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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 2020, 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 15 824 mieszkańców (8 161 kobiet i 7 663 mężczyzn) w tym 5 

821 w mieście Proszowice (2 714mężczyzn i 3 107 kobiet) stan na 31.12.2020 – 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, 

                                                           
1
 Kiryka F., (red.), Proszowice. Zarys dziejów do 1939 roku, wyd. Secesja, Kraków 2000, s. 11. 
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 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 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 31.12.20120) pozostawało 441 osoby (203 kobiety oraz 238 

mężczyzn).  

Gminy Powiatu 

Proszowickiego 

Rok 2020 Rok 2019 

Ogółem 

bezrobotni 
Kobiety Mężczyźni 

Ogółem 

bezrobotni 
Kobiety Mężczyźni 

Ogółem  1007 497 510 825 411 414 

Koniusza 160 79 81 149 72 77 

Koszyce 117 69 48 95 54 41 

Nowe Brzesko 139 63 76 117 61 56 

Pałecznica 65 34 31 57 30 27 

Proszowice 441 203 238 343 159 184 

                                                           
2
 Strategia rozwoju społeczno gospodarczego Gminy Proszowice na lata 2013-2020, s. 134. 

3
 Kutaś P., Leśniak J., Leksykon Miast Województwa Małopolskiego, wyd. Promo, Kraków 2007, s. 124. 
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Gminy Powiatu 

Proszowickiego 

Rok 2020 Rok 2019 

Ogółem 

bezrobotni 
Kobiety Mężczyźni 

Ogółem 

bezrobotni 
Kobiety Mężczyźni 

Radziemice 85 49 36 64 35 29 

 

Tab. Struktura bezrobocia w Gminie Proszowice w roku 2020w porównaniu z rokiem 2019 na 

tle Gmin Powiatu wg płci 

 

 

 

III. Informacje finansowe. 

 

1.  Stan finansów gminy i miasta – w roku 2020. 

 Udział dochodów własnych w dochodach ogółem – 31,17% (w roku 2019 20,44– %). 

 Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem –63,43 % (w roku 2019 – 10,87 %). 

 Zadłużenie ogółem  42 399 431,45 zł. plus korekta sprawozdania 2020 – 294 069,33 = 

42 693 500,78 zł. (w roku 2019 – 30 406 696,39 zł.). 

Ogółem  Koniusza Koszyce Nowe Brzesko Pałecznica Proszowice Radziemice 
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 Poziom wolnych środków po odliczeniu obsługi zadłużenia – 13 069 984,40 zł, (w roku 

2019 – 71 767,99 zł). 

 

2. Wykonanie budżetu gminy i miasta w roku 2020.  

 Wykonanie dochodów: 93 014 328,76 zł., (w roku 2019 – 75 203 325,50 zł.). 

 Wykonanie wydatków: 95 169 823,55 zł., (w roku 2019 – 76 883 483,40zł.). 

 Wynik operacyjny: 2 155 494,79zł., (w roku 2019 – 1 680 157,90 zł.). 

 Dotacje rozwojowe pozyskane spoza budżetu Gminy: 17 657 167,65 zł., (w roku 2019 – 6 

167 897,85 zł.). 

 Dochody z majątku: 1 704 047,77 zł., (w roku 2019 – 1 691 497,04 zł.). 

 

3.  Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych w roku 2020. 

Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych – wysokość wydatków majątkowych w 

stosunku do planu:  

Plan: 37 356 346,95 zł., (w roku 2019 – 21 199 477,73  zł.). 

Wykonanie: 23 696 033,06 zł., co stanowi 63,43 % wykonania (w roku 2019 –8 355 794,75 

zł., co stanowi 39,42% wykonania). 

 

W 2020 roku zrealizowano 16 inwestycji, w tym: 

1. Modernizacja Hali sportowej przy ul. Parkowej w Proszowicach w formule zaprojektuj 

i buduj w ramach projektu Przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice – obszar 

sportu i rekreacji Oś 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 

Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 

2014-2020 (Realizacja 2019 r. do 2021 r.).  

2. Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Proszowicach w formule zaprojektuj i buduj w 

ramach projektu Przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice – obszar sportu i 

rekreacji Oś 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja 

miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-

2020 (Realizacja 2020 r.). 
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3. Remont drogi gminnej nr 160208 w km od 0+086 do 0+992 km w miejscowości 

Proszowice, ul. Tadeusza Kościuszki , powiat proszowicki, gmina Proszowice- z 

dofinansowaniem w ramach Funduszu dróg samorządowych  (Realizacja 2019 r. do 

2020 r.) 

4. Przebudowa Targowiska w Proszowicach pod sprzedaż promocję lokalnych 

produktów w formule zaprojektuj i wybuduj (Realizacja 2019 r. do 2020 r.) 

5. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w Klimontowie-

etap I w ramach projektu: Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa - MIRS 

(Realizacja 2020 r.). 

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

2020. Oś. 5 Ochrona Środowiska. Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych. 

Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna (Realizacja 2019 r. do 2020 r.) 

7. Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Proszowice - Część 

I ul. Parkowa (Realizacja 2020 r.). 

8. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową sieci 

wodociągowej oraz nawierzchni drogowej ulicy Św. Trójcy w Proszowicach pow. 

proszowicki (Realizacja 2020 r.). 

9. Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Proszowice - Część 

II ul. Zamkowa (Realizacja 2020 r.). 

10. Budowa kanału deszczowego fi 800 Opatkowice – Klimontów – Etap II (Realizacja 

2020 r.). 

