 Obowiązujący Zrealizowany 
W sprawie budżetu Gminy i Miasta 
Proszowice na rok 2020 

120. Uchwała XV/142/2019 30.12.2019 Obowiązujący Zrealizowany 
W sprawie przyjęcia planu pracy Rady 

Miejskiej w Proszowicach na 2020 rok 

121. Uchwała XV/143/2019 30.12.2019 Obowiązujący Zrealizowany 

W sprawie przyjęcia planów pracy 

komisji stałych Rady Miejskiej 

w Proszowicach na rok 2020 

122. Uchwała XV/144/2019 30.12.2019 Obowiązujący Zrealizowany 

W sprawie zaciągnięcia długoterminowej 

pożyczki w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie na zadanie 

inwestycyjne „Rozbudowa oczyszczalni 

ścieków w Proszowicach” 

 

 

Status Uchwał Rady Miejskiej w Proszowicach  

 
Status aktu 

 
Rok 2019 Rok 2018 

Akt zrealizowany  

przez organ wykonawczy 

 

101 94 

Akt w trakcie realizacji 

przez organ wykonawczy 

 

15 16 

Akt uchylony 

przez organ nadzorczy 

 

4 2 

Akt niezrealizowany  

przez organ wykonawczy 

 

2 6 

 

VI. Część analityczna. 

1. Inwestycje na terenie Gminy Proszowice.  
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Inwestycje Gminy Proszowice rozpoczętych i zakończone w 2019 roku finansowanych ze 

środków własnych oraz środków zewnętrznych. 

 

A. Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Klimontowie realizowana w 

ramach projektu Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych, jako 

element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatach: 

proszowickim, bocheńskim i miechowskim Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  

Całkowita wartość inwestycji: 2 041 228,21 zł 

Dofinansowanie: 903 041,32 zł 

Wkład własny: 1 138 186,89 zł 

Inwestycja zrealizowana. 

 

W ramach przedmiotowego zadania zrealizowano: 

1. Wymiana obecnego źródła ciepła na dwa kotły gazowe o łącznej mocy 215kW. 

Modernizacja istniejącej instalacji ogrzewania poprzez wymianę rur (200 szt.) wraz z 

niezbędną i technicznie uzasadnioną liczba zaworów termostatycznych.   

2. Zastosowanie systemu zarządzania energią (BMS). 

3. Ocieplenie 404m2 ścian zewnętrznych, fundamentowych w następujący sposób: 

- w gruncie styropianem (lambda = 0,031 W/(m*K)) o grubości 0,16m 

- powyżej gruntu styropianem (lambda = 0,032 W/(m*K)) o grubości 0,12m do listwy 

startowej od strony północnej i wschodniej 

- powyżej gruntu styropianem (lambda = 0,031 W/(m*K)) o grubości 0,15m.  

4. Ocieplenie 895m2 ścian zewnętrznych styropianem (lambda = 0,031W/(m*K) o grubości 

0,15m. 

5. Ocieplenie 861 m2 stropu pod nieogrzewanym poddaszem płytami z wełny mineralnej 

(lambda = 0,032 W/(m*K)) o grubości 0,25m. 

6. Ocieplenie 960 m2 dachu płytami z wełny mineralnej (lambda = 0,032 W/(m*K)) o 

grubości 0,25 m wraz z wymiana pokrycia. 

7. Wymiana starych okien zewnętrznych w ilości 27m2 na okna o współczynniku 

przewodzenia ciepła nie większym niż U=0,9 W/m^2*K spełniających WT202021 oraz 

starych drzwi w ilości 8m2 na drzwi o współczynniku przewodzenia ciepła nie większym niż 

U = 1,3 Wm^2*K spełniających WT2021. 

8. Montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 7 kW 

 
B. Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy ulicy Ojca Rafała do 

zabytkowych budynków muzealnych zlokalizowanych obok siebie na jednej 

nieruchomości zabytkowego Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP oraz zabytkowej 

dzwonnicy na działkach 2398/1 i 1074 obręb Proszowice. 

Zadanie zrealizowane w 2018 W 2019 zostały odebrane roboty budowlane polegające na 

wykonaniu wykonania warstwy poliuretanowej typu EPDM.  

Koszt: 9 660,26 zł 

 

C. Przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice – obszar sportu i rekreacji  

Całkowita wartość projektu 10 492 041,02 zł 

Wydatki kwalifikowane 9 541 201,06 zł 

Dofinansowanie projektu z UE 6 201 786,48 zł 

 

Zrealizowano w zakresie:  

 Podpisanie umowy 05.07.2018 roku o dofinansowanie Projektu 
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 Ogłoszenie przetargu 27.04.2018 - Wykonanie wielobranżowej dokumentacji 

projektowej na modernizacje, przebudowę i rozbudowę Miejskiej Hali Sportowej przy 

ul. Parkowej 10 w Proszowicach  
Umowa zrealizowana w 2019  

 Ogłoszenie przetargu 11.06.2019 Modernizacja hali sportowej przy ul. Parkowej w 

Proszowicach 
Unieważniono postępowanie przetargowe z uwagi na to, że najkorzystniejsza oferta 

przewyższała kwotę, która Gmina zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 Ogłoszenie przetargu 17.06.2019  Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad rzeką 

Szreniawą w Proszowicach  
Unieważniono postępowanie przetargowe z uwagi na to, że w postępowaniu i udzielenie 

zamówienia publicznego nie wpłynęła żadna oferta.  

 Ogłoszenie przetargu 17.06.2019  Stworzenie terenu rekreacji przy ul. Leśnej w  

Unieważniono postępowanie przetargowe z uwagi na to, że w prowadzonym 

postępowaniu 

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia, poprzez błędnie opisaną lokalizację.  

 Ogłoszenie przetargu 31.07.2019 Modernizacja hali sportowej przy ul. Parkowej w 

Proszowicach  
Podpisano umowę. Inwestycji jest w trakcie realizacji.  

 Ogłoszenie przetargu dn. 20.08.2019 Zagospodarowanie Parku Miejskiego w 

Proszowicach  
Podpisano umowę. Termin realizacji umowy 30 listopad 2020 Inwestycja w trakcie 

realizacji.  

 Ogłoszenie przetargu 10.10.2019  Zagospodarowanie terenu przy hali sportowej 

MOSiR w Proszowicach  
Unieważniono postępowanie przetargowe z uwagi na to, że najkorzystniejsza oferta 

przewyższała kwotę, która Gmina zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

 

D. Przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice – obszar kultury  

Całkowity wartość projektu: 9 345 367,31 zł 

Dofinansowanie projektu: 5 473 394,70 zł 

Wkład własny: 3 871 972,61 zł 

 Podpisanie umowy 20.08.2018 rok o dofinansowanie dla projektu  

 Ogłoszenie przetargu 15.07.2019 Modernizacja amfiteatru i aranżacja terenu 

sąsiadującego na cele kultury otwartej 

Podpisano umowę. Termin realizacji zadania 30.11.2020  Inwestycja jest w trakcie 

realizacji. 

 Ogłoszenie przetargu 17.10.2019 Przebudowa i częściowa zmiana funkcji Rynku w 

Proszowicach 
Unieważniono postępowanie przetargowe z uwagi na to, że najkorzystniejsza oferta 

przewyższała kwotę, która Gmina zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

W związku z brakiem możliwości zakupu działki nr 647/2 położonej pomiędzy budynkiem 

Centrum Kultury i Wypoczynku, a Biblioteką miejską, Gmina Proszowice przygotowała 

zmianę w projekcie oraz wniosku o dofinansowanie.  

W dniu 10.04.2020  uzyskała pozytywny wynik ponownej oceny wniosku przez IZ RPO WM. 

Wartość projektu po zmianach: 

Całkowity wartość projektu: 11 700 340,00 zł 

Dofinansowanie projektu: 5 472 524,83 zł 
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Wkład własny: 6 227 815,17 zł 

 

E. Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Wolności w Proszowicach. 

Całkowita wartość inwestycji: 377 574,62 zł 

Zadanie po części zrealizowane w 2018, zakończone w 2019   

Inwestycja zrealizowana.  

 

 

F. Poprawa życia mieszkańców miejscowości Żębocin, poprzez przebudowę elementów 

infrastruktury drogowej drogi gminnej nr 160311K Żębocin-Dobranowice. 

Całkowita wartość inwestycji: 257 448,76 zł 

Dofinansowanie: 63 617,00 zł 

Wkład własny: 193 831,76 zł 

Inwestycja zrealizowana. 
 

 Podpisanie umowy 18.09.2018 o dofinansowanie z Zarządem Województwa 

Małopolskiego na realizację inwestycji. 

 W ramach umowy wykonano: 

- poszerzenie jezdni drogi gminnej do szerokości 5,50m,  

- przebudowę istniejącego zjazdu publicznego do Szkoły Podstawowej w Żębocinie, 

- zatokę postojową dla 5 samochodów osobowych,  

- chodnik lewostronny w km 1+061÷1+085, 

- montaż koszy na śmieci w rejonie zatoki postojowej,  

- montaż stojaków dla rowerów,  

- montaż oznakowania pionowego, 

- malowanie oznakowania poziomego. 
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G. Rozwój infrastruktury i zaplecza transportu zbiorowego w gminie Proszowice – 

etap I – budowa systemów park&ride i bike&ride 

Całkowita wartość inwestycji: 3 483 719,71 zł 

Dofinansowanie: 2 961 161,76 zł 

Wkład własny: 522 557,95 zł 

Inwestycja w trakcie realizacji. 

 

 Grudzień 2018 Gmina Proszowice złożyła wniosek o dofinansowanie. 

 19.12.2020 Podpisanie umowy o dofinansowanie z Zarządem Województwa 

Małopolskiego. 

 06.02.2020  Ogłoszono przetarg. 

 08.04.2020  Podpisano umowę na realizację zadania 

 

W ramach projektu powstaną dwa parkingi przesiadkowe - przy ul. T. Kościuszki i przy ul. 

Krakowskiej, zatoki przystankowe, system inteligentnego zarządzania, monitoring, elementy 

małej architektury oraz ścieżka rowerowa w Łaganowie. Inwestycja umożliwi połączenie 

przejazdów samochód-komunikacja zbiorowa (busy i autobusy), a także rower-komunikacja 

zbiorowa. 

 

H. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie 

Proszowice 

Całkowita wartość inwestycji: 924 682,92 zł 

Dofinansowanie: 710 451,00 zł 

Wkład własny: 214 231,92 zł 

Inwestycja zrealizowana. 

 

 06.03.2018  Podpisanie umowy o dofinansowanie z Zarządem Województwa 

Małopolskiego na realizację inwestycji 

 27.04.2019 Ogłoszenie przetargu.  
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 Zakres robót obejmował: 

- budowę budynku magazynowego z częścią socjalno-biurową w technologii stalowej z 

dwoma ścianami bocznymi w technologii tradycyjnej – murowanej, 

- przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne oraz energetyczne 

- instalacje wewnętrzne, 

- zjazd z drogi publicznej, 

- utwardzenie terenu, trzy miejsca postojowe, 

- ogrodzenie terenu 

- wyposażenie (wózek paletowy ręczny, narzędzia pomocnicze, gaśnica, apteczka, 19 

kontenerów 1,1 m3, 6 pojemników na odpady niebezpieczne w tym kontener na 

świetlówki, 1 pojemnik na baterie, 1 pojemnik na leki, 2 pojemniki na farby i lakiery) 

- nadzoru inwestorski,  

- kampania edukacyjno-informacyjna. 

 

I. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych poprzez remont dróg gminnych. 

Gmina Proszowice otrzymała Promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 

w dniu 15.02.2020, Nr promesy DOLiZK-III-7741-12/27/2019, na kwotę 820 000,00 zł 

Całkowita wartość inwestycji: 889 521,65 zł 

Dofinansowanie: 591 239,00 zł 

Wkład własny: 298 282,65 zł 

Inwestycja zrealizowana. 

 

W ramach promesy wykonano remont dróg gminnych: 

1. Remont drogi gminnej Kościelec-Posiłów nr 160257K w miejscowości Posiłów w km 

1+015-1+402 działka ewidencyjna nr 229. 

2. Remont drogi gminnej Stogniowice przez wieś droga nr 160296K w miejscowości 

Stogniowice w km 0+180-0+440, działka ewidencyjna nr 604. 

3. Remont drogi gminnej Czajęczyce przez wieś droga nr 160230K w miejscowości 

Koczanów w km 1+394-1+970, działka nr 198. 

4. Remont drogi gminnej ulicy Biały Krzyż w Proszowicach nr 160183K w miejscowości 

Proszowice w km 0+550-1+610, działka nr 2432. 

5. Remont drogi gminnej Kościelec granica województwa droga nr 160260K w miejscowości 

Kościelec w km 2+505-3+696, działka ewidencyjna nr 448/3. 
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J. Remont sieci wodociągowej w miejscowości Szczytniki, polegający na wymianie 

rurociągów. 

Remont obejmował wymianę sieci wodociągowej o długości 498 metrów ( rury dn 110-

148m, rury dn 160- 350m). 

Inwestycja zrealizowana (środki własne). 

Koszt inwestycji 240 558,75 zł  

 

 19.11.2019 Ogłoszenie przetargu  

Część I- północna, przetarg unieważniono z względu na brak środków.  

Część II- południowa, wyłoniono 

 04.12.2019 Podpisanie umowy z wykonawcą  

 

K. Przebudowa i remont drogi gminnej 160259K relacji Kościelec-Mysławczyce. 

Wartość inwestycji: 1 584 848,23 zł 

Dofinansowanie: 792 423,00 zł 

Wkład własny: 792 425,23 zł 

Dofinansowanie na remont jest na liście rezerwowe 

 

 28.08.2019  Zostały złożone dwa wnioski na przebudowę i remont drogi. 

 17 kwietnia 2020 Prezes Rady Ministrów zatwierdził ostateczną listę zadań gminnych. 

Zatwierdzono dofinansowanie w wysokości 50 % ( tj. 628 000,00 zł) na przebudowę 

drogi. Niebawem rozpocznie się procedura przetargowa na zadanie.  

Wykonane zostanie wymiana nawierzchni na długości ok. 1 km, budowa oświetlenia, 

chodnika, zatoki autobusowej przy szkole oraz wyniesionego przejścia dla pieszych w rejonie 

szkoły.  

 

L. Remont drogi gminnej w miejscowości Proszowice, ul. Tadeusza Kościuszki, powiat 

proszowicki, gmina Proszowice. (Nr 160208 w km od 0+086 do 0+992 km) 

Całkowity wartość projektu: 1 169 527,86 zł 

Dofinansowanie projektu: 701 716,72 zł 

Wkład własny: 467 811,14 zł 

Inwestycja w trakcie realizacji. 

 

 09.12.2019  Podpisanie umowy o dofinansowanie.  

 09.10.2019  Ogłoszenie przetargu   

 15.11.2019  Podpisanie umowy z wykonawcą  

 

Remont obejmuje wymianę nawierzchni na długości 904 m wraz z remontem chodnika na 

długości 571m. Podczas realizacji inwestycji zostanie zainstalowane dedykowane oświetlenie 

przejść dla pieszych, zostanie wybudowane wyniesione przejście dla pieszych, zamontowany 

zostanie aktywny radar mierzący prędkość pojazdów. 

 

M. Budowa chodnika ciągu-pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem przy ul. 

Brodzińskiego w Proszowicach. 

Całkowita wartość inwestycji: 572 717,93 zł 

Dofinansowanie ZDW: 264 912,10 zł 

Wkład własny: 307 805,83 zł 

Inwestycja zrealizowana. 
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 04.09.2018 - Podpisano porozumienie z Zarządem Województwa Małopolskiego na 

realizację inwestycji  

 17.12.2018 - Podpisano umowę z wykonawcą  

 17.06.2019 – Zakończenie inwestycji – odbiór  

 

Wybudowano łącznie ok 250 m chodnika i ścieżki rowerowej, kanalizację deszczową, 

przejście dla pieszych wraz z oświetleniem zasilanym przez OZE.  

 
 

N. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 776 w m. Opatkowice polegająca na budowie 

chodnika (odc. 110 km od 0+000 do 0+627,38) na działkach o numerach: 538, 487/1, 

488/1, 488/3, 481/6, 479/1, 550/1, 468/3, 468/5, 467/4, 467/6 w obrębie Opatkowice w 

j. ewid. Proszowice. 

Inwestycja polegała na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej na długości ok. 600 m 

wraz z odwodnieniem. 

Całkowita wartość inwestycji: 647 827,84 zł 

Dofinansowanie ZDW: 322 288,55 zł 

Wkład własny: 325 539,29 zł 

Inwestycja zrealizowana. 

 22.07.2019 Podpisano porozumienie na realizację inwestycji. 

 29.08.2019 Podpisano umowę z wykonawcą  

 

                  
 

O. Modernizacja istniejącego boiska wielofunkcyjnego w Żębocinie. 

W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię z nawierzchni poliuretanowej wraz z 

wymaganymi elementami. Wymieniono istniejące urządzenia sportowe, bramki i kosze. 

Zamontowano nowe piłko chwyty.  

Wartość inwestycji: 143 248,75 zł 
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Dofinansowanie: 71 000,00 zł 

Wkład własny: 72 248,75 zł 

Inwestycja zrealizowana. 

 19.08.2019 Podpisano umowę na dofinansowanie  

 20.08.2019 Podpisano umowę z wykonawcą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. Przebudowa Targowiska w Proszowicach pod sprzedaż promocję lokalnych 

produktów. 

W ramach inwestycji zostaną wykonane dwie wiaty na placu targowym przy ul. 

Brodzińskiego wraz z sanitariatami i utwardzeniem terenu  

Wartość projektu: 2 371 120,00 zł  

Dofinansowanie: 962 633,00 zł 

Wkład własny: 1 428 487,00 zł 

Inwestycja w trakcie realizacji. 

 

 27.11.2017  Podpisano umowę na dofinansowanie i realizację  

 10.10.2019 Ogłoszono przetarg  

 05.12.2019  Podpisanie umowy na realizację  

 

Q. Wykonanie Otwartych Stref Aktywności w Gminie Proszowice w ramach 

Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze 

wielopokoleniowy. 

 

Całkowity wartość projektu: 278 517,95 zł 

Dofinansowanie projektu: 125 000,00 zł 

Wkład własny: 153 517,95 zł 

Inwestycja zrealizowana. 

 

W ramach umowy wykonano trzy OSA: 

Część I – Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Proszowice, działka nr ewid. 27/12,. 

Część II – Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Proszowice, działka nr ewid. 652/3. 

Część III – Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Klimontów, działka nr ewid. 400. 

 

W ramach inwestycji wykonano siłownie plenerowa i strefę relaksu oraz plac zabaw. 

Realizacja wymagała przygotowania terenu poprzez geodezyjne wyniesienie projektu 

budowlanego na grunt, wydzielenie stref prowadzenia robót budowlanych, zabezpieczenie 

stref robót przed osobami postronnymi, montaż urządzeń, niwelacja terenu, ogrodzenie placu 
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zabaw, nasadzenia roślinności, zasiew traw dywanowych, roboty odtworzeniowe i 

porządkowe. 

 

 
 

 
 

R. Place zabaw oraz siłownie zewnętrzne na terenie Gminy i Miasta Proszowice. 

SZRENIAWA 

W ramach budżetu gminy i miasta Proszowice oraz wsparcia funduszu sołeckiego w roku 

2019 zrealizowano inwestycje w ramach placów zabaw: 

Doposażono plac zabaw w Szreniawie o zakup 3 ławek, zagospodarowano zieleń – zakup i 

obsadzenie terenu drzewkami, zakup materiału budowlanego na uzupełnienie utwardzenia 

wjazdu do placu zabaw  

Koszt: 4 043,61zł 

PROSZOWICE  

Doposażono plac zabaw na działce gminnej nr ewid. 572/6 w Proszowicach o zakup karuzeli 

tarczowej – teren pomiędzy blokami 70 i 72 przy ul. Królewskiej. Jednocześnie stworzono 

koncepcje doposażenia placu dla dzieci na tym terenie. 

Koszt: 7 272,03 zł 

ŻĘBOCIN 

Wykonano siłownie zewnętrzną przy Zespole Szkół w Żębocinie, polegający na zakupie, 

dostawie i montażu urządzeń siłowych: prasa nożna, wyciąg górny, pylony do urządzeń, 



52 
 

orbitek, drabinka, ławo-stół, ławka parkowa, tablica informacyjna, dodatkowo zakupiono 

urządzenie zabawowe na plac zabaw - wazka na sprężynie. 

Koszt: 21 881,45 zł 

2. Polityka społeczna. 

 Główny cel pomocy społecznej to umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania 

trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne 

uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wkracza, więc w sytuacje osób i rodzin 

wtedy, gdy nie są one w stanie pokonać trudności życiowych własnym działaniem.  

 Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zaspokojenia niezbędnych 

potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka, a także 

zapobiega tym sytuacjom poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego 

usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem. Potrzeby korzystających z pomocy są 

uwzględniane, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej. 

 Ustawa o pomocy społecznej zobowiązuje osoby i rodziny do współdziałania w 

rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej poprzez wprowadzenie kontraktu socjalnego.  

 

Główne zadania pomocy społecznej to: przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą 

świadczeń, praca socjalna, prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej, analiza i 

ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, realizacja 

zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, rozwijanie nowych form pomocy i 

samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. Prawo do świadczeń z pomocy 

społecznej miały osoby i rodziny, gdy:  

1. Dochód nie przekraczał kryterium ustalanego kwotowo w zależności od struktury 

rodziny: dla osoby samotnie gospodarującej 701 zł, dla każdej osoby w rodzinie 528 zł 

2. Występowała, co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności: •sieroctwo, 

•bezdomność, •bezrobocie, •niepełnosprawność, •długotrwała lub ciężka choroba, 

•przemoc w rodzinie, •potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, •potrzeba ochrony 

macierzyństwa lub wielodzietności, •bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 

i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub 

wielodzietnych, •alkoholizm lub narkomania, •trudności w przystosowaniu do życia po 

opuszczeniu zakładu karnego, •klęska żywiołowa lub ekologiczna, •zdarzenie losowe i 

sytuacja kryzysowa.  

 

Przyznawanie świadczenia z pomocy społecznej było poprzedzane przeprowadzeniem 

wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania lub pobytu - stałego lub czasowego, 

osoby czy rodziny ubiegającej się o pomoc. Wywiad ma na celu ustalenie sytuacji osobistej, 

rodzinnej, dochodowej, majątkowej osób i rodzin ubiegających się o świadczenie. Wszelkie 

informacje, jakie uzyskał pracownik socjalny są objęte tajemnicą służbową i mogą być 

wykorzystane jedynie dla celów przyznania świadczeń z pomocy społecznej. W postępowaniu 

o przyznanie świadczeń pracownik socjalny kieruje się przede wszystkim dobrem osób 

korzystających z pomocy i ochroną ich dóbr osobistych. 

 MGOPS w Proszowicach realizował zadania, określone ustawą z 12 marca 2004 o 

pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1507) oraz wynikające z innych ustaw, w tym: 

• o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

• o świadczeniach rodzinnych  

• o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  

• o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  

• o dodatkach mieszkaniowych  

• prawo energetyczne  
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• o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  

• o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna  

• o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  

• o Karcie Dużej Rodziny 

• Dobry Start  

 

Forma pomocy wraz z kwotami wydatkowanymi na świadczenia realizowane w ramach 

ZADAŃ WŁASNYCH z pomocy społecznej w roku 2019 

Formy pomocy Ilość osób Kwota 

Usługi opiekuńcze  41 226 117,20 

Posiłek w szkole 153 123 073,96 

Posiłek dla dorosłych 61 70 125,00 

Zasiłek celowy  267 44 790,00 

Pogrzeb 0 0,00 

Zdarzenie losowe 81 95 528,28 

Odpłatność DPS 33 918 619,60 

Zasiłki okresowe: 

 

- środki własne gminy 

 

- dotacja z budżetu państwa 

24 25 140,00 

24 2 840,00 

24 22 300,00 

Zasiłek stały: 

 

 - środki własne gminy  

 

- dotacja z budżetu państwa 

70 382 930,49 

0 2 492,93 

70 380 437,56 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne:  

 

- środki własne gminy  

 

 

- dotacja z budżetu państwa 

58 33 990,66 

0 0,00 

58 33 990,66 

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków 

związanych z klęską żywiołową  

79 102 100,00 

 

Powody, które były przyczyną trudnej sytuacji życiowej i ubiegania się o świadczenia z 

pomocy z pomocy społecznej w roku 2019 w porównaniu z rokiem 2018. 

 

Powody trudnej 

sytuacji życiowej 

2019 2018 

Liczba 

gospodarstw 

domowych 

Liczba osób w 

gospodarstwie 

domowym 

Liczba 

gospodarstw 

domowych 

Liczba osób w 

gospodarstwie 

domowym 

Ubóstwo 156 332 191 423 

Sieroctwo 0 0 0 0 

Bezdomność 8 1 7 7 
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Bezrobocie 90 220 117 283 

Niepełnosprawność 168 276 177 300 

Długotrwała lub ciężka 

choroba 
213 350 241 417 

Przemoc w rodzinie 2 8 4 16 

Alkoholizm 12 21 22 46 

Narkomania 0 0 0 0 

Trudności po 

opuszczeniu zakładu 

karnego 

3 3 1 1 

Zdarzenia losowe 81 147 3 11 

Sytuacja kryzysowa 1 1 0 0 

Potrzeba ochrony 

macierzyństwa 
26 131 26 139 

 

 Wśród osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej najliczniejszą grupę 

stanowiły osoby z długotrwałą lub ciężką chorobą, niepełnosprawne oraz osoby posiadające 

dochód poniżej kryterium określone ustawą o pomocy społecznej. 