 

Pozostałe wykazane inwestycje są wieloletnie i zakończą się w 2021 roku: 

1. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad rzeką Szreniawą w  Proszowicach w 

 formule zaprojektuj i  buduj w ramach projektu Przestrzenie czasu wolnego w 

mieście Proszowice – obszar sportu i rekreacji Oś 11. Rewitalizacja przestrzeni 

regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja 

miast średnich i małych (Realizacja 2020 r. i 2021 r.); 

2. Budowa Skateparku w  Proszowicach w  formule zaprojektuj i  buduj w ramach 

projektu Przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice – obszar sportu i rekreacji 

Oś 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, 



9 
 

Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych (Realizacja 2020 r. i 2021 

r.); 

3. Stworzenie terenu rekreacji przy ul. Leśnej w  Proszowicach w  formule zaprojektuj i  

buduj w ramach projektu Przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice – obszar 

sportu i rekreacji Oś 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 

Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych 

(Realizacja 2020 r. i 2021 r.); 

4. Zagospodarowanie terenu przy hali sportowej MOSiR w  Proszowicach w  formule 

zaprojektuj i  buduj w ramach projektu Przestrzenie czasu wolnego w mieście 

Proszowice – obszar sportu i rekreacji Oś 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, 

Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i 

małych (Realizacja 2020 r. i 2021 r.); 

5. Stworzenie nowych przestrzeni rekreacyjnych przy ul. Kopernika i ul. Kościuszki w 

ramach projektu Przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice – obszar sportu i 

rekreacji Oś 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja 

miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych (Realizacja 2020 r. i 

2021 r.); 

6. Zagospodarowanie terenów rekreacji przy ul. Partyzantów w  Proszowicach w 

formule zaprojektuj i  buduj Kościuszki w ramach projektu Przestrzenie czasu 

wolnego w mieście Proszowice – obszar sportu i rekreacji Oś 11. Rewitalizacja 

przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 

Rewitalizacja miast średnich i małych (Realizacja 2020 r. i 2021 r.); 

7. Modernizacja amfiteatru i aranżacja terenu sąsiadującego na cele kultury otwartej w 

ramach projektu pn.: „Przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice – obszar 

kultury” Działanie 11.1 Rewitalizacja miast Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast 

średnich i małych (Realizacja 2020 r. i 2021 r.). 

8. Rozbudowa i modernizacja Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach w ramach 

projektu pn.: „Przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice – obszar kultury” 

Działanie 11.1 Rewitalizacja miast Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i 

małych (Realizacja 2020 r. i 2021 r.). 

9. Przebudowa i częściowa zmiana funkcji Rynku w Proszowicach w ramach projektu 

pn.: „Przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice – obszar kultury” Działanie 
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11.1 Rewitalizacja miast Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych 

(Realizacja 2020 r. i 2021 r.). 

10. Rozbudowa Biblioteki Miejskiej wraz muzeum w Proszowicach w ramach projektu 

pn.: „Przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice – obszar kultury” Działanie 

11.1 Rewitalizacja miast Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych 

(Realizacja 2020 r. i 2021 r.). 

11. Zaprojektowanie i wykonanie dwóch parkingów typu Park&Ride, budowa ścieżki 

rowerowej, ciągów pieszych oraz trzech zatok autobusowych z wiatami na terenie 

gminy Proszowice w ramach projektu rozwój infrastruktury i zaplecza transportu 

zbiorowego w Gminie Proszowice – etap I – budowa systemu park&ride i bike&ride 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 – spr (Realizacja 2020 r. i 2021 r.). 

12. Przebudowa ulicy Jagiełły w Proszowicach w zakresie kanalizacji deszczowej, 

kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej w ramach projektu Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 5. 

Ochrona środowiska. Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych. Podziałanie 5.3.2 

Gospodarka wodno-kanalizacyjna spr z EFRR (Realizacja 2021 r.). 

13. Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskiej, wraz z 

przebudową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Partyzantów w ramach 

projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 

2014-2020. Oś priorytetowa 5. Ochrona środowiska. Działanie 5.3 Ochrona zasobów 

wodnych. Podziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna spr z EFRR (Realizacja 

2021 r.). 

14. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w ciągu 

ulicy Racławickiej w Proszowicach (droga gminna od skrzyżowania z ulicą Królewską 

do mostu na rzece Szreniawa), gm. Proszowice, pow. proszowicki, woj. Małopolskie 

(Realizacja 2021 r.); 

15. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 775 i drogi powiatowej nr 1274K 

(Realizacja 2020 r. i 2021 r.); 
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16. Przebudowa i remont drogi gminnej 160259K relacji Kościelec-Mysławczyce 

(Realizacja 2020 r. i 2021 r.); 

17. Przebudowa drogi gminnej ul. Racławickiej w Proszowicach (Realizacja 2020 r. i 2021 

r.); 

18. Przebudowa ul. Jagiełły i ul. Kilińskiego w Proszowicach  (Realizacja 2021 r.); 

19. Przebudowa ul. Krakowskiej w Proszowicach(Realizacja 2021 r.); 

20. Budowa Ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 776 w Klimontowie 

(Realizacja 2021 r. i 2022 r.). 

4. Wieloletnia prognoza finansowa.   

 Harmonogram spłat i obsługa zadłużenia: (podpisane umowy). 

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 – 3 704 750,00 zł.  

2028 – 3 500 000,00 zł.  

2029 – 3 500 000,00 zł.  

2030 – 2 850 000,00 zł.  

2031 – 3 000 000,00 zł.  