 

Zadania z zakresu wspierania rodziny   

Asystent rodziny  

 MGOPS w Proszowicach zatrudniał na podstawie umowy o pracę 1 asystenta rodziny, 1 

asystenta rodziny na umowę zlecenie. Środki na zatrudnienie asystentów pochodzą ze 

środków własnych oraz z przyznanej dotacji pozyskanej w ramach „Programu asystent 

rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” w wysokości 28 274,00 zł (w 

2018 roku - 18 152,00zł).  

Praca asystenta koncentrowała się głównie na:  

- pomocy w budowaniu prawidłowego wzorca rodzica, - wzmacnianie kompetencji rodziców, 

- pomocy w egzekwowaniu obowiązku szkolnego, - pomocy w budowaniu prawidłowych 

relacji między członkami rodziny, - pomocy w załatwianiu spraw w urzędach i instytucjach,  

- doradztwie w prowadzeniu gospodarstwa domowego, - pomocy w planowaniu budżetu 

rodzinnego. 

 

Rok 
 

2019 

 

2018 

Rodziny objęte pracą asystenta 27 29 

Rodziny gdzie zakończono współpracę z uwagi na:  

-zrealizowanie zakładanych celów 

-zmianę miejsca zamieszkania 

- rezygnacja rodziny ze współpracy 

 

4 

1 

2 

 

5 

2 

------ 

Rodziny, u których występuje problem alkoholowy 10 10 

Rodziny, u których jest nadzór kuratora 15 16 

Rodziny korzystające ze świadczeń finansowych z OPS 27 29 
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Współfinansowanie pobytu dzieci w systemie pieczy zastępczej  

 W ramach realizacji zadania związanego ze wspieraniem rodziny Ośrodek 

współfinansował pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z ustawą jest to zadanie 

własne gminy, która ponosi wydatki w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w 

pieczy zastępczej, 30% w drugim roku i 50 % w trzecim oraz następnych latach pobytu.  

Opłata za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w roku 2019 wynosiła 99 800,72 zł (W 2018 roku 

57 791,04 zł). 

 

Karta Dużej Rodziny 

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizację zadania zleconego z zakresu 

administracji rządowej, jakim jest prowadzenie postępowania w sprawach Karty Dużej 

Rodziny na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 o Karcie Dużej Rodziny. W Gminie 

Proszowice od 2014 do końca 2019 roku wydano 1905 kart.  

Liczba wydanych przez Gminę ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny w 2019  – 823 

Liczba wielodzietnych rodzin z terenu gm. Proszowice korzystających z ogólnopolskiej KDR 

w 2019 – 420  

Liczba osób, którym wydano Kartę Dużej Rodziny w 2019 – 823 w tym: 

Liczba dzieci – 119  Liczba rodziców – 704 

W 2018 liczba wydanych przez Gminę ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny wynosiła  – 93. 

Wzrost ilości wydanych KDR, w porównaniu do 2018, spowodowany był wprowadzeniem od 

01 stycznia 2019 zmian w ustawie upoważniających do posiadania Kart przez rodziców, 

którzy wychowywali, co najmniej troje dzieci. 

 

Dobry Start (300+). 

W 2019 roku zostało wprowadzone nowe świadczenie „Dobry start” (300+).  

Świadczenie to jest realizacją rządowego programu „Dobry start”. Jego celem jest wsparcie 

rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. 

Wsparcie to polega na przyznaniu raz w roku świadczenia w wysokości 300 złotych na każde 

dziecko w wieku szkolnym, niezależnie od wysokości dochodów uzyskiwanych przez 

rodzinę.  

Świadczenie „Dobry start” przysługuje do ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę 

uczącą się, a także w przypadku, gdy dziecko lub osoba ucząca się ukończyła 20 rok życia 

przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba 

ucząca się kończy 20 lat. W przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się 

orzeczeniem o niepełnosprawności, świadczenie to przysługuje do 24 roku życia przez 

dziecko lub osobę uczącą się a także w przypadku, gdy dziecko lub osoba ucząca się 

ukończyła 24 rok życia przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w 

którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 lat (w przypadku dzieci lub osób uczących się 

legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności). 

Przyznano 1879 świadczeń wypłaconych na kwotę 563 400,00 zł (W 2018 roku - wypłacono 

563 100,00 złotych a przyznano 1877 świadczeń)  

 

Świadczenie wychowawcze 500+ 
Od 1 kwietnia 2016 roku funkcjonuje Program Rodzina 500 plus. Program ten to systemowe 

wsparcie polskich rodzin, z którego korzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku 

życia. Do 30 czerwca 2019 rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci mogła otrzymać 500 zł 

na drugie i kolejne dzieci, niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 

800 zł netto na osobę wsparcie otrzymuje rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla 
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rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł 

netto. 

Ustawą z dnia 26 kwietnia 2019 wprowadzono zmiany polegające na tym, iż od dnia 1 lipca 

2019 świadczenie wychowawcze jest przyznawane bez kryterium dochodowego. Wypłacane 

pieniądze mają posłużyć, jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem 

potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka. Program zakłada znaczną poprawę sytuacji 

polskich rodzin. 

 

Analizę zadań zrealizowanych w zakresie ustawy o świadczeniach wychowawczych 

przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela: Świadczenia wychowawcze wypłacone w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 w 

porównaniu z okresem 01.01.2018 do 31.12.2018 

Rok 

Liczba osób, którym 

przyznano decyzją 

świadczenie  

Liczba 

świadczeń  

Liczba 

rodzin  

Liczba osób w rodzinie  

Ogółem  W tym dzieci  

2019 2823 25752 1847 5748 2948 

2018 1879 19821 1258 4750 2412 

 

W 2019 wydano 1957 decyzji przyznających oraz odmownych. Na wypłatę świadczeń 

wydatkowano kwotę 12 876 477,20 zł Wzrost wydatkowanych środków na Program w 2019 

(o 3 mln zł) spowodowany był zmianą ustawy, która wprowadziła możliwość przyznawania 

świadczenia bez kryterium dochodowego.  

Analogicznie w roku 2018 wydano 1406 decyzji przyznających oraz odmownych. 

Na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę 9 874 366,20 zł 

 

Tab. Rodzaje świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacone 

przez MGOPS w Proszowicach w 2019 roku w porównaniu z rokiem 2018. 
Wyszczególnienie Liczba osób  Liczba 

decyzji  

Liczba 

świadczeń  

Liczba 

rodzin  

Kwota 

Rok  2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Zasiłki rodzinne i 

dodatki do 

zasiłków 

rodzinnych z 

tytułu: 

1093 2530 700 667 10938 12484 922 667 1 218 885,43 1 469 106,48 

- urodzenia 

dziecka 
57 191 56 47 56 47 55 47 52 919,47 47 000,00 

- opieki nad 

dzieckiem w 

okresie korzystania 

z urlopu 

wychowawczego  

44 153 44 39 18 309 41 39 84 396 107 242,00 

- samotnego 

wychowywania 

dziecka 

28 60 28 22 245 241 25 22 51 846,03 41 542,00 

- kształcenia i 

rehabilitacji 

dziecka 

niepełnosprawnego 

46 184 46 46 396 465 46 46 39 427,06 38 280,00 

 - do 5 roku życia 9 35 9 9 108 67 9 9 97 201,00 5 955,60 

 - powyżej 5 roku 37 153 37 38 288 398 37 38 29 707,06 32 324,40 
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życia 

- rozpoczęcia roku 

szkolnego 
557 1810 126 440 567 709 413 440 52 896,62 67 251,49 

- na pokrycie 

wydatków 

związanych z 

zamieszkiwaniem 

w miejscowości, w 

której znajduje się 

szkoła  

13 25 13 7 57 56 12 7 6 441,00 6 328,00 

- na pokrycie 

wydatków 

związanych z 

dojazdem do 

miejscowości, w 

której znajduje się 

szkoła 

207 629 211 156 1219 1435 165 156 79 067,86 85 028,00 

- wychowywania 

w rodzinie 

wielodzietnej 

142 590 130 113 1400 1519 110 113 124 466,08 131 955,00 

Zasiłki 

pielęgnacyjne 
336 0 75 329 3650 3817 322 329 690 075,11 598 803,96 

Świadczenia 

pielęgnacyjne 
46 145 52 40 523 481 46 40 826 817,30 708 892,20 

Zasiłek dla 

opiekuna 
4 13   4 48 48 4 4 29 760,48 25 760,00 

Specjalny zasiłek 

opiekuńczy 
28 67 34 25 266 230 27 25 163 426,80 122 009,62 

Jednorazowa 

zapomoga z tytułu 

urodzenia się 

dziecka 

138 473 139 125 139 128 139 125 139 000,00 128 000,00 

Świadczenie 

rodzicielskie 
49 0 25 45 313 342 45 45 289 410,70 320 202,00 

Świadczenie „Za 

życiem” 
0 4 0 1 0 1 0 1 0 4 000,00 

Fundusz 

alimentacyjny 
72 142 83 54 922 1133 48 54 397,690,00    487 550,00 

 

 MGOPS na zlecenie Gminy Proszowice realizuje zadania zlecone z zakresu 

administracji rządowej w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych określonych ustawą z 28 

listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych. Ośrodkowi powierzono również wypłacanie 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 

2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.  

 

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne  

Dodatek mieszkaniowy to forma pomocy dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów 

związanych z utrzymaniem mieszkania ze względu na niskie dochody. Decyzje z zakresu 

dodatku mieszkaniowego wydawane były na okres 6 miesięcy. Dodatki mieszkaniowe to 

zadanie własne Gminy, które zostało zlecone Ośrodkowi. Obowiązuje w tym zakresie ustawa 

o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 Nr 71, poz. 734 z dnia 10.07.2001  z późn. zm.). 

O dodatek mieszkaniowy może ubiegać się każdy mieszkaniec gminy spełniające kryteria 

ustawowe.  
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Od 2014 MGOPS wypłaca dodatki energetyczne przyznawane na podstawie ustawy z dnia 

10.04.1997  - Prawo energetyczne. Jest to zadanie zlecone w całości finansowane przez 

budżet państwa, ponieważ wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu 

administracji rządowej. Dodatek energetyczny wypłacany jest przez gminy, które otrzymują 

dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie wypłat. 

 

Tab. Decyzje z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych za rok 2019 w 

porównaniu z rokiem 2018.  

Wyszczególnienie Liczba decyzji Kwota 

Rok 2019 2018 2019 2018 

1. Ilość wydanych decyzji 

oraz postanowień w 

sprawie dodatków 

mieszkaniowych z tego:  

340 345 428 497,05 406 347,03  

  - decyzje przyznające 

dodatek mieszkaniowy 
313 326 428 497,05 406 347,03 

  - decyzje odmawiające 

przyznania dodatku 
19 9 0 0 

  - decyzje wstrzymujące 

wypłatę dodatku 
8 10 1 790,62 2 590,61 

2. Ilość przeprowadzonych 

wywiadów 

środowiskowych do 

dodatków mieszkaniowych 

12 10 0 0 

3. Ilość wydanych decyzji na 

dodatek energetyczny 
3 3 456,57 512,64 

 

Klub Integracji Społecznej i Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych 

Przemocą w Rodzinie 

  Klub Integracji Społecznej działa od 2016 Uczestnikami Klubu Integracji 

Społecznej są osoby zrekrutowane do projektu systemowego pt. „ Sukces zależy od 

Ciebie”. Zostały przeprowadzone diagnozy, na podstawie, których wydano skierowania 

do KIS – było ich 39. Uczestnicy KIS brali udział w zajęciach indywidualnych i 

warsztatowych, obejmujących edukację społeczną i zawodową, która umożliwiała 

nabycie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych.  W 2018 w 

zajęciach KIS uczestniczyło 24 osoby. 

  Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w 

Rodzinie działa przy Ośrodku od 2012 roku. Z punktu może skorzystać każdy 

mieszkaniec Gminy Proszowice.  

Punkt działa przy Ośrodku w środę w godz. 13.00 – 17.30 i piątek w godz. 13.00 – 

15.00.  

W 2019 w Punkcie przyjmowali następujący specjaliści: 

- psycholog udzielił 55 porad (w 2018 116 porad), 

- prawnik udzielił 75 porad (w 201891 porad) 

- pracownicy socjalni udzielili 20 porad (w 201867 porad). 

 

Realizacja projektów EFS i innych 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Proszowicach realizuje projekty: 
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1. „Sukces zależy od Ciebie” – dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w okresie od 2018-

10-01 do 2021-09-31. Wartość dofinansowania projektu z UE wynosi 844 587,50 zł 

 Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa dla 66 osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Proszowice.  

 W ramach projektu realizowane są różne formy aktywizacji społeczno-zawodowej 

wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej indywidualnej ścieżki 

udziału w projekcie – ścieżki reintegracji, w tym wsparcie o charakterze społecznym, 

zawodowym, oraz zdrowotnym takie jak: 

 Indywidualne poradnictwo psychologiczne  

 Indywidualne treningi psychologiczne 

 Warsztaty kompetencji społecznych w formie wyjazdowej 

 Poradnictwo rodzinne 

 Warsztaty kompetencji społecznej w formie stacjonarnej 

 Warsztaty kompetencji cyfrowych wraz z egzaminem ECDL 

 Indywidualne doradztwo zawodowe 

 Indywidualne pośrednictwo pracy 

 Grupowe zajęcia z zakresu poszukiwania prac 

 Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji. 

 Staże zawodowe 

2. „Aktywna świetlica - Proszowice” - projekt realizowany w latach 2018-2019 w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 

Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1 z Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Dofinansowanie projektu z EFS na lata 2018-2019 wyniosło projektu 

2 479 177,00 zł + wkład własny 208 905,00 złotych. Łączna wartość projektu wynosi 

2 851 053,55 złotych. Celem projektu jest wsparcie rodzin w ich funkcjach wychowawczo-

opiekuńczych poprzez zapewnienie opieki oraz udziału dzieci w zajęciach wspierających 

rozwój i aktywności dzieci i młodzieży w nowo utworzonych Placówkach Wsparcia 

Dziennego w trzech oddziałach na terenie Gminy Proszowice tj.: Szkoła Podstawowa Nr 1 w 

Proszowicach, Szkoła Podstawowa w Klimontowie i Szkoła Podstawowa w Kościelcu. 

Wsparcie obejmuje 105 dzieci zarówno dziewcząt i chłopców w wieku do 18 lat, które 

wybrano na podstawie diagnoz przeprowadzonych przez pracowników MGOPS. Głównym 

zadaniem projektu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży opieki świetlicowej od 

poniedziałku do piątku w godzinach 13.00- 17.00. Uczestnictwo dzieci i młodzieży w 

zajęciach rozwijających: j. angielski, matematyka, zajęcia muzyczne i ekspresji twórczej, 

komputerowe, sportowe, kompetencje społeczne poprzez rozwój samorządności dzieci i 

młodzieży. Zapewnienie uczestnikom oraz ich rodzinom pomocy specjalistycznej w postaci 

terapii pedagogicznej, logopedycznej, pedagoga, dietetyka, profilaktyki uzależnień. 

Organizowane są wyjazdy oraz imprezy integracyjne o charakterze rodzinnym. 

 

3. „Wiele radości z rodzinnej miłości 2019”- projekt socjalny mający na celu rozwój 

pomocy społecznej w następujących obszarach: 

1. Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. 

2. Rozwój lub wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej osób i rodzin. 

 Zapewniono usługi opiekuńcze osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym w 

miejscu ich zamieszkania w soboty, niedziele i dni świąteczne oraz w godzinach 

popołudniowych i wieczornych. Z tej formy wsparcia w 2019 roku skorzystało łącznie 6 

osób. 
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 Zapewniono poradnictwo specjalistyczne dla wszystkich klientów z problemami z 

terenu gminy Proszowice. Zorganizowane zostały różne formy pomocy i wsparcia 

psychologicznego w zakresie problemów rodzinnych i osobistych, w sytuacjach napięć 

emocjonalnych oraz trudności życiowych. Łącznie w 2019 psycholog udzielił 55 porad. 

Prawnik informował osoby o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących im 

uprawnieniach i o spoczywających na klientach obowiązkach. Udzielał pomocy w 

sporządzaniu pism w postępowaniach sądowych. Wskazywał sposoby rozwiązania 

problemu prawnego. Łącznie w 2019 prawnik udzielił 75 porad. 

W ramach projektu odbyła się również superwizja dla pracowników socjalnych. Dzięki 

spotkaniom z superwizorem pracownicy socjalni zwiększyli skuteczność pracy z 

rodziną a co za tym idzie polepszenie dobrostanu klientów i zwiększenie zadowolenia z 

wykonywanej pracy. W cyklu 5 spotkań, po 5 godzin, udział wzięło 7 pracowników 

socjalnych. 

 Dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na realizację 

projektu wynosiła 55 572,00 złotych + wkład własny 13 893,00 zł 

3.  Dzienny Dom Pobytu Senior + prowadzony na podstawie umowy w partnerstwie przez 

Zespół Placówek Caritas w Proszowicach na zlecenie Gminy Proszowice. DDP Senior + 

został utworzony w 2015 w ramach Wieloletniego Programu Senior + na lata 2015-2020. 

Ośrodek wsparcia jest przeznaczony dla 30 osób z gminy Proszowice nieaktywnych 

zawodowo, w wieku 60+. Jego zadaniem jest aktywizacja osób starszych mająca na celu 

poprawę ich sprawności intelektualnej i fizycznej oraz ogólnej kondycji psychicznej. Zajęcia 

prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Całkowity koszt 

zadania w 2019 roku wyniósł 180 000,00 zł, w tym: wkład własny gminy 72 000,00 zł 

(Partner 36 000 zł oraz dotacja 72 000,00 zł). 

 

3. Kultura: Centrum Kultury i Wypoczynku, Powiatowa i Miejska Biblioteka 

Publiczna w Proszowicach. 

Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury w Gminie Proszowice. 

 W ramach upowszechniania kultury na terenie Gminy Proszowice prowadzone są 

zajęcia związane z nauką gry na instrumentach dętych dla uczniów członków Orkiestry Dętej 

w Żębocinie oraz zajęcia muzyczno - instruktorskie z członkami Orkiestry Dętej w Kościelcu. 

Zajęcia polegają na cotygodniowej organizacji prób, której celem jest rozwijanie zdolności 

muzycznych, a także przygotowanie szczególnie uzdolnionych uczniów do dalszego 

kształcenia w szkolnictwie artystycznym. Działalność Orkiestr w Gminie Proszowice polega 

także na prezentacji przygotowanego repertuaru na organizowanych uroczystościach lub 

wydarzeniach kulturalnych. W roku 2019 na realizację powyższego zadania przeznaczono 

środki w wysokości 30.818,10 zł Ponadto w ramach zadań z zakresu kultury, samorząd gminy 

prowadzi Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina i Miasto 

Proszowice. 

 Rejestr prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U.2020  194 z późn. zm.), 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 

2012 w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U.2012  

poz. 189). 

Prace konserwatorskie kamiennych kapliczek w Gminie. Kapliczki Małopolski 2019. 

 Gmina Proszowice w 2019 roku złożyła dwa wnioski na wykonanie prac 

konserwatorskich przy kapliczkach realizowanych w ramach konkursu Województwa 

Małopolskiego KAPLICZKI MAŁPOLSKI 2019. Gmina otrzymała w 2019 roku dotację na 

wykonanie kapliczki w Przezwodach - Ratunkowa konserwacja kamiennej kapliczki w 

Przezwodach z XIX w – otrzymane dofinansowanie w wysokości: 12 000,00 zł 
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Łączny koszt konserwacji: 27 404,74 zł (W 2018 roku wydatkowano: 50 030,32 złotych – na 

renowację 2 kapliczek). 

                    
Odrestaurowany obiekt 

Działalność Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach w roku 2019. 

 

Finansowanie działalności:   

 Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach prowadzi gospodarkę finansową na 

zasadach określonych w art. 27-29 Ustawy z dnia 25.10.1991 roku o organizowaniu i 

prowadzeniu działalności kulturalnej. Przychodami instytucji kultury są przychody z 

prowadzonej działalności, w tym z:   najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje 

podmiotowe jednostki samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycznych i 

prawnych oraz z innych źródeł.  

 

W roku 2019 zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej dotacja podmiotowa wraz z planowanymi 

odprawami emerytalnymi wyniosła 785.975,50 zł (w 2018 roku – 731 tys.). 

Dochody własne wyniosły 203.028,18 zł (w 2018  – 226.162,72 zł). 

Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach (CKiW) realizuje swoją działalność 

statutową poprzez prowadzenie bieżących „zajęć stałych” (amatorska twórczość artystyczna), 

organizację imprez i wydarzeń kulturalnych oraz współpracę z innymi podmiotami i wynajem 

pomieszczeń. 

CKiW duży nacisk kładzie na amatorską twórczością artystyczną, głównie dzieci i młodzieży. 

W roku 2019, podobnie jak w 2018, działały następujące koła zainteresowań i zespoły: 

 Formacja Taneczna KOLORY oraz mini formacja KOLORKI (w sumie 12 grup – 136 

uczestników)  

 Zespół folklorystyczny PROSZOWIACY  

 Studio baletowe MOTYL  

 Grupa teatralna AKTONAUCI  

 Gimnastyka artystyczna  

 Kółko plastyczne  
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 Zajęcia „Przyroda w obrazach” dla dzieci 

 Warsztaty plastyczne: "Maluj na sztalugach" dla dorosłych 

 Zajęcia „Mały naukowiec” 

 Zespół wokalny  

 Zajęcia break dance  

 Zajęcia ju-jitsu  

 Zajęcia dla dzieci 1-3 lata „Aktywny Smyk” 

 ZUMBA dla dzieci 

 Próby zespołów rockowych 

 

 W stosunku do roku ubiegłego ofertę wzbogacono o zumbę dla dzieci, zajęcia dla 

maluchów „Aktywny Smyk” oraz zajęcia „Mały naukowiec”. 

W czerwcu odbył się autorski spektakl teatralno-taneczny „Tanecznik Szkolny”, w którym 

zaprezentowały się wszystkie grupy artystyczne, ukazując różnorodne wydarzenia związane z 

porami roku i szkołą. 

W zajęciach stałych bierze udział około 390 osób. W porównaniu z rokiem ubiegłym jest to 

wzrost o ok. 90 osób.  

W przeliczeniu na jeden tydzień odwiedza nas ponad 570 uczestników. 

Dzieci i młodzież uczęszczające na zajęcia biorą udział w różnorodnych konkursach  

i festiwalach z dziedziny tańca i teatru, zajmując tam często wysokie lokaty i zdobywając 

nagrody.  

 

W roku 2019 do najważniejszych osiągnięć zaliczyć można: 

 

Formacja Taneczna KOLORY zdobyła następujące nagrody: 

 II Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego GOLD CONTEST w Gliwicach: 

Grupa ORANGE - w kategorii do lat 8 - II miejsce 

Grupa YELLOW - w kategorii do lat 8 - IV miejsce 

Duet Maja i Sara – w kategorii 9-11 lat - II miejsce 

 Ogólnopolski Konkurs Taneczny DANCE MACHINE FESTIVAL w Mysłowicach: 

Grupa SILVER – I miejsce 

grupa ORANGE – I miejsce 

grupa YELLOW – II miejsce 

grupa BLACK – III miejsce 

grupa BLUE – wyróżnienie 

grupa GOLD – wyróżnienie 

 FINAŁ XXXII Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych „TALENTY 

MAŁOPOLSKI 2019” w Dobczycach: 

Grupa SILVER w kat. 6-9 lat – tytuł TALENT MAŁOPOLSKI 

Grupa BLACK w kat. 10-15 lat – tytuł TALENT MAŁOPOLSKI 

Grupa ORANGE w kat. 6-9 lat – wyróżnienie 

 XVII Międzynarodowy Festiwal Taneczny „Europejska Balloteka” w Żorach: 

Grupa ORANGE - III miejsce  

Grupa BLACK - III miejsce 

Duet Maja i Sara - III miejsce 

 

Grupa Teatralna AKTONAUCI zdobyła: 

 Konkurs recytatorski „Poezja Kobiet” w Centrum Kultury Podgórza w Krakowie: 

III miejsce w kategorii 8-10 lat 
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I miejsce i 5 wyróżnień w kategorii 11-12 lat 

II miejsce i 2 wyróżnienia w kategorii kl. VII-VIII oraz gimnazjum 

 

 Konkurs recytatorski „Posłuchajcie, oto bajka”, dla klas I-IV, w Centrum Kultury 

Podgórza w Krakowie: III miejsce; 2 wyróżnienia 

 

 8. Festiwal Młodego Aktora w Kętach pod patronatem artystycznym Teatru Groteska: 

- W Turnieju Recytatorskim: wyróżnienie w kat. klas I-III; wyróżnienie w kat. klas IV-VI 

- W Regionalnym Turnieju Interpretacji Baśni i Bajki: wyróżnienie w kat. klas I-III  

- W Regionalnym Turnieju Teatralnym „Wywiedzione ze słowa”: III miejsce w kat. 13-15 

lat 

 

 Konkurs recytatorski „Humor i groteska w poezji i prozie” w Centrum Kultury 

Podgórza w Krakowie: wyróżnienie w kategorii klas I-III; I miejsce w kategorii klas IV-VI 

 

 Teatralny konkurs pn. Królewskie Theatrum na Wawelskim Dworze: 

I miejsce dla grupy młodszej za spektakl „Życie fraszką malowane” a ponadto: nagrodę za 

najlepszą rolę pierwszoplanową, 6 nagród za najlepsze role drugoplanowe. 

 

Oprócz zajęć „stałych” CKiW w roku 2019, podobnie jak w roku ubiegłym zorganizowało 

różnorodne imprezy i wydarzenia kulturalne. 

Do najważniejszych zaliczyć należy: 

 Orszak Trzech Króli 

 Przegląd Grup Kolędniczych 

 Konkurs Kolęd i Pastorałek 

 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

 Bal karnawałowy dla dzieci 

 Konkursy recytatorskie: „Oczarowani bajką” i konkurs im. L. H. Morstina 

 Konkursy plastyczne: z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia 

 Święta: 3 Maja i 11 Listopada, rocznica bitwy pod Proszowicami 

 Eliminacje powiatowe XXXII Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i 

Tanecznych „Talenty Małopolski” 

 Festyn rodzinny z okazji Dni Dziecka i Mamy 

 Dni Proszowic 

 Dożynki Gminne  

 Targi Wielkanocne i Bożonarodzeniowe 

 Zajęcia dla dzieci w czasie ferii zimowych i wakacji 

 Spektakle teatralne dla dzieci, młodzieży i dorosłych 

 

 Tak jak u roku 2018, kontynuowany jest cykl spektakli teatralnych pn. „Niedzielne 

spotkania z bajką”. Co dwa tygodnie, w niedzielę dzieci wraz z opiekunami mogły 

uczestniczyć w interaktywnych małych formach teatralnych. Daje im to możliwość 

aktywnego udziału w spektaklu i kształtuje osobowość młodego odbiorcy kultury. Spektakle 

cieszą się coraz większą popularnością wśród naszych mieszkańców, często na jeden teatrzyk 

przychodzi ponad 100 osób, co w porównaniu z poprzednim rokiem jest dużym wzrostem 

liczby widzów.  

 W roku 2019 Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach zaangażowane było w 

projekt edukacji kulturowej dzieci i młodzieży w ramach programu Bardzo Młoda Kultura, 

zatytułowany „Punkt widzenia”. Projekt realizowany w soboty, w okresie 28.09-26.10.2019, 
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skierowany był do uczniów klas IV-VI i miał na celu rozwijanie kompetencji społecznych u 

jego uczestników, efektywne spędzanie czasu wolnego, budowanie mocnych stron, 

kształtowanie umiejętności postrzegania świata z różnej perspektywy oraz próby jego 

interpretacji. 

W ramach projektu przeprowadzone zostały m.in. wycieczka do skansenu w Tokarni i 

Centrum Nauki Leonardo Da Vinci w Chęcinach, oraz warsztaty: malarstwa w plenerze, 

fotograficzne, animacji po klatkowej, teatralne. 

Głównym celem nie było stworzenie gotowego „produktu”, ale uświadomienie sobie faktu, iż 

otaczający nas świat jest niezwykle zróżnicowany i odmiennie wygląda z każdej 

perspektywy. Wymiana przemyśleń nie ma inicjować „walki o zwycięstwo”, ale bardziej 

konstruktywnie opisywać otaczający nas świat.  

 

 Ponadto Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach, tak jak w roku ubiegłym, 

współpracowało przy organizacji wielu imprez organizowanych przez stowarzyszenia, 

instytucje z naszego terenu, m.in.: 

 Wigilia pod gwiazdami 

 Jasełka szkolne 

 Bieg proszowicki 

 Pikniki ekologiczne 

 Przedstawienia i imprezy szkole i przedszkolne 

 Noc Świętojańska 

 Proszowickie Miodobranie 

 Małopolski Festiwal Osób Niepełnosprawnych 

 Konkurs Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 

 Obsługa techniczna wielu imprez  

 

Centrum Kultury i Wypoczynku jest siedzibą stowarzyszeń:  

 Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych 

 Polski Związek Wędkarski 

 Polski Związek Pszczelarzy 

 

W minionym roku CKiW współpracowało z różnymi instytucjami, organizacjami, szkołami, 

itp. podobnie jak miało to miejsce w roku ubiegłym. 

Współpraca ta była prowadzona poprzez: 

Nieodpłatny wynajem sal dla szkół i przedszkoli na ich własne imprezy lub pomoc w 

organizacji imprez w ich placówkach (nagłośnienie i obsługa techniczna), 

 Wynajem sprzętu muzycznego (wraz z obsługą techniczną), 

 Obsługa imprez organizowanych przez różne organizacje i jednostki, 

 Udzielanie informacji i udostępnianie materiałów zainteresowanym osobom z zakresu 

historii regionu, tradycji ludowych, kultury, itp. 

 Przekazywanie informacji o imprezach organizowanych przez instytucje obce, 

pośrednictwo i pomoc w organizacji imprez. 

 Wynajem pomieszczeń dla różnorodnych organizacji, placówek, osób prywatnych, 

itp.  

 

W okresie od stycznia do grudnia 2019 odbyło się ok. 160 wydarzeń, zarówno w budynku 

CKiW, jak i w plenerze (wliczając w to m.in. zebrania, próby przed różnymi występami, 

wynajmy i obsługi techniczne). 

W imprezach w roku 2019 udział wzięło ok. 16,5 tys. osób. 
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Centrum Kultury prowadzi swoją stronę internetową oraz profil na Facebooku, który cieszy 

się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. 

Profil obserwuje 2622 osoby, co w porównaniu z ubiegłym rokiem stanowi wzrost o 496 

osób.  

Strona internetowa CKiW w roku 2019 to 35 636 odsłon. 

 

Działalność Powiatowej i Miejska Biblioteki Publicznej w Proszowicach. 

 

FINANSOWANIE  

 Budżet na bieżącą działalność Biblioteki zamknął się w 2019 w kwocie 583 522,30 zł 

(W 2018 roku – 594 454,00 zł) Podstawowe źródło finansowania stanowiła dotacja 

organizatora, to jest Gminy i Miasta Proszowice, w kwocie 500 000,00 zł (w 2018 – 507 

000,00 zł). Na realizację zadań biblioteki powiatowej dla bibliotek publicznych Powiatu 

Proszowickiego Zarząd Powiatu przekazał w 2019 podobnie jak w roku 2018 kwotę 70 000 zł 

Ponadto Biblioteka pozyskała 12.500 zł (w 2018 – 16 180,00 zł) w formie dotacji celowych z 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w tym 10 000 zł na zakup nowości 

wydawniczych oraz 2 500 zł na sfinansowanie spotkania autorskiego w ramach działalności 

Dyskusyjnego Klubu Książki. Pozostałe dochody w kwocie 1 022,30 zł stanowią środki 

wypracowane przez Bibliotekę (usługi kserograficzne, odsetki bankowe). 

 

 W ramach w/w środków Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Proszowicach 

realizowała wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem siedziby głównej biblioteki przy 

ul. Rynek 16 oraz dwóch filii bibliotecznych: w Kościelcu i w Ostrowie.  

Znakomitą większość zrealizowanego budżetu stanowiły wydatki płacowe.  

Na koniec 2019 w bibliotece zatrudnionych było 11 osób, w tym 8 osób na stanowiskach 

bibliotekarskich (1 instruktor powiatowy, 6 bibliotekarzy w Proszowicach i po jednej osobie 

w filiach), dyrektor, główny księgowy i sprzątaczka. 11 pracujących osób zatrudnionych jest 

w sumie na 7,4 etatów przeliczeniowych. 

 

DZIAŁALNOŚĆ – REALIZACJA ZADAŃ RZECZOWYCH 

 W ramach posiadanych środków finansowych zrealizowane zostały w 2019 roku w 

Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Proszowicach następujące zadania statutowe: 

1. W zakresie kształtowania zbiorów: 

Stan księgozbiorów bibliotek publicznych Gminy i Miasta Proszowice wynosił na koniec 

grudnia 2019 46 568 woluminów. Na przestrzeni minionego roku zakupiono 1 168 nowości 

wydawniczych, z czego 764 egzemplarzy zostało zakupionych z dotacji organizatora i 404 

egz. z dotacji MKiDN. 

Oprócz tradycyjnych materiałów bibliotecznych, tj. książek w wersji papierowej Biblioteka 

posiada ofertę audiobooków – na koniec 2019 baza wynosiła 190 tytułów.  

Wydatki zrealizowane w ramach budżetu na materiały biblioteczne: 

 Zakup książek – 25.152 zł, 

 Prenumerata czasopism – 1.315 zł 

 

2. W zakresie obsługi czytelników 

 W 2019 roku 1452 osób z terenu miasta i gminy Proszowice zarejestrowało się, jako 

czynni czytelnicy, a to oznacza, że na 100 mieszkańców 9 osób korzysta ze zbiorów bibliotek 

wypożyczając książki na zewnątrz. W minionym roku liczba wypożyczeń księgozbioru 

wyniosła 17 145 woluminów. Oprócz czytelników, czyli osób wypożyczających materiały 

biblioteczne na zewnątrz biblioteki publiczne Gminy i Miasta Proszowice zarejestrowały 6 
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932 użytkowników, którzy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 odwiedzili biblioteki 

17 348 razy.  

 

3. W zakresie usług elektronicznych  

 Biblioteka w Proszowicach udostępnia informacje poprzez stronę internetową 

www.biblioteka.proszowice.pl  

Biblioteka oferowała w 2019 roku następujące usługi: 

 Dostęp do stanowisk komputerowych z Internetem, 

 Możliwość podłączenia własnego sprzętu przez użytkownika, 

 Możliwość z korzystania z Internetu bezprzewodowego, 

 Dostęp do katalogu on-line, 

 Zdalny dostęp do licencjonowanych zbiorów elektronicznych spoza sieci. 

W bibliotece na bieżąco aktualizowana jest elektroniczna baza katalogowa wprowadzane są 

opisy książek włączanych do księgozbioru i wycofywane opisy książek ubytkowanych, co 

gwarantuje użytkownikom biblioteki dostęp do aktualizowanych codziennie danych o stanie 

zbiorów i dostępności.  

Na bieżąco tworzone są rekordy do katalogu bibliografii regionalnej tworzonej pod 

patronatem WBP w Krakowie. 

 

4. W zakresie działalności kulturalno- oświatowej. 

 Realizacja projektu „Mała książka –wielki człowiek” finansowanego ze środków 

MKiDN za dystrybucję materiałów promocyjnych, książek dla dzieci oraz monitoring 

odpowiedzialny jest Instytut Książki, 

 Realizacja projektu „Para buch! Książka w ruch” polegającego na przeprowadzeniu 

cyklu warsztatów dla dzieci z wykorzystaniem książek popularnonaukowych oraz 

tabletów, 

 Organizacja lekcji bibliotecznych dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych, w 

tym cyklicznych akcji głośnego czytania w bibliotece, 

 Realizacja projektu edukacyjnego „Czytanie jak przygoda” z uczniami kl. II SP 2 (2,5 

letni cykl zajęcia raz w miesiącu), 

 Organizacja cyklicznych (raz w miesiącu) spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki dla 

seniorów w Proszowicach i dla dzieci w filii w Ostrowie, 

 Popularyzacja audiobooków, e-booków i e-czytelni także poprzez organizację zajęć z 

tabletami, 

 Organizacja zajęć z kodowania dla dzieci (zajęcia raz w tygodniu prowadzone przez 

wolontariuszkę), 

 Warsztaty biblioterapeutyczne dla dzieci, 

 Organizacja spotkania autorskiego (Robert Makłowicz), 

 Organizacja wystaw (6 w roku), 

 Całoroczna współpraca ze szkołami zlokalizowanymi w Gminie Proszowice w związku 

z partnerstwem Biblioteki przy realizacji 5 projektów międzynarodowych: „Olimpiady 

naukowe” i „e-Do Project-innowacyjne narzędzia dydaktyczne wspomagające 

kluczowe kompetencje”, „Young hands on old lands”, „Technologital Enhanced 

Primary School” „War In Films” finansowanych z programu Erasmus Plus. 

Biblioteka zapewnia wszystkim w/w projektom obsługę finansową i administracyjną. 

 

5. W zakresie promocji Biblioteki i czytelnictwa. 

http://www.biblioteka.proszowice.pl/
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 W 2019 roku Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Proszowicach aktywnie 

promowała swoją działalność dzieląc się własnym doświadczeniem podczas spotkań, 

warsztatów i konferencji, z których warto wymienić:  

 Udział w uroczystych obchodach „Dnia Bibliotekarza” w Krakowie (29 maja), 

 Udział w konferencji dla bibliotek realizujących projekt w ramach programu 

„Infrastruktura Bibliotek 2016-2020” w Starym Sączu (11-13 września), 

 Udział w konferencji zorganizowanej przez OŚRODEK KARTA dla bibliotekarzy 

tworzących archiwa społeczne w Warszawie (12 października), 

 Uczestnictwo w szkoleniu organizowanym przez Fundacje Rozwoju Systemu Edukacji 

dla realizatorów projektów Erasmus Plus w Katowicach (15 października), 

 Udział w Forum Dyrektorów Bibliotek Publicznych Województwa Małopolskiego w 

Krakowie (26 listopada), 

 Udział w zjeździe moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki w Krakowie (26 

listopada).  

Stale realizowane są tradycyjne działania promocyjne poprzez plakaty, ulotki, informacje 

umieszczane na stronie www biblioteki oraz w Internetowym Kurierze Proszowickim.  

 

6. Działalność instrukcyjno-metodyczna w 2019  

 W styczniu i lutym realizowane były przede wszystkim konsultacje związane ze 

statystyką (GUS, raporty do BN, tabele i opisowe sprawozdania do Ministerstwa Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego, Biblioteki Narodowej oraz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w 

Krakowie  

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego Instruktor powiatowy zrealizował następujące 

wyjazdy: 

 

13.02.2019 Wyjazd do WBP w Krakowie-udział w szkoleniu z obsługi programu 

SOWA – moduł tworzenia bibliografii regionalnej 

8.03.2019 Wyjazd do biblioteki w Radziemicach – udział w obchodach Dnia Kobiet 

15.03.2019 Wyjazd do WBP w Krakowie- udział w szkoleniu z deskryptorów 

25.03.2019 Wyjazd do biblioteki w Radziemicach – praca w jury konkursu 

„Oczarowani bajką” 

28.03.2019 Wyjazd do biblioteki w Pałecznicy – praca w jury konkursu „Oczarowani 

bajką” 

13.06.2019 Wyjazd do biblioteki w Oświęcimiu- udział w forum bibliografów 

regionalnych 

10.10.2019 Wyjazd do GBP w Pałecznicy-udział w jubileuszowej edycji akcji „Od 

czwartego roku bez książeczki ani kroku” 

17.10.2019 Wyjazd do WBP w Krakowie-udział w szkoleniu z obsługi programu 

SOWA – moduł tworzenia bibliografii regionalnej 

25.10.2019 Wyjazd na Targi Książki w Krakowie – udział w seminariach i 

spotkaniach, pozyskanie materiałów promocyjnych dla bibliotek 

04.11.2019 Wyjazd do GBP w Koniuszy- sprawy organizacyjne 

05.11.019 Wyjazd do biblioteki w Radziemicach-udział w uroczystej akcji „Od 

czwartego roku bez książeczki ani kroku” 

21.11.2019 Wyjazd do GBP w Pałecznicy – praca w jury konkursu recytatorskiego im. 

L.H. Morstina 



68 
 

18.12.2019 Wyjazd do WBP w Krakowie- udział w szkoleniu z deskryptorów 

06.12.2019 Wyjazd do biblioteki w Kazimierzy Wielkiej na uroczystą Reyadę 

połączoną z jubileuszem  

 

INFRASTRUKTURA BIBLIOTEKI  

Plan pracy na 2019 zakładał wykonanie następujących zadań w zakresie budowy nowej 

siedziby Biblioteki w Proszowicach: 

 Styczeń: konsultacje z architektem, ustalenie ostatecznej koncepcji bryły budynku, 

wstępne ustalenie układu funkcjonalnego, 

 Luty: opracowanie i przeprowadzenie procedury wyboru architekta wnętrz, 

współpraca w zespole z pracującymi nad projektem architektami, 

 Marzec - kwiecień: przygotowanie dokumentacji do przetargów, 

 Maj-czerwiec: uzyskanie pozwolenia na budowę, odbiór kompletnej dokumentacji 

projektu budowlanego, projektów wykonawczych, kosztorysów, rozliczenie z 

architektem, wybór wykonawców robót budowlanych, 

 Lipiec-grudzień: rozbiórka suteren, prace budowlane.  

 

 W stosunku do w/w harmonogramu z przyczyn niezależnych od inwestora powstały 

kilkumiesięczne opóźnienia, pomimo iż przez cały 2019 trwały intensywne działania mające 

na celu stworzenie nowej przestrzeni na potrzeby Biblioteki i jej użytkowników oraz 

modernizację obecnej siedziby, tj. kamienicy zlokalizowanej pod numerem 16 w Rynku. 

Ostatecznie zadania realizowane były dwutorowo, a ich efektem będzie:  

 Powstanie nowego obiektu, który będzie zlokalizowany na terenie dziedzińca od 

strony parku, co jest zadaniem własnym Biblioteki dofinansowanym ze środków 

MKiDN w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet 2 

Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 

Pomimo wielu trudności opóźniających zaplanowane w harmonogramie działania dzięki 

wyjątkowej determinacji osób zaangażowanych w realizację tego projektu w pierwszym 

kwartale 2020 zostały ukończone prace projektowe, uzyskano pozwolenie na budowę, 

przeprowadzono sondażowe badania archeologiczne zgodne z wytycznymi konserwatora 

zabytków, rozstrzygnięto przetarg na wykonanie budynku w stanie surowym zamkniętym. 

Mocno zaawansowane są również prace nad projektem wnętrz, wyposażeniem oraz systemem 

oznakowania i identyfikacji nowej Biblioteki. 

Koszt inwestycji: 3 092 300,00 zł, w tym  

2 000 000,00 zł Dofinansowania z MKiDN, 

1 092 300,00 zł Wkład własny zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LV/468/2018 z dnia 20 

sierpnia 2018 r 

 Remont kamienicy został włączony do projektu rewitalizacji obszarów kultury w 

ramach środków pozyskanych przez Gminę Proszowice z Regionalnego Programu 

Operacyjnego w ramach Poddziałania 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych 

RPMP.11.01.02.IZ.00-12-033/17 na obręb Proszowice. Umowa z wykonawcą, który 

przedstawił najkorzystniejszą ofertę została w połowie marca 2020 podpisana przez 

Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice. 

Koszt tej inwestycji wynosi 1 887 555,00 zł 
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4. Sport i zdrowie w Gminie. 

 

SPORT  

 Samorząd gminy od wielu lat wspomaga finansowo kluby sportowe, a także pracuje nad 

stworzeniem warunków oraz możliwości, aby tę dziedzinę rozwijać i szerzyć wśród 

społeczności. 

 W roku 2019 kluby sportowe składały wnioski o przyznanie dotacji w ramach ustawy o 

sporcie oraz na podstawie Uchwały NR XVI/105/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 

19 października 2015 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego 

Gminy Proszowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.  

W roku ubiegłym ogłoszony został otwarty konkurs projektów na realizację zadania 

publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Proszowice w roku 

2019. Na przeprowadzenie zadania przeznaczono środki w wysokości 150.000,00 zł (w 2018 

– 180 000,00 zł) Dofinansowanie zostało przyznane do wysokości maksymalnie 80% 

planowanych kosztów realizacji zadania. Środki własne określono na poziomie minimum 

20% planowanych kosztów realizacji zadania i są to środki finansowe. Weryfikacji 

zaproponowanych kwot w ramach wsparcia rozwoju sportu dokonano na podstawie 

zapotrzebowania z lat poprzednich oraz realnych kosztów utrzymania wszystkich 

posiadanych przez dany klub drużyn, uczestnictwa w rozgrywkach na różnym szczeblu i 

kategoriach wiekowych. 

W ramach konkursu wpłynęło 4 wnioski przygotowane przez Ludowy Klub Sportowy 

Agricola Klimontów, Ludowy Klub Sportowy Płomień Kościelec, Miejski Klub Sportowy 

Proszowice oraz Miejski Klub Sportowy Nowa Proszowianka. Kluby dają możliwość 

aktywnego spędzania czasu wolnego, integracji z rówieśnikami oraz zdrowej rywalizacji i 

wytrwałości. Działalność klubów przyciąga wielu obserwatorów, co potwierdził udział 

kibiców na rozgrywanych meczach. Kibice chętnie dopingują piłkarskie zmagania przy okazji 

integrując się, budując lokalną tożsamość oraz wspierając działalność zespołów. W związku z 

realizacją proponowanych zadań konieczne jest przygotowanie obiektów i drużyn do 

rozgrywek. Przeprowadzane rozgrywki mają na celu rozwinięcie aktywności fizycznej, 

podnoszenie umiejętności sportowych oraz osiąganie lepszych wyników.  

W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej zgodnie z Zarządzeniem NR 8/2019 

Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice z dnia 22 stycznia 2019 w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu sprzyjania rozwojowi 

sportu na terenie Gminy Proszowice, zrealizowano następujące projekty:  

  Ludowy Klub Sportowy Płomień Kościelec  
Klub zorganizował turniej piłki nożnej dla dzieci w wieku 6-12 lat, rozgrywki 

prowadzone były w systemie pucharowym. Treningi piłki nożnej grupy senior 

odbywały się raz w tygodniu oraz dwa razy w tygodniu dla dzieci w wieku 6 -11 lat. 

Ponadto klub uczestniczył w rozgrywkach Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, w 

roku 2019 wywalczył awans do Klasy A. 

  Ludowy Klub Sportowy Agricola Klimontów  

Klub prowadzi działalność drużyny sportowej, występującej w Krakowskiej w Klasie B. 

Agricola rozegrała udaną rundę wiosenną, po której uplasowała się na 7 pozycji na 13 

zespołów. Po rundzie jesiennej Agricola zajęła III miejsce w tabeli. Przez cały rok 

działa Akademia Piłkarska LKS Agricola, w której treningach na chwile obecną bierze 

udział 50 dzieci. W każdym tygodniu odbywały się 3 treningi różnych grup dzieci. 

Treningi prowadzą regularnie doszkalający się trenerzy. Dzieci uczestniczyły w 2 

Turniejach oraz rozgrywają mecze sparingowe w swoich kategoriach wiekowych. 

  Miejski Klub Sportowy Proszowice  
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Prowadził treningi piłki siatkowej cyklicznie trzy razy w tygodniu. Zespoły 

uczestniczyły w turniejach towarzyskich jak i w rozgrywkach organizowanych przez 

Małopolski Związek Piłki Siatkowej. W zajęciach brała udział grupa 60 zawodniczek, 

trenerów oraz wolontariuszy. Zespół rozgrywający swoje mecze w 2 lidze kobiet zajął 

II miejsce. 

 Miejski Klub Sportowy Nowa Proszowianka  
Organizowała zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej, 

prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę trenerską dla 180 podopiecznych, 

zrzeszonych w 8 grupach wiekowych od 5 latków wzwyż. Treningi odbywały się w 

ilości 24 tygodniowo. MKS Nowa Proszowianka również uczestniczył w rozgrywkach 

Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w lidze okręgowej. 

 

Środki przekazane na podstawie ustawy o sporcie oraz Uchwały Nr XVI/105/2015 Rady 

Miejskiej w Proszowicach zostały rozdysponowane w wysokości 150.000,00 zł 

 

Działania sportowe w roku 2019 to nie tylko zajęcia sportowe, to przede wszystkim wspólna 

praca, która odgrywa ważną rolę we wczesnej edukacji i kształtuje umiejętności przyszłych 

sportowców. 

 

ZDROWIE  

 Zdrowie publiczne jest to zorganizowany wysiłek społeczeństwa, przede wszystkim za 

pośrednictwem instytucji publicznych, podejmowany w celu poprawy, promowania, ochrony 

i przywracania zdrowia populacji w wyniku wspólnego działania. Obejmuje świadczenia takie 

jak analiza sytuacji zdrowotnej, nadzór epidemiologiczny, promocja zdrowia, zapobieganie, 

kontrola chorób zakaźnych, ochrona środowiska i warunków sanitarnych, przygotowanie do 

katastrof i reagowanie na nie, higiena i medycyna pracy i inne.  

 Samorząd Gminy Proszowice w roku 2019 stawiał za cel w swych działaniach 

utrzymanie oraz poprawę stanu zdrowia wśród społeczeństwa. Zakres tych działań 

obejmował: 

1.  Współpracę z Zespołem Placówek Caritas w Proszowicach, która dotyczyła prowadzenia 

zajęć socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin 

dysfunkcyjnych. W roku 2019 z zajęć skorzystało 15 dzieci. Całkowity koszt zadania wyniósł 

59 960,00 zł w tym 50 000,00 zł pochodzących z budżetu Gminy w ramach dotacji na 

podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  

 

2.  Zajęcia w obszarze aktywności fizycznej, które dotyczyły wyjazdów na basen w ramach 

lekcji wychowania fizycznego sfinansowane z budżetu Gminy Proszowice w kwocie 132 

300,00 zł 

 

3.  Zorganizowanie 10 warsztatów ekologicznych dla 10 grup dzieci.  

Warsztaty dla jednej grupy trwały 1 lekcję (45 minut) i odbyły się w następujących szkołach:  

3 warsztaty w Szkole Podstawowej nr 1w Proszowicach trzy II klasy;  

2 warsztaty w Szkole Podstawowej nr 2 Proszowicach dwie klasy II łącznie;  

1 warsztat w Szkole Podstawowej w Kościelcu jedna klasa II 20 dzieci,  

1 warsztat w Szkole Podstawowej w Klimontowie jedna klasa IV i V;  

1 warsztat w Szkole Podstawowej w Ostrowie jedna klasa II;  

1 warsztat w Szkole Podstawowej w Żębocinie klasa I oraz II;  

1 warsztat w Szkole Podstawowej w Szczytnikach klasa II i III.   