2032 – 2 550 000,00 zł.  

Obsługa zadłużenia w roku 2020 wynosiła kwotę 1 006 555,08 zł., i w latach następnych 

planowana jest na podobnym poziomie. (W roku 2019 – 1 024 693,04 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. 

 

5. Realizacja budżetu obywatelskiego.  

W roku 2020 nie był realizowany budżet obywatelski.  
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Przyznane  w 2020 roku środki dla każdego z czterech osiedli to kwota 41 241,90 zł,. (W roku 

2019 – 35 649,30 zł). 

 Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie uchwałą nr 

S.O. II.423.19.2021 z dnia 19 kwietnia 2021 roku pozytywnie zaopiniował przedłożone przez 

Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta 

Proszowice za rok 2020 z uwagą dotyczącą relatywnie wysokiego poziomu zadłużenia  oraz 

informację o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta Proszowice za rok 2020.  

 Stwierdził jednocześnie, iż sprawozdanie roczne i zbiorcze sprawozdania budżetowe 

nie wskazują na naruszenie przepisów normujących w 2020 roku zasady wykonywania 

budżetów przez organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego. Nie stwierdzono 

przekroczenia relacji-limitów , 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 2020 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. 713z późn. zm.) rozpatruje 

sprawozdanie z wykonania budżetu oraz podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia bądź 

nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta z tytułu wykonania budżetu za rok 

2020.  

 

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, 
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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. 

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. 
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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. 



15 
 

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.  

 

W roku 2020 podobnie jak w roku 2019 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. 

W roku 2019 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”-. dofinansowania uzyskały na przedmiotowe zadanie: 

Wodociągi Proszowickie Spółka z o.o..) termin realizacji do październik 2021. 

Zadanie w trakcje realizacji  

 Zadanie inwestycyjne 3  

1. Budowa Kanalizacji w Gminie i Mieście Proszowice. 

Całkowita wartość inwestycji: 2 152 566,73 zł 
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Wydatki kwalifikowane: 1 481 852,82 zł 

Dofinansowanie: 1 259 574,83 zł 

 Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Proszowice - Część I 

ul. Parkowa. Inwestycja zakończona. 

 Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Proszowice - Część II 

ul. Zamkowa. Inwestycja zakończona. 

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową sieci 

wodociągowej oraz nawierzchni drogowej ulicy Św. Trójcy w Proszowicach pow. 

proszowicki. Inwestycja zakończona. 

 Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskiej, wraz z przebudową 

sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Partyzantów. Inwestycja w trakcie realizacji. 

 Przebudowa ulicy Jagiełły w Proszowicach w zakresie kanalizacji deszczowej, kanalizacji 

sanitarnej, sieci wodociągowej. Inwestycja w trakcie realizacji. 

 Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Proszowicach - ul. Kolejowa (w 2021 

r. zostanie ogłoszony przetarg). 

 Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Proszowicach - ul. Nowa (w 2021 r. 

zostanie ogłoszony przetarg).Zadanie wykonano częściowo.  

2. 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 

Inwestycja zakończona. 

 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. 
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 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 w 2021 roku planowana jest dalsza 

modernizacja. Gmina jest w trakcie poszukiwania własnego ujęcia głębinowego wody na 

terenie Gminy Proszowice. 

 Zadanie inwestycyjne 8  

Remont i modernizacja ulic w mieście Proszowice. 

Realizacja w zakresie: 

Ulica Tadeusza Kościuszki nr 160208 – inwestycja zakończona. 

 Zadanie inwestycyjne 9  

Remont i moderacja dróg gminnych. 

Realizacja w zakresie: 

Kościelec-Mysławczyce droga nr 160259K – inwestycja zakończona w kwietniu 2021 r. 

 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 21 opraw na oprawy typu LED na terenie Gminy.( w roku 2019 -20)  

 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. 
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 Zadanie inwestycyjne 14  

Budowa paneli solarnych na obiektach użyteczności publicznej. 

Zadanie zrealizowano w zakresie: 

Instalacje fotowoltaiczna w budynkach użyteczności publicznej w 2020 roku: 

 

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

Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” Całkowity koszt instalacji 

fotowoltaicznej o mocy 39,9 kW montowanej na dachu UGiM 138 443,74 zł , dofinansowanie 

63 981,27 zł. Zadanie zrealizowane w 2020 r.  

OSP Więckowice: wykonanie instalacji fotowoltaicznej na remizie OSP Więckowice o mocy 

3,69 kW. Całkowity koszt instalacji wyniósł 18 378,05 zł. w całości zrealizowany z Funduszu 

Sołeckiego na 2020 rok. 

OSP Ostrów: wykonanie instalacji fotowoltaicznej na remizie OSP Ostrów o mocy 4,65 kW. 

Całkowity koszt instalacji wyniósł 17 962,94 zł. w całości zrealizowany z Funduszu Sołeckiego 

na 2020 rok. 

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:  
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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 2020 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 
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Małopolskiego w ramach działania 11.1 Rewitalizacja miast Poddziałanie 11.1.2 

Rewitalizacja miast średnich i małych 

Całkowity wartość projektu: 11 700 340,00 zł 

Wydatki kwalifikowane: 7 296 699,78 zł 

Dofinansowanie projektu: 5 472 524,83 zł 

  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 r. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie 

terminu realizacji zadania do dnia 30.04.2021r. Inwestycja jest w trakcie odbioru końcowego. 

 W dniu 12 marca 2020 r. podpisano umowę na realizację zadania pn.: „Rozbudowa i 

modernizacja Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach” w formule zaprojektuj 

i wybuduj na kwotę 5 904 000,00 zł, okres gwarancji 5 lat. 

Termin zakończenia prac 30.06.2021. Inwestycja w trakcie realizacji. 

 W dniu 18 marca 2020 r. podpisano umowę na realizację zadania pn.: „Przebudowa i 

częściowa zmiana funkcji Rynku w Proszowicach” w formule zaprojektuj i wybuduj na 

kwotę 3 698 610,00 zł, okres gwarancji 5 lat. 

Termin zakończenia prac 15.06.2021 r. Inwestycja w trakcie realizacji. 

 W dniu 18 marca 2020 r. podpisano umowę na realizację zadania pn.: „Rozbudowa 

Biblioteki miejskiej wraz muzeum w Proszowicach” w formule zaprojektuj i wybuduj 

na kwotę 1 887 555,07 zł, okres gwarancji 5 lat. 

Termin zakończenia prac 30.06.2021 r. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie 

terminu realizacji zadania do dnia 30.09.2021r. Inwestycja jest w trakcie realizacji. 

 

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 
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 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. Wartość robót dodatkowych: 101 510,82 

zł. 

Termin realizacji zadania 30.11.2020 - Inwestycja jest zakończona. 

 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.  Wartość robót dodatkowych 130 848,79 zł. 

Termin realizacji umowy 30 listopad 2020. Inwestycja zakończona. 

 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. Wartość robót 

dodatkowych 99 387,20 zł. 

Termin realizacji zadania 30.04.2021. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie 

terminu realizacji zadania do dnia 15.07.2021r. Inwestycja jest w trakcie realizacji. 

 W dniu 09.07.2020 r. podpisano umowę na realizację zadania: Zagospodarowanie 

terenu przy hali sportowej MOSiR w Proszowicach w formule zaprojektuj i wybuduj, 

na kwotę 1 590 186, 71 zł, okres gwarancji 5 lat. 

Termin realizacji zadania 31.05.2021. Inwestycja jest w trakcie realizacji. 

 W dniu 20.03.2020 r. podpisano umowę  na realizację zadnia: Budowa Skateparku w 

Proszowicach w formule zaprojektuj i wybuduj, na kwotę 651 000,00 zł, okres 

gwarancji 5 lat. 

Termin realizacji zadania 30.04.2021 r. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie 

terminu realizacji zadania do dnia 02.08.2021 r. Inwestycja w trakcie realizacji. 

 W dniu 03.07.2020 r. podpisano umowę na realizację zadania: Stworzenie terenu 

rekreacji przy ul. Leśnej w  Proszowicach w  formule zaprojektuj i  buduj, na kwotę: 

122 835,86 zł, okres gwarancji 5 lat. 
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Termin realizacji zdania 31.05.2021 r. Inwestycja w trakcie realizacji. 

 W dniu 03.02.2021 r. podpisano umowę na realizację zadania: Stworzenie nowych 

przestrzeni rekreacyjnych przy ul. Kopernika i ul. Kościuszki, na kwotę: 1 230 000,01 

zł, okres gwarancji 5 lat. 

Termin realizacji zadania 31.08.2021 r. Inwestycja w trakcie realizacji. 

 W dniu 15.10.2020 r. podpisano umowę na realizację zadania pn.: Zagospodarowanie 

terenów rekreacji przy ul. Partyzantów w  Proszowicach w  formule zaprojektuj i 

 buduj, na kwotę 488 000,00 zł., okres gwarancji 5 lat. 

Termin realizacji zadania 30.04.2021 r. Wykonawca wystąpi o przedłużenie terminu. 

Inwestycja w trakcie realizacji.  

 W 2021 roku zostanie ogłoszony przetarg na realizację zadania: 

Wyposażenie Hali sportowej MOSiR. 

 

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: 1 860 820,01 zł. 

Wydatki kwalifikowane: 1 512 861,80 zł. 

Dofinansowanie: 962 633,00 zł. 

 Umowa na realizację inwestycji podpisano dnia 5 grudnia 2019 r. na kwotę 2 371 

120,00 zł, okres gwarancji 5 lat. 

 W ramach prac zostały wybudowane dwie wiaty o powierzchni 2201,45 m2, 

sanitariaty z częścią rekreacyjną z zamontowaną instalacją odnawialnego źródła 

energii oraz utworzono miejsca parkingowe. 

Wykonano zewnętrzną instalację wodociągową, kanalizacyjną, opadową i 

elektryczną a także wykonano wewnętrzną instalację wodociągową, kanalizacyjną, 

co, i elektryczną. Teren targowiska został utwardzony. 

 W dniu 30.09.2020r. zakończyły się prace budowlane.  
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 Odbiór końcowy inwestycji odbył się w dniu 09.10.2020r.  

Inwestycja zakończona. PROJEKT 4 ROZWÓJ PRZESTRZENI CZASU WOLNEGO NA TERENACH 

WIEJSKICH OBSZARU REWITALIZACJI  

Zrealizowano w zakresie:  

Kowala 

Modernizacja remizy OSP z doposażeniem na potrzeby świetlicy wiejskiej (2020, 2019, 2018). 

Więckowice 

Modernizacja rejonu wokół remizy (2019, 2018). 

Budowa placu zabaw i boiska (2018). 

Klimontów 

Modernizacja remizy OSP- budowa garażu (2020) 

Modernizacja boiska sportowego (2019, 2018). 

Modernizacja terenu wokół szkoły podstawowej. 

Stogniowice  

Modernizacja tzw. gęsiego rynku. 