 Łącznie 183 uczniów szkół podstawowych przeprowadzało eksperyment by dowiedzieć 

się, co to jest smog i jak powstaje. W bardzo atrakcyjnej formie przyswoili informacje o tym, 
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jaki jest stan powietrza, którym oddychamy, jak zanieczyszczone powietrze wpływa na 

organizm, co kryją w sobie tajemnicze słowa: pm10, pm2,5, benzo[a] piren. Aktywnie szukali 

rozwiązania, co możemy zrobić, aby było lepiej i  jak możemy się chronić przed smogiem. 

Każdy z uczestników otrzymał bawełniany worek, który przez lata będzie służył zamiast 

powszechnie stosowanych „reklamówek”. Każda z klas otrzymała skrzynkę „oczyszczaczy 

powietrza”, skrzydłokwiatów, roślin pokojowych poprawiających jakoś powietrza w 

pomieszczeniach. Konieczność zadbania o dobrą kondycję roślin spoczywająca na dbałości o 

Skrzynkę w każdej klasie.  

Koszt realizacji zadania 3000,00 zł dofinansowanie RPO 443- 2 388,00 zł, wkład własny 

Gminy 612,00 zł  

 

4.  Konsultacje psychologiczne i terapeutyczne dla mieszkańców gminy dotkniętych 

problemami uzależnienia od alkoholu oraz innych używek.  

W ramach konsultacji odbywały się:  

 Spotkania indywidualne z psychologiem do spraw uzależnień dla osób 

współuzależnionych,  

 Spotkania indywidualne z terapeutom ds. uzależnień dla osób uzależnionych, 

 Grupy terapeutyczne z psychologiem dla dzieci.  

Koszt zadania to 45.875,00 zł z budżetu Gminy. 

 

5.  Działania edukacyjne adresowane do dzieci i młodzieży na temat zagrożeń wynikających z 

używania środków odurzających, substancji psychoaktywnych i NSP- na podstawie ustawy z 

dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii. 

 463 uczniów ze szkół podstawowych uczestniczyło w warsztatach oraz spotkaniach 

profilaktycznych.  

Koszt zadania to 8.390,00 zł z budżetu Gminy. 

 

6.  Realizacja projektu „Aktywna świetlica”, w ramach dofinansowania projektu z 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

zrealizowano następujące zadania: zajęcia sportowo-ruchowe, zajęcia z logopedą, 

pedagogiem, dietetykiem a także udzielenie uczestnikom i ich rodzinom pomocy 

specjalistycznej w postaci terapii profilaktyki uzależnień i zdrowotnej.  

Koordynatorem zadania jest Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach. 

Całkowity koszt zadania w roku 2019 to 56. 200,00 zł  

 

7. Wykład dla mieszkańców gminy pt. ,,Chodzenie bez bólu”. 7 maja 2020 w siedzibie 

Urzędu Gminy i Miasta w Proszowicach w sali nr 8 odbył się wykład dla mieszkańców, który 

poprowadzili: specjalista leczenia ran Aneta Zymon z Centrum Leczenia Bólu i Ran AZ MED 

KRAKÓW, podolog mgr Patrycja Nowak oraz fizjoterapeuta mgr Adrian Karasiewicz. W 

czasie prelekcji mieszkańcy dowiedzieli się o możliwościach leczenia chorób i ran oraz jak 

radzić sobie z uciążliwym bólem nóg i stóp.  
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5. Nieruchomości, oświetlenie, drogi w gminie Proszowice. 

 

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Proszowice: 

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Proszowice na dzień 

31.12.2019  wynosi: 305,9957 ha o wartości: 17 032 627,12 zł (w 2018 to odpowiednio 

303,81 ha, 17 136 684,12 zł) w tym:  

 

  Wartość w złotych Wartość w złotych 

Powierzchnia w 

ha 

Powierzchnia w 

ha 

Rok 2019 2018 2019 2018 

Grunty pod drogami 3 738 928,00 3 530 563,00 175,7925 171,6907 

Grunty na terenie 

miasta Proszowice 6 824 553,32 6 871 368,32 48,0885 48,5447 

Grunty będące w 

użytkowaniu 

wieczystym na 

terenie miasta 

Proszowice 2 444 597,33 2 533 578,33 9,1232 9,2961 

Grunty na terenie 

gminy 2 778 706,47 2 605 257,47 70,3847 71,0727 

Grunty będące w 

użytkowaniu 

wieczystym na 

terenie gminy  
1 245 842,00 1 595 917,00 2,6068 3,2142 

 

Zagospodarowanie gruntów: 

Sposób 

zagospodarowania 

Powierzchnia 

łączna w ha 

Powierzchnia 

łączna w ha 

Wartość w 

złotych 
Wartość w złotych 

Rok 2019 2018 2019 2018 

W użytkowaniu 

wieczystym na terenie 

miasta i gminy 

Proszowice 11,73 12,5103 3690439,33 4129495,33 

Pod wysypiskiem 

śmieci w Żębocinie 4,0044 4,0044 23945,00 23945,00 

Działki przekazane 

sołectwom bezpłatnie 

do korzystania zgodnie 

z Uchwałą Nr 

XIV/77/99 Rady 

Miejskiej w 

Proszowicach 9,7267 9,7267 245543,00 245543,00 

Działki na terenie 

innych gmin 0,388 0,388 14110,00 14110,00 
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Działki przekazane 

bezpłatnie w użyczenie 

osp 3,6974 3,6974 125752,00 125752,00 

Działki przekazane w 

zarząd 12,1839 12,1399 1296306,00 1328106,00 

Działki przekazane 

bezpłatnie w użyczenie 3,6616 3,6616 173801,00 173801,00 

 

Lokale mieszkalne (mieszkania socjalne i komunalne) wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Proszowice szczegółowa analiza w rozdziale IV Informacje o 

realizacji polityk, programów i strategii. Pkt. 5 

 

Oświetlenie uliczne 

Na terenie Gminy Proszowice zainstalowanych jest ponad 2300 punktów świetlnych. 

Większość z nich stanowią oprawy należące do TAURON Dystrybucja Serwis S.A., z którą 

to firmą Gmina Proszowice posiada podpisaną umowę na konserwację oświetlenia ulicznego. 

Dostawcą energii elektrycznej jest w wybrana w przetargu nieograniczonym firma TAURON 

Sprzedaż Sp. z o.o. 

W roku 2019 Gmina Proszowice przeprowadziła modernizację oraz dobudowę oświetlenia 

ulicznego w poniżej wymienionych miejscowościach: 

 

Oświetlenie uliczne - Bobin Szt. (oprawy LED) 2 6 000,00 zł 

Oświetlenie uliczne – Górka 

Stogniowska 

Dł. m.b. 384 

17 694,00 zł Szt. (oprawy LED) 3 

Słupy 1 

Oświetlenie uliczne - 

Stogniowice 

Dł. m.b. 735 

22 500,00 zł   Szt. (oprawy LED) 5 

Szafa sterowania ośw. 1 

Oświetlenie uliczne – 

Ciborowice/Przezwody 

Dł. m.b. 236 
8 610,00 zł 

Szt. (oprawy LED) 4 

Oświetlenie uliczne - 

Szklana  

Dł. m.b. 201 
8 364,00 zł 

Szt. (oprawy LED) 2 

Oświetlenie uliczne – 

Łaganów/Więckowice  

Dł. m.b. 325 

10 455,00 zł  
Szt.. (Oprawy LED) 4 

 

Poniesiony koszt w roku 2019 wynosi 73 623 zł (w roku 2018 – 180 639,82) 
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Sieć wodociągowa i kanalizacyjna: 

Gmina Proszowice do obsługi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w 2016 powołała spółkę 

Wodociągi Proszowickie Sp. z o.o. 

W zakres powierzonych Spółce urządzeń wchodzi: 

 

Sieci: 

1. Sieć wodociągowa wraz hydrantami przeciwpożarowymi o długości około 225 km wraz z 

przyłączami będącymi własnością Gminy w miejscowościach: Bobin, Ciborowice, 

Czajęczyce, Gniazdowice, Górka Stogniowska, Jakubowice, Jazdowiczki, Kadzice, 

Klimontów, Koczanów, Kościelec, Kowala, Łaganów, Makocice, Mysławczyce, Opatkowice, 

Ostrów, Piekary, Posiłów, Przezwody, Stogniowice, Szczytniki, Szczytniki-Kolonia, Szklana, 

Szreniawa, Klimontów, Teresin, Więckowice, Wolwanowice, Żębocin. 

2. Sieć kanalizacyjna o długości około 28,6 km wraz z przyłączami będącymi własnością 

Gminy w miejscowościach: Proszowice, Jazdowiczki, Klimontów – Szreniawa, Jakubowice. 

 

Budynki i urządzenia: 

1. Stacja Uzdatniania Wody w Opatkowicach wraz z ujęciem wody, tj. wały ochronne, jaz, 

budynek zasuw na ujęciu, osadniki poziome, rurociąg wody surowej od ujęcia do ZUW, 

obiekty budowlane oraz urządzenia Stacji Uzdatniania Wody wraz z ogrodzeniem terenu i 

całym jego wyposażeniu. 

2. Pompownia wody w miejscowości Ibramowice: budynki wraz z urządzeniami, ogrodzenie, 

grunt. 

3. Pompownia wody w miejscowości Kościelec: budynki wraz z urządzeniami, grunt pod 

budynkiem. 

4. Pompownia wody w miejscowości Czajęczyce: grunt, ogrodzenie, pompownia 

kontenerowa wraz z urządzeniami. 

5. Pompownia wody w miejscowości Proszowice ul. Krakowska: grunt, pompownia 

kontenerowa wraz z urządzeniami, komputer sterujący znajdujący się na Stacji Uzdatniania 

Wody w Opatkowicach. 

6. Zbiorniki wody czystej w Żębocinie w skład, których wchodzi: ogrodzenie, grunt, 2 

zbiorniki 300 m3, 1 zbiornik 2500 m3, budynek hydroforni wraz z wyposażeniem. 

7. Zbiornik wody czystej w Teresinie w skład, którego wchodzi: ogrodzenie, grunt, 1 zbiornik 

500 m3 wraz z wyposażeniem. 

8. Zbiorniki wody w miejscowości Kowary. 

9. Zbiornik wody w miejscowości Makocice w skład, którego wchodzi: ogrodzenie, grunt, 

zbiornik. 

10. Pompownie ścieków w miejscowościach: Jakubowice 2 szt. (w skład, którego wchodzi: 

ogrodzenie, grunt, pompownia wraz z wyposażeniem), Jazdowiczki 3 szt. (w skład, którego 

wchodzi: ogrodzenie, grunt, pompownia wraz z wyposażeniem), Proszowice ul. Kościuszki 1 

szt. (pompownia wraz z wyposażeniem). 

11. Oczyszczalnia ścieków w Proszowicach, w skład, której wchodzą obiekty budowlane 

wraz z urządzeniami niezbędnymi do funkcjonowania oczyszczalni, ogrodzenie, grunt. 

 

Drogi publiczne w Gminie Proszowice  

1. Sieć dróg publicznych kategorii gminnej, według ewidencji, to 153,32 km. 

2. Sieć dróg wewnętrznych  to 170,85 km. 
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Działania zmierzające do ulepszenia i poprawienie infrastruktury drogowej w roku 2019 w 

porównaniu z rokiem 2018 polegały na:  

 

L.P. Działania podjęte 

Rok 2019 Rok 2018 

Kwota Kwota 

1 

Remonty nakładkowe i cząstkowe 

dróg o nawierzchniach 

bitumicznych 308 348,94 1 350 210,52 

2 
Remont nawierzchni twardej 

ulepszonej z kostki betonowej 93 408,62 174879,51 

3 
Remontu dróg o nawierzchniach 

nieulepszonych z kruszywa   220 714,63 321 614,25 

4 
Remont poboczy i skarp, 

oczyszczanie jezdni z namulisk 31 197,20 93 074,72 

5 Remonty mostów 16 389,00 29 937,59 

6 Odwodnienia dróg gminnych 135 499,75 13 0480,91 

7 
Oznakowanie poziome i pionowe 

dróg gminnych 53 418,23 49 745,38 

8 
Opracowania i nadzory związane z 

utrzymaniem dróg 41 641,86 79 125,68 

9 Ubezpieczenie dróg gminnych ----------  6073,20 

 

 

 

6. Oświata i edukacja. 

Informacja o realizacji zadań w zakresie oświaty – 2019  

Gmina Proszowice prowadzi następujące placówki oświatowe: 

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Proszowicach 

2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Proszowicach 

3. Szkoła Podstawowa w Kościelcu 

4. Szkoła Podstawowa w Klimontowie 

5. Szkoła Podstawowa w Ostrwie 

6. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Szczytnikach  

7. Zespół szkól w Żębocinie  

8. Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Proszowicach 

9. Samorządowe Publiczne Przedszkole Nr 2 w Proszowicach  

10. Samorządowy Żłobek w Proszowicach 

do których uczęszcza łącznie 1810 uczniów w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i 

szkołach podstawowych i 68 dzieci w żłobku ( dane wg stanu na 30.09.2019).  

 

W szkołach, przedszkolach i żłobku na dzień 30.09.2019  liczba etatów wynosi: 

- 187,21 etatów nauczycieli 

- 67 etatów pracowników obsługi 

- 11 etatów pracowników Centrum Obsługi Oświaty 

- 15,5 etatu pracowników Żłobka 
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W związku ze zmniejszeniem ilości oddziałów o 8 w roku szkolnym 2019/2020 zatrudnienie 

nauczycieli zmniejszyło się o 11,16 etatu w porównaniu do 30.09.2018. 

 

NAUCZYCIELE WG STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO 

Etaty stan na 30.09.2019 w porównaniu z analogicznym okresem roku 2018  
Stażysta Kontraktowy Mianowany 

 

Dyplomowany 

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

4,59 5,28 

 
20,26 25,49 28,04 32,47 134,32 134,90 

 

 

Awanse zawodowe w 2019: 

- zmiana stopnia awansu na nauczyciela kontraktowego 3 osoby 

- zmiana stopnia awansu na nauczyciela minowanego 3 osoby 

- zmiana stopnia awansu na nauczyciela dyplomowanego 7 osób 

 

Gmina Proszowice dotuje także niepubliczne szkoły i przedszkola – dotowane placówki stan 

na 30.09.20219:  

1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Koczanowie  

2. Prywatne Przedszkole „Pinokio” w Proszowicach. 

Z dniem 31 sierpnia 2019 r zakończyły swoją działalność: Niepubliczne Gimnazjum w 

Koczanowie, Niepubliczne Gimnazjum w Ostrowie, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w 

Stogniowicach, natomiast Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Bajka w Koczanowie nie został 

uruchomiony 
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Analiza danych z placówek prowadzonych przez Gminę Proszowice 

Ilość uczniów, oddziałów oraz nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Proszowice w roku szkolnym 2019/2020 

(stan na dzień 30.09.2019) w porównaniu z analogicznym okresem w roku szkolnym 2018/2019 

 

Placówka 

 

Ilość nauczycieli 

 

Liczba uczniów 

 

RAZEM 

Ilość oddziałów 

 

RAZEM 

Osób Etatów 

Przedszkole/ 

oddział 

przedszkolny 

Szkoła 

podstawowa 

 

Gimnazjum 

Przedszkole/ 

oddział 

przedszkolny 

Szkoła 

podstawowa 

 

Gimnazjum 

 

Rok Szkolny 

2019 

2020 

2018 

2019 

2019 

2020 

2018 

2019 

2019 

2020 

2018 

2019 

2019 

2020 

2018 

2019 

2018 

2019 

2019 

2020 

2018 

2019 

2019 

2020 

2018 

2019 

2019 

2020 

2018 

2019 

2018 

2019 

2019 

2020 

2018 

2019 

Szkoła Podstawowa w 

Klimontowie 

15 21 15 17,63 9 9 106 114 17 115 140 1 1 8 8 1 9 10 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w 

Proszowicach 

45 56 41,78 45,31 47 31 443 501 --- 490 532 2 2 22 25 --- 24 27 

Szkoła Podstawowa nr 2 w 

Proszowicach 

34 38 33,22 36,31 -- --- 330 238 112 330 350 -- --- 14  12 5 14 17 

Szkoła Podstawowa w Ostrowie 16 20 13,31 14,60 25 24 88 93 --- 113 117 1 1 8 8 --- 9 9 

Szkoła Podstawowa z 

Oddziałami Integracyjnymi w 

Szczytnikach 

24 22 21,18 16,68 31 33 64 66 --- 95 99 2 2 7 7 --- 9 9 

Szkoła Podstawowa w Kościelcu 23 26 19,83 22,66 75 62 171 167 18 246 247 3 3 8 9 1 11 13 

Szkoła Podstawowa w Żębocinie 15 17 12,55 12,83 9 15 70 69 --- 79 84 1 1 7 7 --- 8 8 

Szkoła Muzyczna I Stopnia w 

Żębocinie 

13 14 10,61 11,02 -- --- 73 63 --- 73 63 -- --- -- 10 --- --  

Przedszkole Samorządowe Nr 1 

w Proszowicach  

18 16 14,98 14,54 194 185 -- --- --- 194 185 9 8 -- --- --- 9 8 

Samorządowe Publiczne 

Przedszkole Nr 2 w 

Proszowicach 

8 9 4,75 5,94 75 75 -- --- --- 75 75 3 3 -- --- --- 3 3 

OGÓŁEM 211 239 187,21 197,52 465 434 1345 1311 147 1810 1892 22 21 74 76 7 96 104 
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 Wydatki na oświatę, to znaczna część budżetu Gminy. Źródła wydatków związanych z 

realizowaniem zadań oświatowych w Gminie to subwencja oświatowa, dotacje, środki własne 

gminy i inne. W celu poprawy efektywności finansowania zadań oświatowych dokonywane 

są zmiany organizacyjne polegające między innymi na: corocznym weryfikowaniu 

organizacji każdej ze szkół i przedszkoli, corocznym weryfikowaniu zatrudnienia w szkołach 

i przedszkolach. Wyżej wymienione działania wymuszane są względami ekonomicznymi, 

niemniej jednak podejmowanie określonych decyzji na pierwszym miejscu stawia, jako cel 

nadrzędny zapewnienie uzyskania wysokiej, jakości kształcenia i zapewnienia właściwych 

warunków nauki i pracy. 

 

Realizując zadania z zakresu prowadzenia oświaty, Gmina Proszowice w 2019 roku poniosła 

wydatki na realizację wszystkich zadań oświatowych w kwocie 26.540.940,22 zł (w 2018 – 

22 158 082,44). 

 

 

Poniższe tabele obrazują finansowanie oświaty w Gminie Proszowice w roku 2019. 

 

Tabela Nr 1. – Źródła finansowania oświaty w 2019  

 2019 

Zł % całości 

Subwencja oświatowa 13 512 111,64 50,91 

Dotacje na zadania bieżące i 

powierzone z budżetu 

państwa. MUW, podręczniki, 

pomoce 

 

872 327,09 

 

3,28 

Środki UE dla placówek 

oświatowych – Erasmus 

Plus, Autostrada KK, 

termomodernizacja SP 

Klimontów 

 

2 623 243,03 

 

9,88 

Inne dochody placówek 

oświatowych, żłobek – 

wpłaty rodziców, 

odszkodowania, wynajem 

sal, wpłaty za przedszkole 

 

821 471,14 

 

3,09 

Środki MEN dla placówek 

oświatowych – Projekt 

Polska – Ukraina 

 

47 590,86 

 

0,17 

Środki Fundacji NIDA 6 034,54 0,02 

Środki własne budżetu 

Gminy 

8 658 161,92 32,65 

RAZEM 26 540 940,22 100 
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Tabela Nr 2. – Struktura wydatków oświatowych w 2019 

 2019 

Zł % całości 

Wydatki bieżące 26 540 940,22 100 

W tym:   

Wydatki na wynagrodzenia z 

pochodnymi 

18 582 806,88 70,02 

Wydatki na remonty 2 838 348,39 10,69 

Dotacje dla szkół 

niepublicznych 

1 084 964,61 4,08 

Dotacje dla przedszkoli 

niepublicznych 

467 356,45 1,77 

Pozostałe wydatki bieżące 

(wydatki rzeczowe) 

3 567 463,89 13,44 

 

Tabela Nr 3. – Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych w 2019 

Nazwa placówki Wydatki 2019 

Przedszkola 467 356,45 

Szkoły podstawowe 832 809,34 

Oddziały przedszkolne 95 384,37 

Gimnazja 156 770,90 

RAZEM 1 549 433,74 

 

Dostosowanie placówek do nowego roku szkolnego 

W ramach poprawy bazy szkolnej oraz bieżącego zapewnienia bezpiecznych i higienicznych 

warunków pracy i nauki oraz dostosowania placówek do nowego roku szkolnego 2019/2020, 

wykonano bieżące remonty, naprawy, a także zakupiono niezbędne pomoce i sprzęty. 

Szczegóły obrazują poniżej zamieszczone tabele. 

 

Tabela Nr 4. – Koszty/wydatki poniesione na inwestycje, remonty, zakupy w gminnych 

placówkach oświatowych w roku 2019. 

  

Rok 2019 

Lp. Nazwa placówki Opis zrealizowanych działań Koszt 

 

1 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 

w Proszowicach 

Wymiana instalacji wodno-sanitarnej wraz z wymianą 

instalacji elektrycznej, budowa dodatkowych kominów 

wraz z wentylacją, pomiar oświetlenia. Instalacja 

systemu monitoringu wizyjnego. Zakupiono krzesła i 

stoliki uczniowskie. Wymiana pieca c.o. Zakup pomocy 

dydaktycznych 

 

250 668,24 zł 

 

2 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 

w Proszowicach 

Remont dachu po zalaniu, wymiana paneli, zakup osłon 

na grzejniki, pomiar oświetlenia, naprawa bieżni, 

wykonanie podjazdu. Zakupiono tablice, rolety, 

oczyszczacz powietrza, pomoce dydaktyczne, książki do 

biblioteki, wyposażenie klas 1, wyposażenie szatni. 

 

 

80 456,49 zł 
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 Powyższe zestawienie wykonanych w roku 2019 remontów i napraw w placówkach 

oświatowych uwzględnia prace konieczne ze względu na wydane decyzje organów 

zewnętrznych w latach poprzednich.  

 

 
 

 

3 

 

Szkoła Podstawowa 

w Kościelcu 

Modernizacja pomieszczeń sanitarnych wraz z 

malowaniem, wymiana rynien oraz wymiana okien w 

szatni. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne, 

komputery, drukarkę oraz suszarki do rąk. 

 

 

67 268,00 zł 

 

4 

 

Szkoła Podstawowa 

w Klimontowie 

Termomodernizacja szkoły, wymiana instalacji wodno-

sanitarnej wraz z wymianą instalacji elektrycznej, 

remont przewodu kominowego, modernizacja systemu 

alarmowego. Zakupiono ławki i stoliki dla uczniów. 

 

2 107 876,29 zł 

5 Szkoła Podstawowa 

w Ostrowie 

Wykonanie robót remontowych wokół budynku szkoły. 

Zakupiono żaluzje do klas, sprzęt sportowy oraz książki 

do biblioteki. 

 

20 914,90 zł 

 

6 

Szkoła Podstawowa  

z Oddz. Integracyjnymi  

w Szczytnikach 

Wykonanie robót remontowych kotłowni oraz naprawa 

tynków w budynku szkoły wraz z wymiana drzwi. 

Zakupiono pomoce dydaktyczne. 

 

19 200,00 zł 

 

7 

 

Zespół Szkół w 

Żębocinie 

Malowanie sal lekcyjnych, kancelarii oraz pokoju 

nauczycielskiego. Zakupiono tablicę, szafę na akta 

osobowe, komputer, niszczarkę oraz biurko. Zakupiono 

pomoce dydaktyczne do Szkoły Muzycznej. 

 

19 962,30 zł 

 

8 

 

Przedszkole 

Samorządowe nr 1 

w Proszowicach 

 

Wykonanie robót budowlanych związanych z 

dostosowaniem obiektu do wymagań p. ppoż., przyłącz 

sieci gazowej. Zakupiono wyposażenie AGD, kuchnie 

gazowe, zabawki. 

 

247 214,17 zł 

 

9 

Samorządowe Publiczne 

Przedszkole nr 2  

w Proszowicach 

 

Zakupiono piec kuchenny, niszczarkę. 

 

2 856,00 zł 

 

10 

Samorządowy Żłobek 

w Proszowicach 

Malowanie pomieszczeń. Zakupiono wyposażenie -

AGD, dywany, zabawki. 

 

21 932,00 zł 

 

 

 

 
 Razem: 2 838 348,39 zł 
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Tabela Nr 5. – Decyzje i zalecenia Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Proszowicach zrealizowane w roku 2019 w placówkach 

prowadzonych przez Gminę Proszowice. 