Ostrów  

Modernizacja remizy OSP wraz z terenem otaczającym (2020, 2019, 2018). 

Zagospodarowanie otoczenia stawu (2019, 2018). 

Mysławczyce 

Modernizacja remizy Domu Ludowego/ remizy OSP Mysławczyce (2020, 2019, 2018). 

Koczanów 

Modernizacja remizy OSP (2020, 2019, 2018).  

Kościelec 

Zagospodarowanie terenów wokół stawu (2018). 

Modernizacja remizy OSP (2020, 2019, 2018). 

Makocice 

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

Jakubowice 

Modernizacja boiska w Jakubowicach (2018). 

Lokalizacja placu zabaw  

Szczytniki  

Zagospodarowania terenu wokół szkoły podstawowej (2018). 
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Budowa parkingu przy szkole (2020)  

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. Wartość robót 

dodatkowych 99 387,20 zł. 

Termin realizacji zadania 30.04.2021. . Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie 

terminu realizacji zadania do dnia 15.07.2021r. Inwestycja jest w trakcie realizacji. 

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  

 

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:  
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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 

 

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.  

Aktualnie Gmina Proszowice posiada obowiązujące Studium Uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania Przestrzennego przyjęte uchwała Rady Miejskiej nr XIX/170/2020 w dniu 

26 maja 2020 roku. Ocenę aktualności przeprowadza się, co najmniej raz w kadencji rady. 
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Jednakże fakt uchwalenia Studium w roku 2020 świadczy, że taka ocena obecnie nie jest 

wymagana. 

W trakcie prac związanych z opracowaniem 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. 

 

 W roku 2020 zostało wydanych 236 zaświadczeń( w 2019 -212) 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 oraz od 26 maja 2020 roku zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Proszowicach 

nr XIX/170/2020 

 

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 
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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 XIX/170/2020 z 26 

maja 2020r  

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 

 Wyłożono projekt miejscowego planu do publicznego wglądu, przeprowadzono 

dyskusje publiczną i zebrano uwagi. 

 Po rozpatrzeniu złożonych uwag dokonano ponownego wyłożenia w obszarze 

dokonanych zmian. 

 

W sytuacji gdy na terenie brak jest uchwalonego miejscowego ogólnego planu 

zagospodarowania przestrzennego wymagania dotyczące nowej zabudowy i 

zagospodarowania terenu, określane są w decyzji o warunkach zabudowy. W roku 2020 

zostało wydanych  119 decyzji pozytywnych- (w 2019- 111): 

Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej 83(w 2019- 58):, 

 Dla zabudowy usługowej 13(w 2019- 16),  

 Innej 23(w 2019- 37), 

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

wynikających z otrzymanych uzgodnień opiniujących negatywnie) (w 2019-9 ):,. 
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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 zostało wydanych 51 decyzji o lokalizacji 

inwestycji celu publicznego(w 2019- 40).  

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:  

 

 

Mieszkania 

Komunalne 

L.P. Budynek mieszkalny przy ul.: Ilość lokali w 2020: 

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 13 
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8.  Królewska 72 11 

9.  3 Maja 61 3 

10.  3 Maja 63 5 

11.  3 Maja 65 7 

12.  Brodzińskiego 7 1 

13.  Kościuszki - Jagiełły 3 

14.  Bobin 24 – lokale mieszkalne  2 

15.  Klimontów - Szreniawa 292 1 

Razem  78 

 

Mieszkania Socjalne 

L.P. Budynek mieszkalny przy ul.: Ilość lokali w 2020: 

1.  Kościuszki 11- lokale socjalne 4 

2.  Kowala 40 - lokale socjalne 5 

3.  Bobin 26 - lokale socjalne 7 

4.  Opatkowice 35 - lokale socjalne 4 

5.  Łaganów 54, 100 - lokale 

socjalne 3 

6.  Więckowice 62 - lokal socjalny 2 

7.  Gniazdowice 7 A - lokal socjalny 1 

Razem  26 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice ustalił w drodze Zarządzenia NR 73/2018 z dnia 9 

sierpnia 2018 wysokość stawek czynszu za 1 m2. 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 m2. 

powierzchni użytkowej 

w zł: 
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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 2020 z tytułu czynszu mieszkaniowego naliczenia wyniosły 497 578,50 zł. (w 

roku 2019 – 476 517,75 zł.) a wpłaty 474 593,63 zł. (w roku 2019 - 472 998,73 – 

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. 
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Zasady i sposób zarządzania określa aktualnie obowiązująca umowa zawarta pomiędzy 

Gminą i podmiotem administrującym w jej imieniu lokalami mieszkalnymi. 

 

W roku 2020 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano 2 lokale mieszkalne nr 

24 i 60 mieszczące się przy ul. Królewskiej 70 w Proszowicach za ogólną kwotę 350 000,00 zł. 

(w roku 2019 1 lokal za kwotę 52 970,50 zł.) 

 

Poniesione wydatki na utrzymanie budynków i lokali gminnych w 2020 r wyniosły 123 255,69 

zł przedstawiają się następująco: 

1. Utrzymanie budynków gminnych: opłaty stałe za energię elektryczną, awaryjne 

odbiory ścieków itp.: Bobin 26, Stogniowice 25, Gniazdowice 7, Kowala 40 - 10 011,97 

zł. 

2. Przeglądy budowlane i elektryczne, projekty hydrantów, badania geologiczne – 9 

374,00 zł. 