Placówka Zalecenia wykonane w roku 2019 Terminy wydanych decyzji 

Zespół Szkół  

w Żębocinie 

1. Zapewnić równą nawierzchnię boiska szkolnego 

 

Decyzja z 2015 (wykonanie zalecenia 

wielokrotnie przekładane na termin 

późniejszy) 

Szkoła Podstawowa 

Nr 2 w Proszowicach 

1. Doprowadzić do odpowiedniego stanu sanitarnego ściany w holu głównym 

2. Zapewnić możliwość ochrony przed nasłonecznieniem w pracowni komputerowej  

3. Wykonać badania i pomiary szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia czynników w 

środowisku pracy, w tym pomiary oświetlenia na wszystkich stanowiskach 

4.Osłony na grzejniki 

Decyzja z 2014 ( wykonanie zalecenia 

wielokrotnie przekładane na termin 

późniejszy) 

Szkoła Podstawowa 

Nr 1w Proszowicach 

1.Remont dwóch łazienek przy bocznym wejściu szkoły 

2.Wykonanie w 3 salach lekcyjnych i 1 łazience wentylatorów zewnętrznych 

2.Zapewnić wentylacje mechaniczną w małej i dużej świetlicy oraz pracowni 

chemicznej na 1 piętrze. 

3.Wymiana oświetlenia we wszystkich salach lekcyjnych /badania powtórne 

pozytywne 

4.Zakup i zamontowanie 22 uchwytów na papier toaletowy w łazienkach  

5. Dostosować natężenie oświetlenia w sekretariacie w gabinecie dyrektora, zastępcy 

dyrektora, pedagoga, bibliotece, pokoju nauczycielskim i 23 salach lekcyjnych 

 

Decyzja z 2017   

Decyzja z 2019   

Przedszkole 

Samorządowe Nr 1  

w Proszowicach 

 

 

 

III oddział 

przedszkola 

1.Dostosować wartość wskaźnika obciążenia termicznego do określonej przepisami 

normy – na stanowiskach kucharz/ pomoc kuchenna 

2.Dostosować natężenie oświetlenia stanowiska pracy – w pomieszczeniu kuchennym 

przy stołach, przy kuchni, zmywarce oraz 5 salach dla dzieci 

3. Zapewnić oddzielenie kabin ustępowych w sanitariacie 

4. Przedłożyć do wglądu: protokół z przeglądu wentylacji oraz umowę z firma 

cateringowa. 

5.Podłączenie gazu ziemnego, wymiana pieca na gazowy, remont pomieszczenia 

kuchni, prace związane z -oddymianiem klatki schodowej -oddymianie. 

Decyzje z 2017 (wykonanie 

wielokrotnie przekładane na termin 

późniejszy) 

 

Szkoła Podstawowa 

w Szczytnikach  

1.Udrożnienie kanalizacji toaletowej Konieczność naprawy bieżącej. 
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Szkoła Podstawowa  

w Kościelcu 

1.Zapewnić dostęp do ciepłej wody w toalecie dla chłopców 

2.Doprowadzić do należytego stanu ściany w obu toaletach przy holu głównym oraz 

zamontować deski sedesowe 

3.Zapenić wentylację mechaniczną w dwóch pomieszczeniach sanitarnych  

4.Dostosować stoły i krzesła w pracowni komputerowej  

 

Decyzja z 2017 (wykonanie 

przekładane na termin późniejszy) 

Szkoła Podstawowa  

w Ostrowie 

Zalecenie z Nadzoru Budowlanego   

1.Przełożyc zapadnięte korytka ściekowe i opaskę z płyt od strony północnej 

2.Przedłożyć umowę cateringową  

 

Zalecenie z 2018   

Szkoła Podstawowa  

w Klimontowie 

Termomodernizacja, wymiana schodów zewnętrznych + podjazd dla 

niepełnosprawnych.  

Kostka brukowa 

Plan Gminy Proszowice 
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W ramach nowoczesnej oferty zajęć pozalekcyjnych realizowano projekty szkołach z 

pozyskaniem środków zewnętrznych w roku 2019. 

 W roku 2019, podobnie jak w ubiegłych latach, nasze szkoły realizowały wiele 

projektów zewnętrznych, godnie reprezentowały Gminę Proszowice zarówno w Polsce jak i 

za granicą. 

Poniżej krótka charakterystyka szkolnych przedsięwzięć. 

 

Szkoła Podstawowa w Klimontowie 

 Szkoła Podstawowa w Klimontowie realizowała w 2019 roku projekt English 

Teaching Young and Creative/Młodzi i Kreatywni. W trakcie trwania projektu 

uczniowie  zdobyli wiedzę i umiejętności z języka angielskiego, sztuki oraz 

informatyki. Projekt był podzielony na kilka części i realizowany sukcesywnie. 

Uczestnicy projektu współpracowali na platformie eTwinning ze szkołami partnerskimi 

z Bułgarii, Ukrainy, Gruzji, Turcji i Jordanii. Jest to kreatywna forma pracy, która 

pozwala wspólnie zrealizować zadania pogrupowane tematycznie. W ramach projektu 

przeprowadzono dla grupy 30 uczniów 42 godzin lekcyjnych języka angielskiego, 

zakupiono komputer, materiały biurowe oraz nagrody dla uczniów realizujących zajęcia 

ze sztuki. Na zakończenie projektu zorganizowano wraz usługa gastronomiczną grę 

plenerową w Racławicach.  

Projekt „Młodzi i Kreatywni” realizowany jest w ramach Programu Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności ENGLISH TEACHING, którego krajowym 

operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA – otrzymana i wydatkowana kwota 

to 6 034,54 zł 

 W Szkole Podstawowej w Klimontowie jest realizowany projekt Erasmus+ 

“Attractive schools – happy students – better life” przy współpracy z czterema 

szkołami partnerskimi z krajów europejskich tj. Włochy, Rumunia, Macedonia i Grecja. 

Projekt obejmuje wspólne działania mające na celu głównie doskonalenie kompetencji 

kluczowych (porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje informatyczne, 

umiejętność uczenia się, świadomość i ekspresja kulturowa). Działania, mające na celu 

doskonalenie tych kompetencji, są włączone do programu pracy szkoły i realizowane na 

wielu zajęciach lekcyjnych oraz na pozalekcyjnych warsztatach projektowych. 

Dokonano zakup biletów lotniczych dla grupy sześciu osób (4 uczniów i 2 nauczycieli), 

którzy uczestniczyli w wymianie międzynarodowej w Grecji oraz we Włoszech. 

Zakupiono z projektu artykuły biurowe, materiały, sprzęt wykorzystano w celu 

realizacji zadań projektowych, przeprowadzenia warsztatów dla uczniów, tworzenia 

materiałów projektowych, upowszechniania efektów projektu w szkole oraz w regionie. 

W ramach programu ERASMUS+ w Szkole Podstawowej w Klimontowie otrzymano 

kwotę 69 205,24 zł natomiast dokonano wydatków na kwotę 54 363,05 zł 

 

Szkoła Podstawowa w Kościelcu 

 Szkoła Podstawowa w Kościelcu realizowała w 2019 roku projekt polsko- ukraiński 

"Historia Przyszłości". Był to projekt wymiany młodzieży, realizowany 

w partnerstwie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Kościelcu z ukraińską 

organizacją pozarządową "Asterics" z siedzibą w Charkowie. Wymiana odbywała się 

w dniach 2 - 9 sierpnia, a wzięło w niej udział 15 uczestników z Polski i 15 uczestników 

z Ukrainy. Celem projektu było przełamanie negatywnych stereotypów na temat 

Polaków i Ukraińców, analiza wspólnych elementów kulturowych i historycznych oraz 

tworzenie hipotetycznej wersji przyszłości obydwu krajów.  
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Młodzież miała możliwość poznania innej kultury, podszkolenia znajomości j. angielskiego, 

ale również nawiązania niezapomnianych przyjaźni podczas wspólnego pobytu w Charkowie. 

Projekt zrealizowano ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji 

Ministerstwa Edukacji Narodowej- otrzymano i wydatkowano kwotę 47 590,86 zł  

 

Projekt Autostrada Kluczowych Kompetencji- zakończenie projektu. 

Celem projektu jest wzrost kompetencji matematyczno- przyrodniczych i informatycznych 

uczniów oraz zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania 

narzędzi informatycznych i metod eksperymentu. Grupę docelową stanowią uczniowie i 

nauczyciele szkół: Szkoła Podstawowa nr 1 w Proszowicach, Szkoła Podstawowa w 

Ostrowie, Szkoła Podstawowa w Żębocinie oraz Szkoła Podstawowa w Klimontowie. 

W ramach projektu w 2019 roku zrealizowano zajęcia matematyczno- przyrodnicze i 

informatyczne. Uczniowie szkół uczestniczyli w wycieczkach m.in. do Zakopanego, 

Warszawy, Ogrodu Botanicznego w Krakowie oraz do Ogrodu Zoologicznego w Krakowie. 

Nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach i warsztatach na temat: bezpieczeństwo w 

cyberprzestrzeni, tworzenie ćwiczeń i quizów online, programowanie w nauczaniu i 

kodowanie, programowanie w środowisku SCRACHT.  

W ramach projektu obsługiwanego przez COO Proszowice dokonano wydatków na kwotę 

410 465,79 zł pozyskano 411 384,10 zł 

 

ERASMUS + BENEFICJENT:  

Szkoła Podstawowa nr 1 

Typ: Współpraca szkół: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk 

Projekt pt.: Księga Cyfrowych Legend 

Autor i koordynator: Izabella Krzywkowska  

Czas trwania: 01.09. 2017- 31.08.2019 ZAKOŃCZONY 

Alokacja środków: 29 925 euro 

Wydatki w roku 2019: 13 968,20  

  

 Projekt miał na celu stworzenie partnerstwa szkół z różnych części Europy - Polski, 

Hiszpanii, Turcji i Grecji. Partnerstwo promowało ideę wzmacniania kompetencji 

kluczowych takich jak czytanie, pisanie i liczenie w połączeniu z kompetencjami 

przekrojowymi jak techniki informacyjno-komunikacyjne czy język angielski w komunikacji. 

Projekt w swym podstawowym wymiarze zajmował się stworzeniem Księgi Cyfrowych 

Legend zawierających legendy z regionów szkół biorących udział w partnerstwie, co 

pozwoliło połączyć tradycje z teraźniejszością i przyszłością. Podczas zbierania materiałów, 

nawiązano współpracę z lokalnymi instytucjami kultury jak biblioteką, muzeum, archiwum 

czy centrum kultury. Partnerstwo opierało się na zorganizowaniu czterech krótkoterminowych 

wymian uczniów, co przyczyniło się do wzmocnienia europejskiego charakteru naszej 

współpracy. W maju 2017 do Proszowic przyjechali uczniowie z Grecji, Turcji i Hiszpanii. 

Rok później odbyło się spotkanie w Hiszpanii a we wrześniu 2018 w Turcji. Projekt 

zakończył się spotkaniem w Grecji w czerwcu 2019. 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 
Typ: Współpraca szkół: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk 

Projekt pt: Science Olympics 

Autor i koordynator: Izabella Krzywkowska  

Czas trwania: 01.09. 2018- 31.08.2020 W TRAKCIE – wydłużony termon zakończenia 

Alokacja środków: 33 509 euro 

Wydatki w roku 2019: 81 358,57 
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 Projekt stworzył partnerstwo Polski, Hiszpanii i Anglii w celu podniesienia kompetencji 

w przedmiotach przyrodniczych. Na każdym spotkaniu partnerskim uczniowie biorą udział w 

Olimpiadach Naukowych z takich przedmiotów jak biologia, chemia, fizyka, geografia czy 

matematyka. Projekt zajmuje się też problematyką ekologiczną i społeczną. Projekt zapewnia 

równy udział chłopców i dziewcząt, co ma się przyczynić do zwiększenia popularności 

przedmiotów ścisłych wśród dziewcząt. Odbędą się trzy spotkania partnerskie, pierwsze 

miało miejsce w kwietniu 2019 w Proszowicach, kolejne we wrześniu 2019 w Anglii. 

Ostatnie spotkanie miało się odbyć w Barcelonie w maju 2020, jednak zostało przesunięte na 

wrzesień 2020 lub maj 2021 z powodu pandemii. 

 

Gmina i Miasto Proszowice 

Typ: Partnerstwa strategiczne dla edukacji szkolnej – partnerstwa strategiczne: Współpraca na 

rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk 

Projekt pt.: e-DO Project - innowacyjne narzędzia dydaktyczne wspomagające kluczowe 

kompetencje 

Autor i koordynator: Izabella Krzywkowska  

Czas trwania: 01.09. 2018- 31.08.2020 W TRAKCIE – wydłużony termon zakończenia 

Alokacja środków: 157 568 euro ( do podziału na trzy kraje partnerskie)  

Wydatki w roku 2019: 514 802,03 

 

 Innowacyjny projekt pt. „e-DO Project - innowacyjne narzędzia dydaktyczne 

wspomagające kluczowe kompetencje" polega na opracowaniu bogatego dodatkowego 

materiału autorskiego o charakterze praktycznym w formie materiałów dydaktycznych 

dotyczących przedmiotów kształcących umiejętności kluczowe, czyli matematyka i robotyka 

w ujęciu STEM, język angielski z elementami sztuki i z CLIL oraz Nauki Przyrodnicze i 

ekologia, oraz na umieszczeniu ich na istniejącej już platformie e-learningowej. Projekt 

zakłada partnerstwo składające się z trzech organizacji zarządzających oświatą w 

Proszowicach, Polska, w Trikala, Grecja oraz w Madalena, autonomiczny region Azorów, 

Portugalia. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz przekrojowych 

uczniów przedszkoli i szkół przez zastosowanie innowacji programowych, wymiana dobrych 

praktyk oraz know-how oraz umiędzynarodowienie procesu nauczania, co przekłada się na 

utrwalanie wartości UE oraz podniesienie kompetencji językowych. W styczniu 2019 odbyło 

się spotkanie robocze z udziałem Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice. Spotkanie typu 

wymiana nauczycieli odbyła się w czerwcu 2019 w Grecji i obejmie 20 nauczycieli szkół 

gminy Proszowice. Na początku września 2019 grupa nauczycieli z Portugalii i Grecji 

przyjechała na wymianę do Proszowic. Ostatnie spotkanie zaplanowane było na czerwiec 

2020 jednak zostało przesunięte na sierpień 2020 lub czerwiec 2021 z powodu pandemii. 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 
Typ: Współpraca szkół: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk 

Projekt pt: Technologically Enchanced Classroom 

Autor i koordynator: szkoła Elpida w Bitola, Macedonia Pł 

Czas trwania: 01.09. 2019- 31.08.2021 W TRAKCIE 

Alokacja środków: 22 224,00 euro  

Wydatki w roku 2019: 18 158,95 

 

 Projekt opiera się na partnerstwie szkół z Macedonii Pł, Hiszpanii, Polski i Turcji i 

przeznaczony jest dla dzieci w wieku 12-14 lat oraz nauczycieli różnych przedmiotów. 

Tematem jest poznanie technik pracy z dziećmi w szeroko rozumianym środowisku 

nowoczesnych technologii, zwłaszcza wykorzystanie systemu MIMIO na lekcjach. Szkoły 
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opracowują pomysły bardziej intensywnego, interdyscyplinarnego wdrożenia technik 

cyfryzacyjnych i dzielą się nimi na spotkaniach partnerskich. Pierwsze spotkanie odbyło się w 

lutym 2020 w Macedonii. Działania projektu zostały przerwane przez istniejącą pandemię. 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 
Typ: Współpraca szkół: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk 

Projekt pt: War in Films 

Autor i koordynator: Izabella Krzywkowska  

Czas trwania: 01.09. 2019- 31.08.2021 W TRAKCIE 

Alokacja środków: 23 941,00 euro  

Wydatki w roku 2019: 12 173,53 

 

 Projekt obejmuje partnerstwo z Polski, Grecji, Turcji, Belgii oraz Estonii i 

przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku 14-16 lat. Projekt porusza problematykę 

wojny i jej skutków dla społeczeństw i jednostek i wskazuje na konieczność zachowania 

pokoju. W trakcie trwania projektu, uczniowie oglądają filmy o tematyce wojennej, omawiają 

je i przygotowują prezentacje na ich temat. Podczas spotkań omawiają obejrzane filmy, biorą 

udział w warsztatach teatralnych i zwiedzają miejsca związanego z działaniami wojennymi. 

W listopadzie 2019 odbyło się pierwsze spotkanie projektowe w Estonii, a w lutym 2020 

drugie spotkanie w Polsce. Obecnie działania projektu są zawieszone ze względu na 

pandemię.  

 

Szkoła Podstawowa nr 2 
Typ: Współpraca szkół: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk 

Projekt pt.: Young Hands on Old Lands 

Autor i koordynator: Szkoła nr 5 w Liberec, Czechy 

Czas trwania: 01.09. 2019- 31.08.2021 W TRAKCIE 

Alokacja środków: 17 808,00 euro  

Wydatki w roku 2019:  15 458,14 

 

 Projekt obejmuje partnerstwo z Czech, Polski, Grecji, Turcji oraz Portugalii i 

przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku 12-15 lat. Projekt dotyczy poznanie i 

zachowanie kulturowego i historycznego dziedzictwa i jego promocji w Europie i świecie. 

Uczniowie poznają wartościowe historycznie miejsca, tworzą prezentacje i etiudy teatralne na 

ich temat z wykorzystaniem techniki dramy. Najważniejszą częścią są spotkania partnerskie, 

gdzie uczniowie wymieniają się informacjami o zabytkach i miejscach pamięci w danym 

kraju i zwiedzają lokalne miejsca dziedzictwa kulturowego. Odbyliśmy jedno spotkanie 

partnerskie w Turcji w lutym 2020. Obecnie działania projektu są zawieszone ze względu na 

pandemię. 

Ponadto, dzięki dofinansowaniu 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 

2019 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Proszowicach pozyskano środki na zakup wyposażenia 

szkoły w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów 

przyrodniczych. Otrzymana i wydatkowana kwota wynosi 65 510,00 zł 

 

Dowóz uczniów 

 Zgodnie z przepisami prawa oświatowego, Gmina Proszowice w roku 2019 

zrealizowała dowóz uczniów do szkół. Gmina zapewnia dowóz uczniom niepełnosprawnym 

do Krakowa, Miechowa, Cudzynowic i Waganowic, Piotrkowic Małych, poprzez usługę 

zewnętrznego przewoźnika wyłonionego w procedurze przetargowej, a także na podstawie 
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umów z rodzicami, w ramach, których koszty dowozu dzieci są zwracane rodzicom. Poniższe 

zestawienie obrazuje szczegóły tego zadania. 

 

Tabela Nr 6. – koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, zwrot kosztów zakupu 

biletów miesięcznych oraz dowóz uczniów przez rodziców w roku 2019. 

 
Zwrot kosztów zakupu biletów miesięcznych  2 942,67 zł 

Dowóz dodatkowy dzieci do szkół podstawowych  95 312,52 zł 

Koszt dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych do Krakowa Miechowa, Waganowic i 

Piotrkowic Małych – przewoźnik 1 

62 400,00 zł 

Koszt dowozu dzieci (8) niepełnosprawnych do Szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych do Krakowa, Miechowa, 

Waganowic – przewoźnik 2 

47 124 00 zł 

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Zespołu placówek Szkolno-

Wychowawczych (Cudzynowice) 

10 253,88 zł 

Zwrot kosztów dowozu dzieci (9) niepełnosprawnych do szkół 

podstawowych i oddziałów przedszkolnych przez Rodziców 

18 379,98 zł 

SUMA 236 413,05 zł 

 

Ponadto, Gmina Proszowice zapewnia także dowóz do szkół podstawowych oraz oddziałów 

przedszkolnych uczniom zamieszkałym na terenie naszej Gminy i uczęszczającym do 

naszych placówek, których droga do szkoły przekracza 3 km (uczniowie 5-6 latki i klasy I-

IV), 4 km (uczniowie klas V-VIII) Łącznie dowóz obejmuje 357 uczniów. Uczniowie 

dojeżdżali do szkół dwoma gminnymi autobusami szkolnymi. W tabeli poniżej szczegółowe 

zestawienie kosztów tego zadania.  

 

Tabela Nr 7. – Wykaz kosztów dowozu dzieci z Gminy Proszowice do szkół podstawowych 

w roku 2019. 
Rodzaj kosztu 2019 

Wynagrodzenie kierowców autobusów szkolnych 125 103,47 zł 

Opieka nad dziećmi w czasie dowozu 35 484,50 zł 

Paliwo i części 56 936,00 zł 

Ubezpieczenia 4 383,00 zł 

Podatki 3 000,00 zł 

Wynajem garażu 4 200,00 zł 

Zastępstwa w czasie awarii autobusu  2 994,20 zł 

SUMA 232. 101,17 zł 

 

Wychowanie przedszkolne 

 Gmina Proszowice, zgodnie z przepisami oświatowymi, realizuje wychowanie 

przedszkolne dla dzieci w wieku 2,5 – 6 lat prowadząc 2 przedszkola w Proszowicach oraz 

oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Poza zapewnieniem miejsc w 

przedszkolach dzieciom z terenu naszej Gminy, rozliczamy się z wychowania przedszkolnego 

z gminami sąsiednimi. 

47 dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Proszowice uczęszczało do przedszkoli i 

oddziałów przedszkolnych do innych gmin (m.in. Nowe Brzesko, Kraków, Koniusza) i z tego 

tytułu w 2019 ponieśliśmy koszty w kwocie 176 880,47 zł 

Z kolei 58 dzieci z gmin ościennych uczęszcza do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na 

ternie Gminy Proszowice. Łączny zwrot otrzymanej dotacji to kwota 228 771,24 zł 
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Nauka pływania 

 Gmina Proszowice w całości i z własnych środków finansuje naukę pływania dla klas 

IV i V wszystkich szkół podstawowych oraz zajęcia sportowe w ramach zajęć wychowania 

fizycznego realizowane w obiekcie MOSIR Proszowice. 

Z zajęć skorzystało łącznie 652 uczniów z klas IV, V szkół podstawowych. Zajęcia odbywają 

się w trakcie całego roku szkolnego na naszej krytej pływalni oraz na hali sportowej. Łącznie 

na realizację tych zajęć w roku 2019 Gmina przeznaczyła kwotę 192.220,00 zł  

 

Pomoc materialna dla uczniów 

 Kolejnym zadaniem realizowanym przez Gminy Proszowice jest udzielenie pomocy 

materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. W ramach tego zadania Gmina pozyskuje 

dotację celową oraz zabezpiecza środki własne. W roku 2019 udzielono stypendia szkolne 86 

uczniom zamieszkałym na terenie naszej Gminy oraz 1 uczeń otrzymał zasiłek szkolny z 

tytułu wystąpienia zdarzenia losowego. Łącznie przekazano pomoc materialną 87 uczniom o 

łącznej wysokości 57.974,65 zł (dotacja 46.379,72 zł, środki własne 11.594,93 zł). 

Wszyscy uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych otrzymują bezpłatne podręczniki i 

materiały ćwiczeniowe w każdym roku szkolnym. Na realizacje tego zadania Gmina 

Proszowice otrzymała w roku 2019 kwotę 116.613,63 zł 

W ramach udzielania pomocy materialnej uczniom jest również Rządowy program 

„Wyprawka szkolna”. W tym przypadku dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych 

otrzymują uczniowie posiadający orzeczenie o niepełnosprawności uczęszczający do szkół na 

terenie danej gminy. W 2019 z pomocy w wysokości 445 zł skorzystał jeden uczeń Zespołu 

Szkół w Proszowicach. Na wypłatę dofinansowania Gmina otrzymuje środki w postaci dotacji 

celowej.  

 

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych 

Na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996) 

pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowy o pracę w celu 

przygotowania zawodowego, Burmistrz udziela dofinansowania kosztów kształcenia 

młodocianych pracowników. Na to zadanie Gmina otrzymuje środki z Funduszu Pracy. W 

roku 2019 zwrot kosztów kształcenia udzielono 15 pracodawcom za wyszkolenie 18 

pracowników młodocianych. Łączny koszt zadania to 138.277,14 zł 

  

7.  Zadania zlecone – Urząd Stanu Cywilnego - Wydział Spraw Obywatelskich.  

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 

 Ustawa z dnia 17 października 2008 o zmianie imienia i nazwiska 

 

Poniżej przedstawiony został raport porównawczy za lata 2018-2019. 

Dotacja na realizację zadań z wyżej wymienionego zakresu: 

 

2019 2018 

413 736,68 208 376,00 
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W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia w Urzędzie Stanu Cywilnego zarejestrowano 

bieżących zdarzeń: 

 

 Rok 2019  Rok 2018 

Ogółem 956 1034 

Urodzeń 457 556 

Zgonów 382 382 

Małżeństw 117 96 

 

WYDANO: 

 Rok 2019  Rok 2018 

Odpisy aktów stanu cywilnego 3638 3373 

Decyzje dotyczące zmiany imion i nazwisk  5 3 

Zaświadczenia stwierdzające brak okoliczności 

wyłączających zawarcie małżeństwa  

82 76 

Zaświadczenia o stanie cywilnym 2 2 

Zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia 

małżeństwa za granicą 

0 2 

PRZYJĘTO: 

 Rok 2019  Rok 2018 

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa 70 75 

Oświadczenie o powrocie rozwiedzionego małżonka do 

nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa 

8 7 

 

 W Systemie Rejestrów Państwowych zarówno w Bazie Usług Stanu Cywilnego oraz w 

rejestrze PESEL dokonano: 

 Rok 2019  Rok 2018 

Migracji aktów (przeniesienie aktu z księgi stanu 

cywilnego do SRP) 

4325 4510 

Dołączenia przypisku pod treścią aktu stanu cywilnego 1783 1618 

Dołączenia wzmianki dodatkowej do aktu stanu 

cywilnego 

255 252 

Nadania nr PESEL  429 550 

Wymeldowania osób: 382 382 

Usuwania niezgodności w rejestrze 750 928 

Transkrypcji aktu stanu cywilnego 35 26 

Uzupełnienia aktu stanu cywilnego 40 23 

Sprostowania aktu stanu cywilnego 36 37 
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ZAREJESTROWANO WYROKÓW SĄDOWYCH: 

Rok Rok 2019  Rok 2018 

Ogółem 35 30 

Wyrok rozwodowy 25 21 

Ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa 7 7 

Nadanie nazwiska męża matki 1 1 

Przysposobienie 1 1 

Separacja 1 0 

 

 

POBRANO OPŁATĘ SKARBOWĄ: 

 Rok 2019  Rok 2018 

Ogółem 32 287,00 30 331,00 

Opłata za wydane odpisy 16 852,00 19 162,00 

Opłata za sporządzenie aktów małżeństwa 9 240,00 8 064,00 

Opłaty związane z bieżącą pracą USC 6 195,00 3 105,00 

 

Dobrą praktyką jest coroczne organizowanie uroczystości dla par małżeńskich obchodzących 

jubileusz złotych godów. Zarówno w 2018 jak i 2019 roku medalami „Za Długoletnie Pożycie 

Małżeńskie” przyznanymi przez Prezydenta RP odznaczono 28 par. 

 

 Szacuje się, iż na przestrzeni ostatnich lat pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego w 

Proszowicach obsłużyli w roku 2019 około 5 000 osób, natomiast rok 2018 to obsługa ok. 4 

000 osób. 

 

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH swoje zadania wykonuje na podstawie 

określonych przepisów ustaw. Szerokie spektrum zadań zarówno własnych jak i zleconych na 

podstawie:  

 Ustawy o Dowodach Osobistych z dnia 6 sierpnia 2010, która jest aktem prawnym 

regulującym zagadnienia dotyczące podstawowego dokumentu poświadczającego 

obywatelstwo, jakim jest dowód osobisty. Nakreślono w niej uprawnienia oraz powinności 

związane z obowiązkiem posiadania dowodu osobistego. Nie pominięto wielu zagadnień z 

zakresu postępowania administracyjnego w sprawach wydawania, wymiany, unieważniania 

oraz stwierdzania nieważności dowodów osobistych. Analizie poddano również regulacje 

związane z postępowaniem kończącym się wydaniem decyzji w sprawie udzielenia lub 

cofnięcia zgody na udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrach oraz w aktach. 

 

 Na podstawie powyższego przepisu w roku 2019 zostało:  

- przyjętych wniosków o wydanie dowodu osobistego 1321 (w roku 2018 - 1717) 

- wydanych dowodów osobistych 1297 (w roku 2018 – 1912) 

- przyjętych zgłoszeń o utracie, zniszczeniu, zagubienie dowodu osobistego 176 (w roku 2018 

- 188)  

- udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych 20 (w roku 2018 - 15) 
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- informacja o zgonie posiadacza dowodów osobistych wydanych przez Burmistrza Gminy i 

Miasta Proszowice 442 (w roku 2018 - 281), wyłączono 157 (w roku 2018 - 140) kopert 

dowodowych. 

 Z zrealizowanych zadań z zakresu dowodów osobistych otrzymano dotację z 

Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 61 113,15 zł (w roku 2018 – 22 818 zł) 

Zarchiwizowano koperty dowodowe osób zmarłych z roku 2016. 
 

 Ustawy o Ewidencji Ludności z dnia 24 września 2010 r, która określa zagadnienia 

związane z prowadzeniem - za pomocą stosownych rejestrów publicznych - ewidencji osób 

fizycznych oraz zasady realizacji obowiązku meldunkowego wraz z istotą relacji 

zachodzących na tym tle między organami administracji publicznej a obywatelami i 

cudzoziemcami. Nie pomija ona również kwestii przetwarzania danych zgromadzonych w 

rejestrach przez właściwe organy.  
 

 Na podstawie tej ustawy: 

1. Przyjęte zgłoszenia meldunkowe: łącznie 512 (w 2018 - 675) 

 Pobyt stały – 182 (w 2018 - 283) 

 Pobyt czasowy – 253 (w 2018 - 292) 

 Wymeldowania z pobytu stałego i czasowego – 64 (w 2018 -88)  

 Zgłoszenia wyjazdu poza granice RP, powrotu z zagranicy – 13. (w 2018 - 12)  

2. Nadanie Nr PESEL w związku z zameldowaniem lub wystąpieniem o wydanie dowodu 

osobistego – 80 (w 2018 - 143)  

3. Zawiadomienia o zmianach w Rejestrze Mieszkańców przekazane do WKU –. 84 (w 

2018 – 102) 

4. Liczba rozpatrzonych wniosków o udostępnianie danych z Rejestru Mieszkańców i 

rejestru PESEL – 175. (w 2018 - 173) 

5. Liczba wydanych zaświadczeń z Rejestru Mieszkańców – 461. (w 2018 - 558) 

6. Liczba wydanych decyzji w związku z prowadzonymi postępowaniami meldunkowymi 

– 10. (w 2018 - 13)  

7. Liczba sprawdzonych danych i ewentualnie usuniętych niezgodności – 1 635 (w 2018 - 

1 850)  

Za wydane zaświadczenia oraz udostępnione dane pobrano 1593 zł opłaty skarbowej i za 

udostępnienie danych. (w 2018 – 1732 zł) 

Ponadto: 

- Sporządzono zestawienia danych liczbowych dla MGOPS, Urzędu Skarbowego, innych 

Wydziałów, 

- Przekazano sprawozdania z ilości wykonanych zadań zleconych do MUW oraz 

sprawozdanie z pobytów czasowych do GUS. 

 

 Kodeks wyborczy. Spis wyborców jest sporządzany i aktualizowany przez gminę, jako 

zadanie zlecone, na podstawie rejestru wyborców. Wydział Spraw Obywatelskich także w 

2019 roku na podstawie powyższego przepisu dokonywał jego aktualizacji.  

Rejestr wyborców: 

Wydano 17 decyzji o wpisaniu wyborcy do Rejestru wyborców w miejscu stałego 

zamieszkiwania. (w roku 2018 –71)  

Wprowadzono 94 zmian do systemy Rejestr Wyborców.(w roku 2018 - 165)  

Wprowadzono 142 zmian do sytemu WOW i Rejestru wyborców (w 2018 – 165)  

Na podstawie prowadzonego przez gminę Rejestru wyborców przygotowano spisy wyborców 

dla przeprowadzenia wyborów: 

- do Parlamentu Europejskiego  
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- do Sejmu i Senatu RP.  

Pomoc przy organizacji wyborów.  

Na prowadzenie, aktualizację i udostępnienie Rejestru wyborców, Krajowe Biuro Wyborcze 

Delegatura w Krakowie przekazało dotację w wysokości 3 300 zł  

 Ustawy z dnia 6 marca 2018 o Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności 

Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy jak również, ustawy z dnia 6 

marca 2018 Prawo przedsiębiorców. Od 1 lipca 2011 polscy przedsiębiorcy korzystają z 

usług CEIDG - Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 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. Pieczę nad nim sprawuje minister właściwy do spraw 

gospodarki i jest to zadanie zlecone jednostkom samorządu terytorialnego.  

- dokonano 11 091 wpisów (w 2018 – 1018) do CEIDG, które dotyczyły zarówno zmian, 

zawieszeń, wznowień wpisów jak i wykreśleń z ewidencji  

 

 Ustawy o Transporcie Drogowym z dnia z dnia 6 września 2001 i Ustawy z dnia 5 lipca 

2018 o Zmianie Ustawy o Transporcie Drogowym oraz niektórych innych ustaw, która jest 

kluczowym aktem regulującym zasady podejmowania i prowadzenia transportu drogowego. Z 

uwagi na duże znaczenie transportu drogowego dla współczesnej gospodarki, ale również z 

uwagi na liczne niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą wykonywanie przewozów 

drogowych, prowadzenie działalności w tym zakresie zostało poddane niezwykle 

szczegółowej regulacji prawnej: 

- wydano 2 – licencje na przewóz osób TAXI (w 2018 – 1)  

 

 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r o Bezpieczeństwie Imprez Masowych, która w 

szczególności określa zasady postępowania konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa imprez 

masowych; warunki bezpieczeństwa imprez masowych; zasady i trybów wydawania 

zezwoleń na przeprowadzanie imprez masowych; kwestii gromadzenia i przetwarzania 

informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych, jak również odpowiedzialności 

organizatorów za szkody wyrządzone w związku ze zorganizowaniem imprezy masowej. Na 

podstawie tej ustawy:  

- wydano 1 zezwolenie na zorganizowanie imprezy masowej (w 2018 – 2). 

 

 Ustawy z dnia 17 lutego 2005 o Informatyzacji Działalności Podmiotów Realizujących 

Zadania Publiczne i Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 10 września 2018 w 

sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego Pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich 

dokonali potwierdzenia, przedłużenia lub unieważnia profili zaufanych.  

 

8. Bezpieczeństwo.  

Ochotnicze Straże Pożarne  

 Na przestrzeni 2019 roku w Gminie Proszowice działało 21 jednostek Ochotniczych 

Straży Pożarnych w tym dwie jednostki OSP Bobin i OSP Kościelec działały na zasadzie 

włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 

Druhowie w liczbie 605 (w roku 2018- 592) posiadają do dyspozycji 28 (w roku 2018- 26) 

pojazdów strażackich (lekkie, średnie i ciężkie), 18 motopomp PO-5, 12 pomp szlamowych 

WT-30X, 4 pompy szlamowe WT-40X, 2 motopompy pływające „Niagara” oraz motopompę 

Tohatsu. 
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 W ramach budżetu w roku 2019 wysokości 980 094,50 zł (w roku 2018- 905 568,78 zł), 

który zrealizowano na poziomie 92,30% (2018 99,96%) - zakupiono paliwa i oleje smarowe 

do samochodów, motopomp i pomp szlamowych, opłacono rachunki za przeglądy 

rejestracyjne oraz badania techniczne samochodów bojowych, ubezpieczono druhów, remizy 

oraz wszystkie samochody pozostające w użytkowaniu OSP. Opłacono rachunki za pobór 

energii elektrycznej. Zgodnie z zawartymi umowami o konserwację sprzętu w 

poszczególnych jednostkach zapłacono wystawione przez konserwatorów rachunki. 

 

 Utrzymanie jednostek w stałej gotowości bojowej, możliwość ćwiczeń 

sprawnościowych, a także umożliwienie druhom efektywnego udziału w zdarzeniach, 

skuteczna likwidacja zagrożeń i niesienie pomocy potrzebującym oraz udział jednostek 

uroczystościach kościelno-państwowych poprawia bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców. 

 

  Ponadto przeprowadzono okresowe badania lekarskie dla 58 druhów, ubezpieczono 9 

remiz strażackich, ubezpieczono 605 druhów z gminy, opłacono polisy OC dla 28 pojazdów 

strażackich, zorganizowano seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej, opłacono 

wystawione przez konserwatorów sprzętu rachunki za cztery kwartały 2019 roku, 

przygotowano i współfinansowano wyjazd dla 10 dzieci na obóz Młodzieżowych Drużyn 

Pożarniczych, opłacono prenumeratę czasopisma „Strażak” dla wszystkich jednostek OSP. 

 

 Wypłacono ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, udzielono 

dotacji celowej dwóm jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych (w roku 2018- 10) oraz 

Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach, zorganizowano i 

przeprowadzono gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 

„Młodzież Zapobiega Pożarom”, przygotowano i zorganizowano gminne zawody sportowo-

pożarnicze. Napełniono 10 butli PSP R1 tlenem medycznym, pozyskano bezpłatnie z KP PSP 

samochód operacyjny marki Saab 9-5, przeprowadzono kontrole gotowości bojowej w 

jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Proszowice. 

 

W ramach organizowanych konkursów i programów pozyskano: 

 Konkurs „Bezpieczna Małopolska 2019” Urząd Marszałkowski Województwa 

Małopolskiego – pozyskano dotację w kwocie 33 729,00 zł (w roku 2018 - 20 955 zł), 

zakupiono: 10 aparatów powietrznych wraz z sygnalizatorami temperatury i bezruchu (OSP 

Klimontów, OSP Jakubowice, OSP Koczanów, OSP Makocice), agregat prądotwórczy 6 kW 

(OSP Teresin), piłę do betonu i stali (OSP Więckowice), dwa komplety ubrań specjalnych 

(OSP Ostrów), dwa radiotelefony nasobne (OSP Opatkowice); 

 Program „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla 

środowiska – Bezpieczny Strażak 2019” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Krakowie – pozyskano dotację w kwocie 35 471,54 zł (w roku 2018 – 

4 944,56 zł), zakupiono: mundur galowy oraz pompę zanurzeniową EVAK (OSP 

Jakubowice), dwa mundury galowe oraz dwa ubrania koszarowe (OSP Górka Stogniowska), 

trzy ubrania koszarowe, trzy komplety ubrań specjalnych, trzy latarki kątowe, agregat 

prądotwórczy 3 kW, narzędzie ratownicze hooligan, radiotelefon nasobny, kamizelkę KDR 

oraz osiem sztuk węży W-75 (OSP Klimontów), dwa komplety ubrań specjalnych (OSP 

Więckowice), mundur galowy oraz trzy komplety ubrań specjalnych (OSP Łaganów), dwa 

komplety ubrań specjalnych oraz pięć sztuk węży W-52 (OSP Opatkowice), dwa mundury 

galowe, dwa ubrania koszarowe, trzy komplety ubrań specjalnych oraz dwie latarki z 

uchwytem Iskra (OSP Makocice); 
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 Program „Mały Strażak 2019” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Krakowie – pozyskano dotację w kwocie 1 400,00 zł, zakupiono: 25 

kompletów ubrań koszarowych dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Kościelec; 

 Dofinansowanie Firm Ubezpieczeniowych – pozyskano dotację w kwocie 1800,00 zł (w 

roku 2018 - 2320 zł), zakupiono: cztery mundury galowe oraz cztery ubrania koszarowe (OSP 

Opatkowice), dwa mundury galowe (OSP Klimontów); 

 Konkurs „Mecenat Małopolski 2019” Urząd Marszałkowski Województwa 

Małopolskiego pozyskano dotację w kwocie 10 000,00 zł (w roku 2018 – 36 000 zł), dzięki 

której zorganizowano jubileusz 95-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Klimontowie; 

 Dotacja „Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań 

ratowniczo-gaśniczych” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – pozyskano 

dotację w kwocie 24 900,00 zł (w roku 2018- 31 500 zł), przeprowadzono remonty dwóch 

garaży (OSP Posiłów i OSP Klimontów) oraz zakupiono: prądownicę wodną (OSP 

Klimontów), pompę zanurzeniową (OSP Koczanów), zbiornik wodny oraz linkę ratowniczą 

(OSP Makocice), radiotelefon przewoźny (OSP Opatkowice), pilarka do drewna (OSP 

Przezwody), ubranie specjalne, dwie pary obuwia specjalnego oraz dwie pary rękawic 

specjalnych (OSP Więckowice); 

 Konkurs „Małopolskie Remizy 2019”  

Gmina Proszowice w ramach konkursu MAŁOPOLSKIE REMIZY 2019 i pozyskanych 

dotacji przystąpiła do wykonania dwóch zadań: 

 

Zadanie 1  

Budowa budynku OSP w Klimontowie. W ramach realizacji zadania pozyskano fundusze z 

budżetu województwa małopolskiego w kwocie 48 000,00 zł (Umowa nr II/115/RO/1791/19 

z dnia 22.07.2019 roku oraz aneksu nr 1 z dnia 11.10.2019 roku). 

- roboty murowe – stan surowy, 

- wykonanie więźby dachowej,  

- zakup materiałów budowlanych na wykonanie stanu surowego otwartego,  

- zakup materiałów na wykonanie instalacji wod-kan.  

Łączny koszt: 96 000,00 zł 
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Zadanie nr 2 

Prace remontowo – budowlane remizy OSP w Opatkowicach. W ramach realizacji 

zadania pozyskano fundusze z budżetu województwa małopolskiego w kwocie 48 000,00 zł 

(Umowa nr II/116/RO/1792/19 z dnia 22.07.2019 roku). 

- częściowe docieplenie ścian zewnętrznych: 80 994,00 zł 

- wymiana dwóch bram garażowych: 15 006,00 zł 

Łączny koszt: 96 000,00 zł  

 

 
 

 Program „5000+” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – pozyskano 

dotację w kwocie 109 750,00 zł dla wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z 

terenu gminy Proszowice; 

 Fundusz Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości – pozyskano środki 

finansowe w kwocie 79 600,00 zł, zakupiono: 10 kompletów ubrań specjalnych dla OSP 

Bobin oraz 8 kompletów ubrań specjalnych dla OSP Koczanów; 

 „Straty poniesione podczas powodzi maj 2019” Urząd Marszałkowski Województwa 

Małopolskiego pozyskano środki w kwocie 36 600,00 zł, dzięki dotacji zostanie zakupiony 

sprzęt i umundurowanie zniszczone i utracone podczas powodzi w 2019 roku. 

 

Łączna suma środków zewnętrznych pozyskanych w 2019 roku wyniosła 429 248,80 złotych. 

 

Straż Miejska 

Straż Miejska w Proszowicach swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje rejon Gminy i 

Miasta Proszowice, w skład wchodzi miasto oraz 28 wsi. W 2019 r skład osobowy wynosił 3 

strażników. Straż pracuje w godzinach pracy Urzędu, ponadto praca organizowana jest w 

razie potrzeb również w niedziele i święta. Oraz w godzinach popołudniowych wraz z 

dzielnicowymi z KPP Proszowice. 

 Podejmowane działania przez Straż Miejską wynikają z realizacji funkcji, jaką pełni wśród 

lokalnej społeczności: 

 Ochronnej – zapewnienie bezpieczeństwa i spokoju na terenie gminy i miasta 

 Porządkowej – egzekwowanie przestrzegania przez społeczność lokalną przepisów 

prawa w zakresie czystości i porządku publicznego 

 Prewencyjnej – patrolowanie ulic i osiedli oraz realizacja zgłoszonych interwencji 

 Społeczno – administracyjnej – współdziałanie w zakresie bezpieczeństwa i porządku 
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publicznego z organami samorządowymi i organizacjami społecznymi 

 W 2019 r przeprowadzono 53 kontrole kotłowni domowych (samodzielnie, wspólnie z 

Wydziałem Rolnictwa i Ochrony Środowiska (WRiOŚ), oraz z dzielnicowymi z KPP 

Proszowice w godzinach popołudniowych). Efektem, czego nałożono 3 mandaty karne na 

kwotę 700 zł, Wspólnie z WRiOŚ przeprowadzono również kontrole segregacji odpadów i 

zbiorników bezodpływowych (szamb). 

 W ramach porozumienia z KPP w Proszowicach, wraz z dzielnicowymi odbyło się – 11 

służb, efektem, czego wspólnie nałożono 4 mandaty karne oraz 11 pouczeń. Wspólne 

działania z KPP odbywały się przede wszystkim w dni targowe w ilości 5 i związane były 

głównie z kradzieżami mienia oraz bezpieczeństwem w ruchu drogowym podczas targu. 

Ponadto 6 służb odbyło się w godzinach popołudniowych i wieczornych w związku z kontrolą 

pieców C.O pod kątem, jakości spalanego opału. Podczas tych służb przeprowadzono 15 

kontroli palenisk. Dodatkowo były 3 służby wspólne: Zabezpieczenie imprez kulturalnych – 2 

oraz Akcja – ZNICZ. 

Ponadto Straż Miejska zabezpieczała na terenie Miasta i Gminy różnego rodzaju imprezy 

kulturalne, okolicznościowe, edukacyjne i uroczystości państwowe takie jak: Uroczystości 

3Maja, 11 listopada, Pikniki Ekologiczne, Boże Ciało, Bitwa pod Proszowicami, itp. 

Strażnicy przyczynili się również do poprawy bezpieczeństwa w komunikacji podczas 

organizowanych Giełd Drobnego Inwentarza kierując ruchem drogowym na ul. 

Brodzińskiego. 

 

Przeprowadzone kontrole i interwencje. 

 W trakcie pełnienia służb prewencyjno – interwencyjnych, przeprowadzania 

systematycznych kontroli miejsc zagrożonych i realizacji powierzonych zadań, strażnicy 

miejscy przeprowadzili 896 kontroli i interwencji (w tym 114 zgłoszonych przez 

mieszkańców) ujawniono 725 wykroczeń, w tym nałożono 179 mandatów karnych na kwotę 

18 370 zł, oraz udzielono 542 pouczenia, oraz 4 sprawy przekazano innym organom. 

 

Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu. 

 W stosunku do osób dopuszczających się w miejscach publicznych nieobyczajnych 

wybryków funkcjonariusze podjęli 10 interwencji. Podejmowane działania strażników mają 

przede wszystkim charakter prewencyjny i zmierzają do przeciwdziałania występowania tego 

rodzaju wykroczeń, szczególnie w rejonie Rynku, ciąg ulicy 3Maja, a w szczególności rejon 

sklepu monopolowego ALKOHOLE 24 H. Działania strażników miejskich dotyczyły także 

handlu w miejscach niedozwolonych na terenie miasta, dokonano 65 kontroli i interwencji, z 

czego nałożono 27 mandatów karnych, oraz 38 pouczeń. 

 

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji. 

 To nagminnie popełniane naruszenia prawa na terenie miasta i w obrębie Placów 

Targowych, gdzie postępowanie kierowców jest najbardziej niebezpieczne i uciążliwe w 

stosunku do innych użytkowników dróg, a w szczególności pieszych. 

Ogólna liczba podjętych interwencji przez funkcjonariuszy straż miejskiej w związku z 

egzekwowaniem bezpieczeństwa i porządku w komunikacji wynosi 131, w tym ukarano 

mandatami karnymi 32 sprawców wykroczeń, pouczono 98 kierowców, 1 sprawę przekazano 

innym organom.  

 

Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego. 

 Pełniąc służby patrolowe na terenie gminy i miasta zwracali uwagę na wygląd i estetykę 

miasta. 
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Ogólna liczba interwencji w tym zakresie wynosiła 277, z czego, nałożono 95 mandatów 

karnych, i 182 pouczenia. 

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach a także ustawa o odpadach. 

 W celu poprawienia stanu sanitarno-porządkowego strażnicy przeprowadzili 163 

kontrole posesji, z czego nałożono 25 mandatów karnych, i pouczono 138 mieszkańców. 

 W 2019r Straż Miejska w Proszowicach podejmowała także interwencje na zgłoszenia 

mieszkańców miasta i wsi oraz przekazane przez KPP Proszowice, takie jak: 

 Wałęsające się bezdomne psy na terenie miasta i gminy – 27 

 Padłe i ranne zwierzęta na ulicach i w pasach drogowych – 3 

 Wystające gałęzie krzewów i drzew na drogi publiczne – 11 

 Uszkodzenia jezdni lub chodnika – 5 

 Zajęcie pasa drogowego – 8 

 

9. Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie gminy Proszowice w 2019 – 

analiza. 

 Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U.2019  poz.2010 z późn. zm.) „Gminy dokonują 

corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości 

technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.” 

Analiza ta ma zweryfikować możliwości techniczne i organizacyjne gminy w zakresie 

możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 

pozostałości z sortowania, a także potrzeb inwestycyjnych, kosztów systemu gospodarki 

odpadami komunalnymi. Ma również dostarczyć informacji o liczbie mieszkańców, liczbie 

właścicieli nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków określonych w ustawie, a także 

ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, a w szczególności 

zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania 

przeznaczonych do składowania. Analiza ma dostarczyć niezbędnych informacji dla 

stworzenia efektywnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 

 Analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi na terenie gminy Proszowice od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019   

 Pełną treść wspomnianej wyżej analizy stanowi załącznik nr 3.niniejszego Raportu.  
 
 

10. Realizacja Funduszu Sołeckiego w 2019 roku. 

 

Na podstawie Uchwały Nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 26 lutego 2015 

roku zmienioną uchwałą Nr VIII/34/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 23 kwietnia 

2015 w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Proszowice środków stanowiących 

fundusz sołecki w roku 2019 na zdania funduszu sołeckiego wydano łączną kwotę w 

wysokości 558.120,40 zł (w roku 2018 - 554 266,82 zł)  

Do 31.05.2020  Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice przedłoży wniosek do Wojewody 

Małopolskiego o zwrot części wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.  

Za rok 2019 Gmina Proszowice może uzyskać 26,204 % zwrotu z wydatkowanej kwoty 

funduszu.  