3. Badania geologiczne dla wiaty ul. Brodzińskiego – 6 765,00 zł. 

4. Rozbiórka garażu ul. Jagiełły – 13 176,03 zł. 

5. Wywóz ławek z parku - 3 000,00 zł. 

6. Transport płyt warstwowych  - 5 535,00 zł. 

7. Remonty mieszkań socjalnych, bud. gminnych, utrzymanie terenów przy budynkach 

gminnych: Gniazdowice 7A, Bobin 26, Łaganów 54 – 38 393,69 zł. 

8. Malowanie dachu budynku po byłej szkole w miejscowości Stogniowice 25 – 36 

900,00 zł. 

 

Dla porównania Udział Gminy w finansowaniu kosztów prac remontowych i 

modernizacyjnych lokali komunalnych i socjalnych w roku 2019 to kwota 207 245,60 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  
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W 2020 roku zostały zbyte za kwotę 114 008,47 złotych (w roku 2019 –381 230,00 zł.) 

następujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Proszowice: 

 

1. Działka numer ewidencyjny 564/1 o powierzchni 0,0564 ha położona w Proszowicach – 

zbycie na rzecz użytkownika wieczystego, Akt Notarialny Rep A 2651/2020 za cenę 

brutto 14 000,00 złotych. 

2. Działka numer ewidencyjny 218/10 o powierzchni 0,1810 ha położona w Kowali została 

zbyta w trybie przetargu ustnego nieograniczonego , Aktem Notarialnym Rep A 

1083/2020 za cenę brutto 42 950,00 złotych. 

3. Działka numer ewidencyjny 154 o powierzchni 0,1580 ha położona w Proszowicach 

została zbyta w wyniku zamiany, Aktem Notarialnym Rep A 1668/2020 za cenę brutto 

57 058,47 złotych . 

W 2020 roku zostały nabyte na kwotę 570 675,00 złotych (w roku 2019 – 259 844,00 zł.) na 

rzecz Gminy Proszowice następujące nieruchomości: 

1. Nabycie na rzecz Gminy Proszowice działek numer ewidencyjny 2335/3, 2378/7, 

2379/8 o powierzchni łącznej 0,8896 ha położonej w Proszowicach (ulica Racławicka) o 

wartości 71 168,00 złotych . 

2. Nabycie na rzecz Gminy Proszowice działek numer ewidencyjny 2366/1, 2364/1 o 

powierzchni łącznej 0,7286 ha położonej w Proszowicach (ulica Królewska) o wartości 

58 288,00 złotych. 

3. Nabycie na rzecz Gminy Proszowice działki numer ewidencyjny 2409/3 o powierzchni 

0,5742 ha położonej w Proszowicach (ulica Wolności) o wartości 45 936,00 złotych. 

4. Nabycie na rzecz Gminy Proszowice działek numer ewidencyjny 2399/1, 2400/1 o 

powierzchni łącznej 0,4837 ha położonej w Proszowicach (ulica Mikołaja Reja) o 

wartości 38 696,00 złotych. 

5. Nabycie na rzecz Gminy Proszowice działki numer ewidencyjny 2324/9 o powierzchni  

0,0194 ha położonej w Proszowicach (ulica Królewska) o wartości 1 552,00 złotych. 

6. Nabycie na rzecz Gminy Proszowice działki numer ewidencyjny 2368/1 o powierzchni 

0,4009 ha położonej w Proszowicach o wartości 32 072,00 złotych . 

7. Nabycie na rzecz Gminy Proszowice działki numer ewidencyjny 26/6 o powierzchni 

0,0207 ha położonej w Proszowicach o wartości 2 070,00 złotych. 
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8. Nabycie na rzecz Gminy Proszowice działek numer ewidencyjny 153/54, 153/58, 

153/94, 153/95, 153/65, 153/46, 153/47, 153/48, 153/50, 153/51, 153/53 o 

powierzchni łącznej 2,7365 ha położonych w Opatkowicach o wartości 320 893,00 

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. 

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 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). 
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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 2020:  

1. Rozliczenie końcowe projektu likwidacji starych kotłów na paliwa stałe i montaż 

niskoemisyjnych kotłów gazowych i na biomasę (zrealizowano w latach 2018-2019, 

dofinansowanie do wymiany kotłów na niskoemisyjne w ramach programu RPO 442 w 

kwocie 497 350,00 zł., przekazano dla 56 beneficjentów mieszkańców).  

2. Rozliczenie końcowe projektu likwidacji starych kotłów na paliwa stałe i montaż 

niskoemisyjnych kotłów na paliwa stałe (zrealizowane w latach 2018-2019 

dofinansowanie do wymiany kotłów na niskoemisyjne w ramach programu RPO 443 w 

kwocie 445 350,00 zł. przekazano dla 56 mieszkańców). 

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

zasilających budynki użyteczności publicznej w gminach partnerskich, 

W wyniku przeprowadzonych przetargów (część przetargów musiała być przeprowadzana 

ponownie ), po przeprowadzonej kontroli dokumentacji przetargowej przez Urząd Zamówień 

Publicznych zostały zawarte umowy z Wykonawcami.  

Montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na budynku UGiM Proszowice Wykonawca 

HYMON ENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Dojazd 16A, 33-100 Tarnów, Umowa nr 

515/2019 z dnia 20.11.2019r.: 138 443,74 zł. Inwestycje zakończono w 2020 roku i 

podpisano protokół odbioru końcowego w dniu 21.08.2020 roku.  