Za rok 2018 Gmina Proszowice uzyskała 28,567 % zwrotu z wydatkowanej kwoty funduszu, 

tj. 158.337,40 zł  
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Na poszczególne Sołectwa w Gminie Proszowice w roku 2018 i 2019 przypadły następujące 

kwoty: 

 

L.p. Miejscowość 2019 2018 

1. Bobin 21 246,98 zł 21 185,76 zł 

2. Ciborowice 12 726,80 zł 12 640,84 zł 

3. Czajęczyce 14 758,81 zł 15 500,91 zł 

4. Gniazdowice 19 072,38 zł 18 925,95 zł 

5. Górka Stogniowska 20 819,19 zł 20 726,74 zł 

6. Jakubowice 18 894,13 zł 18 961,26 zł 

7. Jazdowiczki 12 405,96 zł 12 181,81 zł 

8. Kadzice 15 614,39 zł 15 677,46 zł 

9. Klimontów 35 649,30 zł 35 309,60 zł 

10. Koczanów 16 826,47 zł 16 772,06 zł 

11. Kościelec 29 802,81 zł 29 201,04 zł 

12. Kowala 19 357,57 zł 19 102,49 zł 

13. Łaganów 23 136,40 zł 22 598,14 zł 

14. Makocice 19 821,01 zł 19 702,76 zł 

15. Mysławczyce 11 586,02 zł 11 616,86 zł 

16. Opatkowice 35 649,30 zł 35 309,60 zł 

17. Ostrów 31 407,03 zł 30 825,28 zł 

18. Piekary 16 042,19 zł 16 136,49 zł 

19. Posiłów 11 942,52 zł 11 864,03 zł 

20. Przezwody 18 074,20 zł 17 901,97 zł 

21. Stogniowice 22 280,81 zł 21 927,26 zł 

22. Szczytniki 19 143,67 zł 19 067,18 zł 

23. Szczytniki Kolonia 14 259,72 zł 14 123,84 zł 

24. Szklana 11 300,83 zł 17 442,94 zł 

25. Szreniawa 17 254,26 zł  11 510,93 zł 

26. Teresin 17 182,96 zł 16 983,92 zł 

27. Więckowice 19 464,52 zł 19 208,42 zł 

28. Wolwanowice 10 623,49 zł 10 557,57 zł 

29. Żębocin 21 888,67 zł 21 821,33 zł 

 

Do wyliczenia środków przypadających na dane sołectwo, brane są pod uwagę wykonane 

dochody bieżące gminy za rok poprzedzający rok budżetowy o 2 lata, dodatkowo liczba 

mieszkańców przypadających na dane sołectwo uwzględniając zarówno mieszkańców 

zameldowanych na pobyt stały i czasowy – zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim z dnia 21 

lutego 2014 (Dz. U. z 2014, poz. 301, z późn. zm.). 
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Mieszkańcy Sołectw podczas Zebrań Wiejskich, które odbywają się od lipca do końca 

września głosują nad przeznaczeniem środków z funduszu sołeckiego na rok następny 

uwzględniając indywidualne potrzeby każdej wsi.  

 

W latach 2018 – 2019 w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano: 

 

L.p.  Miejscowość  2019 2018 

1. Bobin 

Zakup opału do budynku 

wiejskiego, 

Zakup i montaż dwóch lamp 

oświetleniowych  

Zakupy dla Koła Gospodyń 

Wiejskich, 

Dofinansowanie do zakupu 

instalacji oddymiania w garażu 

OSP Bobin,  

Wykonanie estrady przy remizie 

OSP Bobin, 

Zakup opału do remizy, zakup 

wyposażenia dla Koła Gospodyń 

Wiejskich, 

Dokończenie remontu Świetlicy, 

2. Ciborowice 

Projekt i wykonanie oświetlenia 

drogi Ciborowice – Przezwody, 

zakup działki 13/5, 

Zakup kamienia na drogi gminne w 

łąkach, 

3. Czajęczyce 

Zakup kamienia na łąki, Zakup kamienia na łąki, 

Zagospodarowanie działki na 

terenie wsi Czajęczyce, 

4. Gniazdowice 

Remont drogi gminnej 160234 K 

Gniazdowice II przez wieś, 

Remont drogi gminnej nr 160233K 

Gniazdowice przez wieś, 

5. 
Górka 

Stogniowska 

Dokończenie oświetlenia w Górce 

Stogniowskiej, 

Dokończenie remontu remizy OSP 

Górka Stogniowska, 

6. Jakubowice 

Dokończenie utwardzenia placu 

kostką brukową przed Domem 

Ludowym w Jakubowicach wraz 

z opaską wokół budynku, 

Modernizacja budynku Domu 

Ludowego i remizy OSP 

(ocieplenie), 

7. Jazdowiczki 
Budowa budynku wiejskiego na 

działce nr 113 obręb Jazdowiczki, 

Budowa budynku gospodarczego 

na działce nr 113, 

8. Kadzice 
Modernizacja remizy OSP 

Kadzice, 

Remont drogi nr 109 w Kadzicach, 

9. Klimontów 

Dokończenie modernizacji boiska 

szkolnego przy ZS w 

Klimontowie, 

Budowa nowego garażu dla OSP 

Klimontów, 

10. Koczanów 

Doprowadzenie wody, wykonanie 

ubikacji oraz budowa szamba w 

remizie OSP Koczanów, 

Zakup 3 ton opału do 

Niepublicznej Szkoły 

Podstawowej w Koczanowie, 

wyposażenie świetlicy w remizie 

OSP Koczanów w meble oraz 

sprzęt AGD, 

Założenie centralnego ogrzewania 

w remizie OSP w Koczanowie, 

Zakup pieca, 

11. Kościelec 

Dopłata do termomodernizacji 

remizy OSP Kościelec, 

Zakup sprzętu sportowego dla 

Plan chodnika Kościelcu, 

Oświetlenie przy szkole, 
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LKS Płomień Kościelec, 

12. Kowala 

Dokończenie remontu i 

wyposażenie remizy OSP 

Kowala, 

Remont remizy OSP Kowala 

(wewnątrz), 

13. Łaganów 

Wkład własny na zakup 

samochodu strażackiego, 

Położenie asfaltu, remont drogi 

403, 

Odmulenie rowów gminnych, 

14. Makocice 

Wykonanie oświetlenia ulicznego 

w Makocicach, 

Uzupełnienie placu zabaw 

kamieniem i jego zakup, 

Zainstalowanie 3 lamp, 

doposażenie budynku OSP 

Makocic w klimatyzator,  

Modernizacja rowów ok. 150 - 200 

m, zakup materiałów do montażu 

oświetlenia na estradzie,  

Przygotowanie terenu pod plac 

zabaw,  

Zakup krzewów ozdobnych, 

Zagospodarowanie terenu wokół 

remizy, 

15. Mysławczyce 

Prace remontowe, zakup 

materiałów budowlanych do 

wymiany dachu na budynku 

remizy OSP Mysławczyce, 

Zmiana konstrukcji dachu na 

remizie OSP Mysławczyce, 

Remont wraz z wymianą dachu na 

budynku remizy OSP, 

16. Opatkowice 

Budowa parkingów pod POM-em 

w Opatkowicach, 

Prace remontowe w remizie OSP 

Opatkowice, 

17. Ostrów 
Remont i modernizacja terenów 

wokół stawu w Ostrowie, 

Prace remontowe w remizie OSP 

Ostrów, 

18. Piekary 

Utwardzenie podjazdu do garażu i 

remizy OSP Piekary, 

Dopłata do ogrzewania w remizie 

OSP Piekary, 

Utwardzenie dróg (2 odcinki), 

19. Posiłów 
Kontynuacja rozbudowy budynku 

remizy OSP Posiłów, 

Budowę remizy OSP Posiłów, 

20. Przezwody 

Wykonanie projektu i budowa 

oświetlenia ulicznego długość 500 

m przy drodze asfaltowej nr 

działki 258 w Przezwodach, 

Dokończenie budowy garażu dla 

OSP Przezwody, 

Czyszczenie rowów przydrożnych 

w Przezwodach, 

Dokończenie budowy garażu w 

remizie OSP Przezwody, 

Utwardzenie placu OSP 

Przezwody, 

21. Stogniowice 
Dokończenie oświetlenia 

ulicznego I droga Hektary, 

Dokończenie oświetlenia na 

drogach Hektary, 

22. Szczytniki 

Remont drogi gminnej Buła–

Banach, 

Remont remizy OSP Szczytniki, 

Remont odwodnienia drogi gminnej 

160251K Klimontów – 

Ibramowice, 

23. 
Szczytniki 

Kolonia 

Budowa budynku wiejskiego w 

Szczytnikach Kolonii, 

Zakupy bieżące dla Straży OSP 

Szczytniki Kolonia,  

Modernizacja drogi Klimontów – 

Szczytniki Kolonia,  

Zakup materiałów dydaktycznych 

dla Szkoły Podstawowej, 
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24. Szklana 
Prace ziemne na „Kamieńcu”– 

teren wiejski, 

Remont drogi nr 210/3 w Szklanej, 

25. Szreniawa 

Kontynuacja remontu nawierzchni 

drogi dojazdowej Klimontów –

Młyńskie, 

Modernizacje drogi w Szreniawie, 

26. Teresin 

Doposażenie remizy OSP Teresin, 

utwardzenie terenu,  

Utwardzenie drogi gminnej przy 

posesji Janusza Adamczyka 

Doposażenie remizy OSP Teresin,  

Dokończenie budowy garażu przy 

OSP Teresin, 

Zagospodarowanie placu wokół 

budynku remizy OSP Teresin, 

27. Więckowice 

Remont remizy OSP Więckowice, 

zakup materiałów do remontu, 

Zakup desek i legarów na podłogę, 

zakup materiałów do remontu OSP 

wraz z urządzeniami,  

Zabezpieczenie środków na 

rachunki za ogrzewanie remizy, 

28. Wolwanowice 

Zakup przydomowej oczyszczalni 

ścieków na działkę wiejską, 

Przyłączenie prądu do działki 

wiejskiej, 

Zakup i montaż obrzeży na 

działce wiejskiej, 

Zagospodarowanie działki wiejskiej 

w Wolwanowicach, 

Wykonanie ogrodzenia na działce 

wiejskiej, 

29. Żębocin 
Powiększenie placu zabaw przy 

ZS w Żębocinie. 

Kontynuacja budowy placu zabaw 

przy ZS w Żębocinie. 

 

 

11. Spółki Gminne. 
 

Spółki gminne inaczej nazywane spółkami komunalnymi powołane zostały do realizacji 

zadań własnych gminy. Wskazane w ustawie o samorządzie terytorialnym są m.in.: 

Art.  7.  [Zadania własne gminy]  

1.  Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W 

szczególności zadania własne obejmują sprawy: (wymienione są najważniejsze dotyczące 

Gminy i Miasta Proszowice). 

3)  wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków 

komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz 

gaz; 

7)  gminnego budownictwa mieszkaniowego; 

10)  kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; 

11)  targowisk i hal targowych; 

12)  zieleni gminnej i zadrzewień; 

13)  cmentarzy gminnych; 

14)  porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i 

przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu 

przeciwpowodziowego; 

15)  utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych; 

16)  polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej 

i prawnej; 
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17)  wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do 

działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności 

obywatelskiej; 

18)  promocji gminy; 

20)  współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. 
 

 Najważniejszym celem działalności spółek z udziałem Gminy Proszowice jest realizacja 

zadań własnych gminy wymienionych w ustawie o samorządzie gminnym. W niej wskazano, 

że istotą zadań publicznych wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego jest 

zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej na rynku lokalnym. Nasze spółki 

prowadzą działalność na rzecz samorządu terytorialnego, a także prowadzą ważne działania 

na rzecz rozwoju gminy. Aktywność gminnych spółek była skoncentrowana na obszarze 

gminy i miasta Proszowice i przyczyniała się do zaspokajania potrzeb naszej społeczności. W 

zdecydowanej większości spółki realizowały cele, do których zostały powołane, wyjątkiem 

jest Zakład Gospodarki Komunalnej, najmłodsza spółka, która w 2019 roku dopiero 

rozpoczęła swoją działalność. 

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe “KZGM”  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Proszowicach. 

 

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe “KZGM” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Proszowicach, ul. Jagiełły 25  

Spółka została zarejestrowana w dniu 09.01.1998 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa 

Śródmieście pod numerem H/B7741 

Dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców w dniu 

20.04.2004 roku pod numerem KRS 0000188664 

Akt założycielski - umowa Spółki z dnia 10 grudnia 1997 (Repertorium A. Nr 1405/97). 

 

Przedmiotem działalności Spółki jest: 

Świadczenie usług z zakresu użyteczności publicznej a w szczególności: 

 Produkcja energii cieplnej w kotłowniach centralnego ogrzewania oraz jej sprzedaż 

odbiorcom państwowym i prywatnym, 

 Administracja na zlecenie budynkami mieszkalnymi, administracyjno – użytkowymi, 

placami oraz innymi obiektami, 

 Pełnienie na zlecenie obowiązków inwestora zastępczego, 

 Budowa obiektów kubaturowych pod klucz, 

 Świadczenie usług w branżach: ciepłowniczej, elektrycznej, wodno- kanalizacyjnej oraz 

ogólno – budowlanej, 

 Pośrednictwo w handlu budynkami, lokalami mieszkalnymi oraz wyposażenia mieszkań, 

 Usługi transportowe, spedycyjne i sprzętowe, 

 Dozór mienia, 

 Inne usługi związane z obsługą ludności. 

 

Klasyfikacja działalności według PKD -  

Działalność podstawowa: Produkcja energii cieplnej wg PKD w dziale 35.30.Z, 

Działalność drugorzędna: Zarządzanie budynkami mieszalnymi na zlecenie ujęte wg PKD w 

dziale 68.32.Z., 
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 Spółka prowadzi działalność na podstawie udzielonych koncesji przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki na wytwarzanie oraz przesył energii cieplnej. Jest Przedsiębiorstwem 

energetycznym sprzedającym ciepło odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej o łącznej mocy zamówionej przez tych odbiorców 

powyżej 5MW w związku z tym jest zobowiązane do realizacji przedsięwzięć służących 

poprawie efektywności energetycznej, w wyniku, której uzyskuje się oszczędności energii 

finalnej, w każdym roku, potwierdzone audytem efektywności energetycznej lub zobowiązane 

jest do uzyskani i przedstawienia Prezesowi URE świadectwa efektywności energetycznej. 

 

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych Spółki KZGM.  

Lp. 
Numer 

grupy 
Nazwa grupy 

Wartość  

brutto na  

01.01.2019  

Przychód Rozchód 

Wartość 

początkowa na  

31.12.2019 

1. 0 Grunty 419 431,68 0,00 0,00 419 431,68 

2. 1 Budynki 1 634 281,17 0,00 0,00 1 634 281,17 

3. 2 Budowle 1 493 441,36 0,00 0,00 1 493 441,36 

4. 3 
Kotły i maszyny 

energetyczne 
983 042,30   0,00 0,00 983 042,30 

5. 4 Maszyny i urządzenia 72 586,18 5 541,46 0,00 78 127,64 

6. 6 Urządzenia techniczne 236 768,19 0,00 0,00 236 768,19 

7. 7 Środki transportu 51 461,00 0,00 0,00 51 461,00 

8. 8 Wyposażenie 112 627 51 3 929,49 
0,00 

 
116 557,00 

RAZEM 5 003 639,39 9 470,95 0,00 5 013 110,34 

w tym z grupy 8 

9. 8 Ksero 2 700,00 0,00 0,00 2 700,00 

10. 81 Ciepłomierze 31 515,60 0,00 0,00 31 515,60 

11. 82 w tym niskocenne 78 411,91 3 929,49 0,00 82 341,40 

 112 627,51  0,00 116 557,00 

 

Szczegółowy zakres zmian wartości umorzeń grup rodzajowych środków trwałych Spółki 

KZGM: 

Lp. 
Numer 
grupy 

Nazwa grupy 
Wartość na 
01.01.2019r 

Umorzenie 

amortyzacja 

2019rok  

Rozchód 

Wartość 
umorzenia na 
31.12.2019 

1. 0 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. 1 Budynki 410 602,06 20 167,44 0,00 430 769,50 

3. 2 Budowle 824 364,63 44 073,49 0,00 868 438,12 

4. 3 
Kotły i maszyny 

energetyczne 
884 830,46 23 715,30 0,00 908 545,76 

5. 4 Maszyny i urządzenia 54 491,60 13 215,14 0,00 67 706,74 

6. 6 Urządzenia techniczne 154 509,42 20 060,51 0,00 174 569,93 

7. 7 Środki transportu 51 461,00 0,00 0,00 51 461,00 

8. 8 Wyposażenie 112 627,51 3 929,49 0,00 116 557,00 

RAZEM 2 492 886,68 125 161,37 0,00 2 618 048,05 
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w tym z grupy 8 

9. 8 Ksero 2 700,00 0,00 0,00 2 700,00 

10. 81 Ciepłomierze 31 515,60 0,00 0,00 31 515,60 

11. 82 w tym niskocenne 78 411,91 3 929,49 0,00 82 341,40 

 112 627,61 0,00 0,00 116 557,00 

 

Przychody Spółki KZGM  

 

Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów netto ze sprzedaży produktów, usług w 

roku 2019 w porównaniu z rokiem 2018  
Przychody netto ze sprzedaży Wartość Procent 

2019 2018 2019 2018 

Produkcji energii cieplnej 1 625 516,69 1 637 184,31 74% 74 % 

Usług administracyjnych 567 744,40 543 865,83 25% 25 % 

Usług czynszowych (garaże) 26 254,92  24 094,92 1% 1% 

Razem: 2 219 516,01  2 205 145,06 100% 100 % 

 

Struktura terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, usług w roku 

2019 w porównaniu z rokiem 2018  
Przychody netto ze sprzedaży Wartość Procent 

2019 2018 2019 2018 

Kraj 2 219 516,01 2 205 145,06 0,00 0,00 

Eksport 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wewnątrzwspólnotowa dostawa  0,00   0,00 0,00 0,00 

Razem: 2 219 516,01  2 205 145,06 100% 100 % 

 

Należności krótkoterminowe 

Należności krótkoterminowe Stan na 

31.12.2019 

Stan na 

31.12.2018 

 a) wobec jednostek powiązanych 21 794,54 21 897,06  

- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 21 794,54 21 897,06 

-do 12 miesięcy 21 794,54  21 897,06 

-powyżej 12 miesięcy  0,00 0,00 

- inne  0,00  0,00  

-dochodzone na drodze sądowej 0,00  0,00  

b) należności od pozostałych jednostek 325 608,13  343 391,69  

-z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 300 023,13  316 760,69  

-do 12 miesięcy  300 023,13  316 760,69  

-powyżej 12 miesięcy  0,00 0,00  

- z tytułu podatku dochodowego 0,00  0,00  

- z tytułu innych podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń      

społecznych i zdrowotnych oraz inne świadczenia 16 890,00  20 271,00  

- inne  7 295,00  4 960,00  

- dochodzone na drodze sądowej 1 400,00 1 400,00 

Należności krótkoterminowe netto razem 347 402,67  365 288,75  
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Podział zobowiązań Spółki 

Zobowiązania długoterminowe 

Zobowiązania długoterminowe Stan na 

31.12.2019 

Stan na 

31.12.2018 

a) wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 

b) wobec pozostałych jednostek 0,00  20 371,67  

-kredyty i pożyczki 0,00 20 371,67 

-inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 

-inne 0,00  0,00  

Zobowiązania długoterminowe, razem 0,00 20 371,67 

Przedział czasowy wg umowy kredytowej  
 

Powyżej 1 roku do 

3 lat  

Powyżej 1 roku do 

3 lat  

 

Umowa o kredyt inwestycyjny nr 10/2017/IN zabezpieczenie hipoteka na nieruchomości  

Księga wieczysta nr KR1H/00022719/O, Cesja polisa ubezpieczeniowa. 

 

Zobowiązania krótkoterminowe 

Zobowiązania krótkoterminowe Stan na 

31.12.2019 

Stan na 

31.12.2018 

a) wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 

- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności  0,00 0,00 

-do 12 miesięcy  0,00 0,00 

-powyżej 12 miesięcy  0,00 0,00 

- inne  0,00  0,00  

b) wobec pozostałych jednostek 150 243,97  184 590,15 

- inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 

- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności  41 338,31 59 216,43 

-do 12 miesięcy  41 338,31 59 216,43 

- powyżej 12 miesięcy  0,00  0,00  

- kredyty i pożyczki  20 371,67  28 218,24  

- z tytułu podatków, ceł , ubezpieczeń i innych świadczeń  88 533,99  97 081,58  

- z tytułu wynagrodzeń   0,00  73,90  

- inne  0,00 0,00 

Zobowiązania krótkoterminowe, razem  150 243,97  184590,15  

 

Zadania inwestycyjno remontowe w 2019 roku Gminy Proszowice i Spółki KZGM wyniosły 

208 751,49 zł  

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „KZGM” Sp. z o.o. w Proszowicach zamknęło rok 

obrachunkowy 2019 wynikiem bilansowym dodatnim w wysokości 1 168,42 zł (2018 rok 

zysk - 2 552,76 zł. 
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Towarzystwo Budownictwa Społecznego “TBS - Proszowice”. 

Spółka Towarzystwo Budownictwa Społecznego “TBS - Proszowice”, Sp. z o.o. w 

Proszowicach, ul. 3-go Maja 72, zarejestrowana została w dniu 22 września 1998 roku Aktem 

notarialnym Rep. A Nr 2403/98 w Kancelarii Notarialnej w Proszowicach. Dokonała wpisu 

do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców w dniu 09.02.2004  pod 

numerem KRS 000018476 

Aktualnymi udziałowcami Towarzystwa Budownictwa Społecznego “TBS-Proszowice” Sp.  

z o.o. w Proszowicach są: Gmina i Miasto Proszowice - 50 % udziałów oraz Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno - Usługowe „KZGM” Sp. z o.o. w Proszowicach - 50 % udziałów. 

 

Przedmiotem działalności Spółki jest: 

– Budowa lub nabywanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu 

– Sprawowanie na podstawie umów zarządu budynkami niestanowiącymi własność 

spółki 

– Budowa mieszkań na zasadach komercyjnych w budynkach jedno i wielorodzinnych 

zakładów usługowych oraz przemysłowych. 

– Świadczenie usług remontowo-budowlanych. 

– Prowadzenie inwestorstwa zastępczego na zlecenie innych podmiotów i osób 

fizycznych. 

– Projektowanie kompleksowe obiektów budowlanych. 

– Usługi komunalne jak wywóz i utylizacja odpadów komunalnych 

 

Klasyfikacja działalności według EKD - Roboty budowlane ze wznoszeniem budynków 

mieszkalnych i niemieszkalnych ujęte wg PKD w dziale.41(numer).41.20.Z. 
 

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych Spółki  

Lp. 
Numer 

grupy 
Nazwa grupy 

Wartość 

brutto na 

01-01-2019r 

Stawka 

% 

Wartość 

amortyz. 

2019r 

Wartość 

umorzenia 

narastająco 

Wartość 

netto na 

31-12-2019 

1. 0 Grunty 347 826,00 0,0 0,00 0,00 347 826,00 

2. 1 Budynki 1 304 464,27 0,65 8 478,96 58 048,48 1 246 415,79 

3. 2 Budowle 
33 568,85 

 
2,5 839,16 10 909,21 

22 659,64 

4. 4 Komputer 2 939,99 zamort. 0,00 2 939,99 0,00 

  Razem  1 688 799,11  9 318,12 
71 897,68 

 

1 616 901,43 

 

Należności krótkoterminowe Spółki 

Należności krótkoterminowe Stan na 

31.12.2019 

Stan na 

31.12.2018 

 a) wobec jednostek powiązanych 0,00  0,00 

- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 0,00 0,00 

-do 12 miesięcy   0,00 0,00  

-powyżej 12 miesięcy  0,00 0,00 

b) należności od pozostałych jednostek 5 981,49 10 121,96  

- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 5 981,49  10 121,96  

- do 12 miesięcy  5981,49  10 121,96  

-powyżej 12 miesięcy  0,00  0,00 
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- z tytułu podatku dochodowego 0,00  0,00  

- z tytułu innych podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń 

społecznych i zdrowotnych oraz inne świadczenia 0,00  0,00 

- inne   0,00  0,00  

- dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 

Należności krótkoterminowe netto razem 5 981,49  10 121,96  

 

Podział zobowiązań Spółki  

Zobowiązania długoterminowe 

Zobowiązania długoterminowe Stan na 

31.12.2019 

Stan na 

31.12.2018 

a) wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 

b) wobec pozostałych jednostek 1 057 866,30 1 085 052,41 

kredyty i pożyczki 1 004 955,49 1 032 141,60 

kaucji  52 910,81 52 910,81 

inne 0,00  0,00  

zobowiązania długoterminowe razem 1 057 866,30 1 085 052,41 

Przedział czasowy wg umowy kredytowej  

Powyżej 1 roku do 30 

lat  

Powyżej 1 roku do 

30lat  

 

Umowa kredytowa 1200175812/2001, zabezpieczenie hipoteka kaucyjna na rzecz Banku 

Gospodarstwa Krajowego w Warszawie do wysokości 1 494 000,00 zł celem zabezpieczenia 

wierzytelności z tytułu udzielonego kredytu ze środków KFM na przedsięwzięcie inwestycyjno- 

budowlane- w wysokości 995 848,23zł, Cesja polisa ubezpieczeniowa. 

 

Zobowiązania krótkoterminowe 

Zobowiązania krótkoterminowe Stan na 

31.12.2019 

Stan na 

31.12.2018 

 a) wobec jednostek powiązanych 190,05 44,28 

- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności  190,05 44,28 

- do 12 miesięcy  190,05 44,28 

- powyżej 12 miesięcy  0,00 0,00 

- inne  0,00  0,00  

b) wobec pozostałych jednostek 4 257,22 3 706,54  

- inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 

- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności  3 359,24 3 208,37 

- do 12 miesięcy  3 359,24 3 208,37 

- powyżej 12 miesięcy  0,00  0,00  

- kredyty i pożyczki  0,00  0,00  

- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych 

świadczeń  893,59  491,46 

- z tytułu wynagrodzeń 4,39  6,71  

- inne  0,00 0,00 

Zobowiązania krótkoterminowe, razem   4 447,27  3 750,82  

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego “TBS-Proszowice” zamknęło rok 2019 wynikiem 

finansowym ujemnym (strata) w wysokości 3427,21zł (2018 rok zysk 121,18 zł). 
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Giełda Rolna EK-ROL Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością w Proszowicach. 

 Giełda Rolna EK-ROL sp. z ograniczoną odpowiedzialnością w Proszowicach, ul. 

Brodzińskiego 28 

Spółka została zarejestrowana w dniu 23.09.2002 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa 

Śródmieście Wydział VI Gospodarczy-Rejestrowy pod numerem RHB7286 

Dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod 

numerem KRS 0000085885 

 

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z jej umową jest: 

1. Utworzenie i prowadzenie rynku hurtowego, na którym dokonywane będzie: 

 Obrót produktami rolno- spożywczymi, pośrednictwo w handlu tymi produktami oraz 

dokonywanie w tym celu inwestycji, 

 Handel narzędziami, maszynami i środkami do produkcji rolnej i ogrodniczej, 

 Obrót opakowaniami transportowymi i magazynowymi dla produktów rolnych i 

spożywczych, 

 Uszlachetnianie produktów rolnych i spożywczych oraz produkcji pasz, 

 Działalność komisowa w zakresie eksportu i importu produktów opisanych w pkt a, b 

i c. 

2. Wynajem i dzierżawa powierzchni magazynowych i usługowych dla prowadzenia 

działalności gospodarczej przez inne podmioty na terenie rynku hurtowego, a przede 

wszystkim producentom rolnym, przetwórcom, hurtownikom oraz jednostkom 

świadczącym usługi dla rynku rolnego i żywnościowego, 

3. Prowadzenie działalności marketingowej, inwestycyjno- wdrożeniowej i naukowej w 

zakresie rynku rolnego i żywnościowego, 

4. Prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej oraz reklamowej, 

5. Prowadzenie doradztwa w zakresie rynku rolnego i zasad funkcjonowania giełdy 

rolniczej, 

6. Prowadzenie kursów zawodowych, 

7. Współudział w rozwoju jednostek infrastrukturalnych w rejonie działania giełdy 

rolnej: banków, stacji obsługi, hoteli, jadłodajni, parkingów i innych, 

8. Współudział w rozwijaniu sieci informatycznej i telekomunikacyjnej w rejonie 

działania giełdy rolnej, 

9. Współudział w rozwijaniu krajowej i zagranicznej sieci transportu i dystrybucji 

produktów rolnych i spożywczych, 

10. Wspieranie i uczestniczenie w innych przedsięwzięciach na rzecz rozwoju rynku 

rolnego oraz współdziałanie z innymi giełdami i udział w krajowym systemie giełd 

rolnych, 

11. Prowadzenie działalności handlowo- magazynowej, 

12. Świadczenie innych usług związanych z rolnictwem, 

13. Skup, przetwórstwo i inne usługi z zakresu produktów rolnych, 

14. Działalność informacyjna w zakresie multimedialnych środków przekazu 

 

Przedmiot działalności  

Przychody z placów targowych w 2019 przedstawiają poniższe tabele: 
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Plac Brodzińskiego: 

Miesiąc Rok 2019 Rok 2018 

I 52455,31 63451,12 

II 77494,22 49950,69 

III 95763,35 71706,64 

IV 92895,14 101760,18 

V 86671,47 87059,62 

VI 64351,16 59640,58 

VII 69609,76 58946,58 

VIII 64481,64 72926,76 

IX 83586,52 84738,93 

X 105134,12 99145,47 

XI 74228,38 78098,66 

XII 67063,39 61080,04 

Suma 933 734,46 888 505,27 

Plac Królewska: 

Miesiąc Rok 2019 Rok 2018 

I 4526,03 9797,97 

II 10808,94 5636,99 

III 23395,13 13549,91 

IV 18157,72 16489,84 

V 17034,56 22882,03 

VI 18197,58 15231,87 

VII 20139,43 13026,39 

VIII 16654,85 15074,13 

IX 17558,55 15219,9 

X 15259,36 16752,39 

XI 15817,08 12243,89 

XII 13496,75 10913,4 

Suma 191045,98 166818,71 

Przychody z Placu Królewska wzrosły o 24 227,27 złotych. 

Zestawienie pozostałych przychodów przedstawia poniższa tabela: 

Przychody Rok 2019 Rok 2018 

Czynsze Plac Brodzińskiego 70 328,04 66 753,33 

Czynsze Plac Królewska 16 591,13 9 418,45 

Inkaso 26 141,40 26 254,80 

Pozostałe przychody 104 402,16 77 676,85 



110 
 

Suma  217 462,73 180 103,43 

 

Pozostałe przychody (czynsze, wynajem, inkaso) wzrosły o 37 359,30 złotych 

Koszty z działalności operacyjnej w 2019 

roku przedstawia poniższa tabela: Rok 2019 Rok 2018 Wzrost/spadek 

Amortyzacja 101 465,63 89 215,25 Wzrost o 12 250,38 

Zużycie materiałów i energii 65 599,77 76 482,38 Spadek o 10 882,61 

Usługi obce 110 479,52 84 138,44 Wzrost o 26 341,08 

Podatki i opłaty 114 915,01 115 896,49 Spadek o 981,48 

Wynagrodzenia 593 499,20 507 312,56 Wzrost o 86 186,64 

Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia 153 969,00 151 941,88 Wzrost o 2 027,12 

Pozostałe koszty 11 933,72 5 451,87 Wzrost o 6 481,85 

Suma 1 151 861,85 1 030 438,87 Wzrost o 121 422,98 

 

Środki trwałe 

 Grunty 

Budynki i 

budowle 

Urządzenia 

techniczne  

i maszyny 

Środki 

transportu 

Pozostałe  

środki trwałe Razem 

Stan na 

01.01.2019 442 122,80 1 226 641,67 30 025,23 20 136,74 40 305,33 1 759 231,77 

Zwiększenia 0 152 861,15 97 795,33 0 294 194,04 544 850,52 

Amortyzacja 

2019 0 73 428,71 6 405,95 5 880,00 15 750,97 101 465,63 

Wartość  

netto 442 122,80 1 306 074,11 121 414,61 14 256,74 318 748,40 2 202 616,66 

 

 

Giełda Rolna EK-ROL sp. z ograniczoną odpowiedzialnością zamknęła rok obrachunkowy 

2019 wynikiem bilansowym dodatnim w wysokości 172 385,88 zł (2018 rok zysk 97 075,79 

zł). 

 

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Proszowice  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

 Spółka Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Proszowice Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Proszowicach została utworzona Aktem Założycielskim 

Spółki z dnia 29 października 2015 (akt notarialny z dnia 29.10.2015  rep. A nr 2615/2015). 

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział 

Gospodarczy KRS z dnia 17 listopada 2015 Spółka została zarejestrowana w rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000586546.  
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 Spółka od początku działalności jest jednoosobową spółką z ograniczoną 

odpowiedzialnością, w której jedynym wspólnikiem jest Gmina Proszowice.  
 

Przedmiotem działalności Spółki jest:  

 Rozwijanie i udostępnianie materialnej bazy sportowej, rekreacyjnej i szkoleniowej do 

organizacji imprez sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych,  

 Świadczenie usług w zakresie kultury i kultury fizycznej, sportu i rekreacji dla 

mieszkańców Gminy Proszowice oraz okolic ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb 

dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,  

 Organizacja zajęć korekcyjnych dla osób z wadami postawy oraz ćwiczeń 

terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych.  

 

Aktualna sytuacja finansowa Spółki 

Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania kapitał zakładowy Spółki wynosi 

1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) i dzieli się na 10.000 (słownie: 

dziesięć tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) 

każdy.  

Okres od dnia 01.01.2019  do dnia 31.12.2019  był czwartym rokiem obrotowym Spółki. W 

tym okresie Spółka uzyskała następujące wyniki: 

- suma aktywów i pasywów:            726 224,72 zł  (w 2018 – 452 138,29 zł) 

- przychód netto:                           1 701 395,96 zł (w 2018 – 1 495 496,75 zł) 

- koszty działalności operacyjnej: 2 060 767,76 zł  (w 2018 – 1 992 040,90 zł) 

- strata netto:                                     349 842,23 zł  (w 2018 – 495 320,36 zł) 

 

W okresie sprawozdawczym Spółka zawarła umowy najmu powierzchni z 10 kontrahentami.  

Na koniec okresu sprawozdawczego Spółka zatrudniała 10 pracowników.  
 

Z dniem 1 lipca 2017 została zawarta z Prezesem Zarządu Spółki, Panem Dariuszem 

Pomykalskim umowa o świadczenie usług zarządzania, która na koniec okresu 

sprawozdawczego nadal obowiązywała. 

 

Istotne zdarzenia w działalności Spółki w okresie sprawozdawczym to zakup:  

 Minikoparki JCB  

 Kogeneratora do produkcji energii elektrycznej 20 kW i mocy cieplnej 40 kW. 

 

W okresie sprawozdawczym nie doszło do zmian w kapitale zakładowym Spółki.  

W czwartym roku obrotowym działalności Spółki nie nastąpiło połączenie, podział, ani 

przekształcenie Spółki. 

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Proszowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Proszowicach zamknął rok obrachunkowy 2019 wynikiem bilansowym ujemnym w 

wysokości 349 842,23 zł (2018 rok strata 495.320,36 zł). 
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Wodociągi Proszowickie Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością w Proszowicach. 

 Przedsiębiorstwo Wodociągi Proszowickie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 

Proszowicach, z siedzibą przy ul. Władysława Jagiełły 25, 32-100 Proszowice. 

Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd 

Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy pod numerem KRS 

0000601570 w dniu 9 lutego 2016   

Założycielem Spółki jest Gmina Proszowice (akt notarialny Repertorium A Nr 3287/2015) . 

Spółka została powołana Uchwałą Rady Miejskiej w Proszowicach Nr XVIII/141/2015 z dnia 

29 grudnia 2015  

Łączny kapitał założycielski spółki wynosi 800.000,00 zł (8.000 udziałów po 100 zł/udział). 

Wszystkie udziały są własnością Gminy Proszowice. 
 

Przedmiotem działalności Spółki jest: 

 Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z), 

 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z), 

 Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z), 

 Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z.), 

 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej ( dział 42), 

 Roboty budowlane specjalistyczne (dział 43), 

 Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badanie i analizy techniczne (dział 71), 

 Transport drogowy towarów (49.41.Z), 

 Pozostały transport pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z), 

 Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z), 

 Pozostała działalność prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 

(47.99.Z), 

 Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z), 

 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z), 

 Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z), 

 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie 

indziej niesklasyfikowana, 

 Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (35.1). 

 

Firma „Wodociągi Proszowickie Sp. z o.o.” prowadzi działalność w zakresie zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków głównie na terenie Gminy 

Proszowice. Odbiorcami są mieszkańcy gminy Proszowice, tj. klienci indywidualni, instytucje 

i firmy mające swoje siedziby w granicach administracyjnych gminy. 

Spółka poszerza obszar świadczenia usług w wyniku podłączania do gminnych sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej nowych odbiorców. 

W 2019 Spółka dostarczała wodę do: Bobina, Ciborowic, Czajęczyc, Czuszowa, Gniazdowic, 

Górki Stogniowskiej, Jakubowic, Jazdowiczek, Kadzic, Klimontowa, Koczanowa, Kościelca, 

Kowali, Kowar, Łaganowa, Makocic, Mysławczyc, Opatkowic, Ostrowa, Piekar, Posiłowa, 

Proszowic, Przezwód, Stogniowice, Szczytnik, Teresina, Więckowic, Wolwanowic, 

Żębocina, Lekszyc oraz do części odbiorców w miejscowościach Gminy Kazimierza Wielka 

(Dalechowicach, Boronicach, Gunowie) oraz miejscowościach Gminy Pałecznica 

(Ibramowice, Pieczonogi). 

Niewielkie ilości wody dla swoich odbiorców zakupuje Związek Międzygminny „NIDZICA”. 

Na lokalnym rynku działania spółki „Wodociągi Proszowickie Sp. z o.o.”, brak konkurencji – 

monopol naturalny.  
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Wielkość i struktura sprzedaży 

 

Przychody ze sprzedaży (w złotych) w roku 2019 w porównaniu z rokiem 2018  
PRZYCHODY Rok 2019 Rok 2018 

Sprzedaż wody  2 324 552,53 2 110 451,71 

Odbiór ścieków  1 910 174,92 1 827 570,04 

Opłata abonamentowa 109 384,48 70 404,47 

Działalność dodatkowa  189 973,53 169 855,53 

RAZEM  4 534 085,46 4 178 281,75 

 

Sprzedaż za 2019  

Sprzedaż wody  499 843 m3   (w 2018 - 507 859 m3) 

Odbiór ścieków  308 949 m3  (w 2018 - 308 993 m3) 

 

Struktura sprzedaży wody i ścieków (w m3) wg klas przychodu w roku 2019 w porównaniu z 

rokiem 2018. 
PRZYCHODY Rok 2019 Rok 2018 

Gospodarstwa domowe woda  402 422 412 244 

Gospodarstwa domowe ścieki 169 053 168 865 

Instytucje i podmioty gospodarcze woda 97 421 95 615 

Instytucje i podmioty gospodarcze ścieki 71 223 70 553 

Ścieki dowożone 68 673 69 575 

 

Struktura sprzedaży wody i ścieków (w zł) wg klas przychodów w roku 2019 w porównaniu z 

rokiem 2018. 
PRZYCHODY Rok 2019 Rok 2018 

Gospodarstwa domowe woda  1 875 595,87 1 711 539,69 

Gospodarstwa domowe ścieki 1 012 185,57 952 308,45 

Gospodarstwa domowe (abonament) 98 203,90 63 502,71 

Instytucje i podmioty gospodarcze woda 448 956,66 398 912,02 

Instytucje i podmioty gospodarcze ścieki 427 029,97 399 611,29 

Instytucje i podmioty gospodarcze (abonament) 11 180,58 6 901,76 

Ścieki dowożone 470 959,38 475 650,30 

 

Produkcja, zakup i sprzedaż wody w okresie I – XII 2019 (w nawiasie dane z 

analogicznego okresu 2018)  

 

Stacja Uzdatniania Wody w Proszowicach wyprodukowała 476,5 tys. m3(487 tys. m3) wody 

pitnej; 

- zakupiono z Gminy Pałecznica 271,3 tys. m3 (297 tys. m3) 

- sprzedano odbiorcom 499,8 tys. m3 wody (508 tys. m3) 

- zużyto na cele technologiczne (SUW, oczyszczalni, płukania sieci) ~ 45,7 tys. m3 (43 tys. 

m3) 

- straty wody ~ 27,1%. 

 

Długość sieci wodociągowej wynosi 219 km (miasto 35,1 km, wieś 184,3 km). 
 

W ramach prac konserwacyjno-remontowych sieci i przyłączy wodociągowych: 

 Usunięto 75 (103) awarii sieci wodociągowej 

 Usunięto 18 (30) awarii przyłączy wodociągowych do budynków, 
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 Usprawniono 10 (8) zasuw liniowych, 

 Usprawniono 7 (5) nawiertek przyłączy wodociągowych; 

 Wymieniono na nowe 2 (3) nawiertki przyłączy wodociągowych 

 Usprawniono 24 (26) hydrantów ppoż.,  

 Wymieniono 9 (16) hydrantów, 

 Wymieniono - zamontowano 17 (13) zasuw i 39 (33) obudów do zasuw, 

 Wymieniono - zamontowano 31(24) skrzynek do zasuw i 11(4) skrzynek do hydrantów, 

 Zamontowano 67 (52) tabliczek oznacznikowych do zasuw i hydrantów, 

 Wymieniono 537 szt.(802) wodomierzy. 
 

Odbiór ścieków i eksploatacja sieci i przyłączy kanalizacyjnych (w nawiasie dane z 

analogicznego okresu 2018)  

 

W okresie sprawozdawczym odebrano i oczyszczono 240 276 m3 (239 418 m3) ścieków 

doprowadzonych siecią kanałową oraz 68 673 m³ (69 575 m3) ścieków dowiezionych 

samochodami asenizacyjnymi.  

Łącznie odebrano i oczyszczono 308,9 tys. m3 ścieków. (309 tys. m3) 

Długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 28,6 km (w tym miasto 25,5 km, wieś 3,1 km). 

W ramach działalności konserwacyjno-remontowej Spółka: 

 Usunęła 147 (136) niedrożności sieci kanalizacji sanitarnej, 

 Dokonała przeglądu i czyszczenia 27 (42) studni kanalizacji sanitarnej. 

 

Sprzedaż generowali klienci z dwóch grup odbiorców:  

1. Podmioty gospodarcze ( przedsiębiorstwa, firmy, spółdzielnie i wspólnoty 

mieszkaniowe, oraz pozostali odbiorcy, m.in. jednostki sfery budżetowej (służba 

zdrowia, szkolnictwo). 

2. Gospodarstwa domowe  

 

Na dzień 31.12.2019  w rejestrach spółki znajdowało się 3 626 szt. (3 570) wodomierzy 

głównych, w tym: 

- osoby fizyczne – 3 329 szt. (3 278 szt.) 

- działalność gospodarcza – 297 szt. (292 szt.) 

Ilość odprowadzonych ścieków jest ustalana na podstawie zużycia wody przez wodomierz.  

 

Pozostała działalność usługowa. 

Poza działalnością podstawową w 2019 podobnie jak w roku 2018 Spółka świadczyła usługi 

w zakresie robót obejmujących: 

 Usuwanie awarii wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych,  

 Wykonywanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych, 

 Usługi inżynierskie. 

W 2019 roku Spółka wydała: 

- 64 (62) zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków; 

- 80 (52) warunków technicznych; 

- 29 (20) uzgodnień projektów. 

Ochrona środowiska. 

Jakość ścieków oczyszczonych, odprowadzanych z Oczyszczalni Ścieków w 

Proszowicach określona jest w decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym wydanej przez 

Starostwo Powiatowe w Proszowicach znak: ROŚ/6223/19/10 z 02.11.2010 obowiązującym 

do 31.07.2020). Badania ścieków prowadzone przez laboratorium zakładowe i akredytowane 
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laboratorium wykazują, że odprowadzane ścieki spełniają wymogi pozwolenia wodno-

prawnego. 

W związku ze zbliżającym się końcem terminu obowiązywania pozwolenia wodno-prawnego 

na odprowadzanie ścieków spółka zleciła wykonanie stosownego operatu w celu dalszego, 

zgodnego z obowiązującym prawem prowadzenia działalności w zakresie oczyszczania 

ścieków i ich wprowadzania do odbiornika. 
 

Sytuacja finansowa Spółki. 

Aktualnie spółka ma stabilną sytuację finansową - pomimo znacznych zaległości płatniczych 

odbiorców.  

Wodociągi Proszowickie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zamknęły rok 

obrachunkowy 2019 wynikiem bilansowym dodatnim w wysokości 9 550,17 zł (2018 rok 

zysk 92 250,87 zł).  

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Proszowice  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

 Zakład Gospodarki Komunalnej Proszowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

została utworzona Aktem Założycielskim Spółki z dnia 20 maja 2019 (akt notarialny z dnia 

10.05.2019  rep. A nr 1237/2019). Spółka została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000792056. 
 

 Zakład Gospodarki Komunalnej jest jednoosobową spółką z ograniczoną 

odpowiedzialnością, w której jedynym wspólnikiem jest Gmina Proszowice, czas trwania 

Spółki jest nieograniczony.  
 

Przedmiotem działalności Spółki jest:  

 Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 

(36.00.Z), 

 Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z) 

 Zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z) 

 Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z 

gospodarką odpadami (39.00.Z) 

 Odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z) 

 Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z) 

 Demontaż wyrobów zużytych (38.31.Z) 

 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie 

indziej niesklasyfikowanych (77.39.Z) 

 Pozostałe sprzątanie (81.29.Z) 

 Działalność usługowa wspierająca transport lądowy (52.21.Z) 

 Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (38.22.Z) 

 Roboty budowlane specjalistyczne (43) 

 Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20B) 

 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (74.90.Z) 

 Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z) 

 Pozostały transport lądowy pasażerski (49.3) 

 Transport drogowy towarów, oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami 

(49.4) 

 Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z) 
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 Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B) 

 

Rok 2019 był czasem powstania spółki i pierwszym okresem organizacji: 

 Spółce został nadany NIP: 6821781125 

 Spółce został nadany Regon: 383719645 

 Siedzibą biura Spółki jest pomieszczenie wynajmowane od Giełdy Rolnej Ek-rol Sp. z 

o.o. pod adresem 32-100 Proszowice ul. Brodzińskiego 28. 

 Zostało zakupione wyposażenie w/w biura Spółki.   

 Spółka posiada konto w Banku Spółdzielczym w Proszowicach 

nr 47 8597 0001 0010 0115 4368 0001 

 Obsługę prowadzenia Ksiąg Rachunkowych oraz usługi kadrowo – płacowe prowadzi 

dla Spółki Biuro Rachunkowe Magdalena Sobecka z siedzibą w Proszowicach na ul. 3 

- go Maja 27; NIP: 682146758; Regon: 122746535. 

 Została podpisana 3 miesięczna umowa na dzierżawę Składowiska Odpadów w 

Żębocinie.  

  Została podpisana umowa z Wodociągami Proszowice Sp. z o.o. na zaopatrzenie w 

wodę na Składowisku Odpadów w Żębocinie. 

 Została zakupiona polisa ubezpieczeniowa w PZU S.A. od odpowiedzialności cywilnej z 

tytułu dzierżawy Składowiska Odpadów w Żębocinie. 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Proszowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

zamknął rok obrachunkowy 2019 wynikiem bilansowym ujemnym w wysokości 70 647,94 

złotych.  Z tej kwoty 17 891,17 zł wróciło do Gminy Proszowice w formie czynszu 

dzierżawnego i podatku. Ponadto Spółka za kwotę 6 011,83 zł zakupiła polisę OC dla 

Składowiska Żębocin. 

 

Główny przedmiot działania spółki związany jest ze Składowiskiem Odpadów w Żębocinie. 

Najważniejszym powodem powołania spółki było zajęcie się w/w składowiskiem i podjęciem 

działań związanych z rekultywacją tego obszaru oraz nadzorem nad nim. Od lipca 2019 roku 

Spółka zajmowała się bieżącym nadzorem nad Składowiskiem Odpadów w Żębocinie. W 

wyniku kontroli KP PSP w Proszowicach nałożone zostały na właściciela Składowiska 

obowiązki wykonania kosztownych działań polegających na budowie dodatkowych 

hydrantów przeciwpożarowych i wykonaniu drogi na czaszę składowiska. Wobec tak 

sformułowanych zaleceń pokontrolnych PSP, Rada Nadzorcza Spółki postanowiła wstrzymać 

się od rekomendacji dla Zarządu Spółki do podpisanie umowy dzierżawy Składowiska na 

okres 35 lat. Długoletni dzierżawca Składowiska firma Ekom zadeklarowała wypełnienie 

zobowiązań tej firmy wobec Składowiska. Po uporządkowaniu terenu Składowiska i 

przysypaniu czaszy warstwą ziemi nie będzie konieczne wykonywanie instalacji zalecanych 

w kontroli KP PSP w Proszowicach. W tym celu w 2019 roku gromadzona była ziemia 

pozyskiwana z konserwacji rowów i poboczy, która posłużyć ma do zabezpieczenia kwater 

składowiska. 

Spółka złożyła do Urzędu Marszałkowskiego wniosek dotyczący sfinansowania budowy na 

terenie Składowiska Odpadów w Żębocinie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów wraz z 

zapleczem technicznym. 

Podjęto również działania związane z przystąpieniem do administrowania i prowadzenia 

strefy płatnego parkowania w Proszowicach.  

Przeprowadzona została kalkulacja wyposażenia strefy w parkomaty wraz z niezbędnym 

oprogramowaniem oraz koszty funkcjonowania obsługo i biura strefy. 

W przyszłości po zakupie odpowiedniego wyposażenia i zatrudnieniu pracowników przez 

Spółkę, ZGK mógłby zajmować się szeroko pojętymi działaniami związanymi z porządkiem 
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w przestrzeni publicznej: czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Proszowice, 

sprzątaniem, wykaszaniem trawników i poboczy, likwidacją zakrzaczeń, sprzątaniem 

przystanków oraz utrzymaniem zieleni miejskiej. Spółka również nadal prowadzi stały dozór 

nad Składowiskiem Odpadów w Żębocinie.  
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Załącznik nr 1 – Ocena zasobów pomocy społecznej 

https://www.proszowice.pl/asp/pliki/raport_za_2019/zal._1_ocena_zasobow_pomocy_spolecz

nje_za_2019_rok.pdf 

 

Załącznik nr 2 – Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2019  

https://www.proszowice.pl/asp/pliki/raport_za_2019/zal._2_sprawozdanie_z_realizacji_zadan

_z_zakresu_wspieraniarodziny_za_rok_2019.pdf 

 

Załącznik nr 3 – Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy 

Proszowice za 2019   

https://www.proszowice.pl/asp/pliki/raport_za_2019/zal._3_analiza_stanu_gospodarki_odpad

ami_komunalnymi_za_2019.pdf 
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