Koszty poniesione w 2020 r. 138 443,74 zł. w tym dofinansowanie z RPO 63 981,27 zł, wkład 

własny 74 462,47 zł. 

instalacje fotowoltaiczne Wykonawca: SANITO Sp z o.o. ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa 

– Umowa 245/2020 z dnia 08.05.2020 r. na wykonanie 66 szt. instalacji fotowoltaicznych na 

budynkach prywatnych mieszkańców Gminy Proszowice. 

W 2020 r. zainstalowano 31 instalacji – koszt 579 498,84 zł. ( w tym dofinansowanie z RPO 

321 943,80 zł., wkład własny 257 555,04 zł.) 

Solary Umowa FLEXIPOWER GROUP Sp z o.o., Sp komandytowa z siedzibą w Kudrowicach - 

Umowa nr 223/2020 z dnia 30.04.2020 roku wykonanie montażu 13 szt. instalacji solarnych  

na budynkach prywatnych  mieszkańców Gminy Proszowice.  

W 2020 r. zainstalowano 11 instalacji solarnych na kwotę 108 895,62 zł. ( w tym 

dofinansowanie z RPO 441 w kwocie 59 264,40 zł., wkład własny 49 631,22 zł.) 

Piece na pellet Wykonawca: SANITO Sp z o.o. ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa – Umowa 

247/2020 z dnia 08.05.2020 roku na wykonanie 11 szt. pieców na pellet w budynkach 

prywatnych mieszkańców Gminy Proszowice  

W 2020 r. zainstalowano 7 kotłów na pellet na kwotę 102 304,08 zł. (w tym dofinansowanie 

z RPO 441 w kwocie 56 835,60 zł. wkład własny 45 468,48 zł.) 
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Pompy ciepła Wykonawca: SANITO Sp z o.o. ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa – Umowa 

246/2020 z dnia 08.05.2020 r. na wykonanie 10 szt. instalacji z pompami ciepła w budynkach 

prywatnych mieszkańców Gminy Proszowice ( 3 szt. cuw, 7 szt. co/cuw) 

W 2020 r. zainstalowano 3 sztuki za kwotę 26 023,68 zł. (w tym dofinansowanie z RPO 

14 457,60 zł., wkład własny 11 566,08 zł.) 

4. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.  

Prace remontowo - budowlane przy remizie strażackiej w Kadzicach - prace 

termomodernizacyjne polegające na dociepleniu ścian zewnętrznych remizy OSP Kadzice, 

Wartość inwestycji: 60 000,00 zł – 50% dotacja z budżetu Województwa Małopolskiego, 50% 

wkład własny gminy  

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  

W dniu 19.12.2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie z Zarządem Województwa 

Małopolskiego. 

Całkowita wartość projektu: 3 483 719,75 zł. 

Dofinansowanie: 2 961 161,76 zł. 

Wkład własny: 522 557,99 zł. 

W dniu 08.04.2020 r Podpisano umowę na realizację zadania pn.:  Zaprojektowanie i 

wykonanie dwóch parkingów typu Park&Ride, budowa ścieżki rowerowej, ciągów pieszych 

oraz trzech zatok autobusowych z wiatami na terenie gminy Proszowice, na kwotę: 

2 979 921,00 zł. 

Inwestycja w trakcie realizacji. 

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 
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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 2020 zgodnie z zał. 1 „Ocena zasobów pomocy 

społecznej za rok 2020”. 

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. 



39 
 

 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.  

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. 

Uruchomione Mieszkanie Chronione dla potrzeb beneficjentów programu  „Sukces zależy od 

Ciebie” służy aktualnie osobom znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji życiowej i 

rodzinnej. 

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. 
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 W 2020 r. realizowano projekt socjalny  mający na celu rozwój pomocy społecznej w 

następujących obszarach: 

– Podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez profesjonalizację wykorzystania 

systemów informatycznych, w tym w zakresie sprawozdawczości – zatrudnienie 

specjalisty do obsługi informatycznej. Dzięki projektowi pracownicy socjalni zostali 

przeszkoleni z zakresu efektywnego wykorzystania narzędzi informatycznych – 

aplikacje biurowe, z zakresu wysyłania korespondencji seryjnej. Odbyło się również 

szkolenie w zakresie sprawozdawczości systemów dziedzinowych (CAS, MRPiPS) jak 

również szkolenie z przygotowania w programie HELIOS raportów i zestawień 

niezbędnych do przygotowania sprawozdań oraz zakresu prawidłowej weryfikacji 

danych na platformie EMPATIA. 

– Podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez zapewnienie stałego dostępu do 

konsultacji prawnej, w tym szkoleń wewnętrznych – zatrudnienie specjalisty do 

obsługi prawnej Ośrodka. 

Prawnik udzielał porad prawnych, doradzał w sprawie zmian w przepisach, przygotowywał 

projekty aktów prawnych, umów, pism procesowych, uchwał i zarządzeń. Przeprowadzał 

szkolenia wewnętrzne. 

Realizacja projektu była możliwa dzięki środkom od Wojewody Małopolskiego.  

9. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2020 -2022. 

 Gminny program wspierania rodziny na lata 2020 -2022 został przyjęty do realizacji 

Uchwałą nr XXI/187/2020 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 22 czerwca 2020 r. 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, 

 Tworzenie warunków do organizowania aktywnego wypoczynku dla rodzin, 

 Tworzenie systemu edukacji i wsparcia dla rodzin. 

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie i Mieście Proszowice 

w roku 2020 oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją zadań Gminnego Programu 
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Wspierania Rodziny na lata 2020-2020, za rok 2020 – stanowi załącznik nr 1 (Uchwała nr 

XXXII/271/2021 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 16 marca 2021). 

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 2020 roku to między innymi następujące działania:  
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– 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 2020 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.  

– 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 2020 roku wraz z Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie i Komendą Powiatową Policji w Proszowicach zorganizowano 

kampanię "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". 

W 2020 roku w powodu pandemii koronawirusa zarówno pracownicy socjalni jak i 

członkowie zespołu interdyscyplinarnego samokształcili się w zakresie pomocy rodzinom z 

problemem przemocy. Przewodnicząca Zespołu brała udział w szkoleniu "Rozpoznawanie 

symptomów krzywdzenia dzieci i podejmowania interwencji przez przedstawicieli instytucji 

pracujących z rodziną i dziećmi". 

Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego odbyło się 4 razy w roku. We wrześniu 2020 roku 

spotkanie Zespołu odbywało się w  Klubie Integracji Społecznej w budynku Urzędu Gminy i 

Miasta Proszowice w reżimie sanitarnym natomiast w miesiącach marzec, czerwiec i grudzień 

2020 z powodu stanu epidemii przewodnicząca zespołu łączyła się telefonicznie z członkami 

zespołu interdyscyplinarnego. Powołano 12 grup roboczych do pracy z rodzinami, w których 

została założona „Niebieska Karta”. 

Grupy robocze cyklicznie spotykały się z osobami wobec których istnieje podejrzenie, że są 

dotknięte przemocą w rodzinie. Prowadzona była również praca z osobami podejrzanymi o 

stosowanie przemocy. Pracownicy socjalni jak również dzielnicowi wizytowali te osoby w 

miejscu zamieszkania. Pedagodzy udzielali wsparcia dzieciom na terenie placówek 

oświatowych jak również za pomocą rozmów telefonicznych, spotkań on - line. 
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11. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny 

Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.  

Przyjęty Uchwałą Nr XIV/13/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 17 grudnia 2019  

 Celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

2020 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 2020 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 2020 jest uświadomienie mieszkańców na temat problemów związanych 

z używaniem środków psychoaktywnych. 
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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. 

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. 
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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 2020 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: 

 

 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 – 30 000,00 zł. 

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 – 3 776,00 zł. 

 

 Ponadto dofinansowano.  

Imprezy sportowe, kulturalne połączone z programem edukacyjno-rekreacyjnym. 

Organizacja festynów, pikników oraz obozów. Przeznaczono 32 200,00 zł. 

Zakup piłek i strojów sportowych dla dzieci uczęszczających na zajęcia sportowe – 3 000,00 

zł. 

Zakup żywności dla rodzin dysfunkcyjnych- 8 000,00 zł. 

Doposażenie Policji w ustniki do alkomatu, który znajduje się w siedzibie Komendy 

Powiatowej Policji w Proszowicach – 94,02 zł. 
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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), monitoring na Osiedlach – 11 900,00 zł. 

Koszty sądowe poniesione w ramach wniosku o zobowiązanie się osoby uzależnionej do 

poddania się leczeniu przeciwalkoholowemu – 400,00 zł. 

Opłaty za wydanie opinii przez biegłego sądowego w celu badań osób uzależnionych – 

383,66 zł. 

Koszty sądowe za doręczenie przez Komornika Sądowego wniosku o poddanie się leczeniu 

przeciwalkoholowemu – 136,41 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 - 30 osób przyjęto w 2020 roku. 

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

diety członków komisji to w sumie - 120 099,00 zł. 

Gmina Proszowice podpisała w 2020 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 44. 
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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 2020 roku wydano:  

– 95 zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych (w 2019 – 22 

zezwolenia),  

– 2 zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych jednorazowych (w 

2019 – 27 zezwolenia),  

– 17 decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. 

(w 2019 – 9 decyzji).  

Ze względu na pandemię COVID-19 kontakt z osobami uzależnionymi a także z rodzinami 

osób dotkniętych problemem uzależnienia był ograniczony. Pandemia spowodowała 

namnażanie się problemu uzależnień wśród społeczności Gminy Proszowice. Gminna 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Proszowicach, w miarę swoich 

możliwości podczas epidemii, czyniła starania aby dotrzeć do osób objętych problemem 

alkoholowym poprzez tele-porady z psychologiem, terapeutą a także psychologiem dla dzieci 

i młodzieży.  

12. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy i Miasta Proszowice w 2020 roku. 

 Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy i Miasta Proszowice w 2020 roku przyjęto Uchwałą nr 

XVII/160/2020 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 10.03.2020 roku.  

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, 
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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 2020 wydatkowano kwotę: 38 160,00 zł. (w 

2019 r. 37 700,00 zł.) na: 

– zabranie bezdomnych psów i kotów do schroniska (14 zwierząt),  

– badanie, leczenie, sterylizacja bezdomnych zwierząt, 

– całodobowa opieka weterynaryjna. 

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

interwencja w przypadku dzikich zwierząt: 3 270,40 zł. 

13. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta 

Proszowice wraz ze szczegółową inwentaryzacją.  

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Proszowice wraz 

ze szczegółową inwentaryzacją został przyjęty Uchwała XXV/210/2020 z 27październiaka 

2020 r.  

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Proszowice. W 2020 r. w 

ramach ogłaszanego przez Ministerstwo Rozwoju Konkursu - Azbest 2020 na realizację zadań 

z finansowaniem z powyższego programu: 

– przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest wraz z oceną stanu 

technicznego na terenie gminy Proszowice (spis z natury),  

– opracowano wyniki inwentaryzacji w postaci warstwy obrysów obiektów z 

przypisanymi do obiektu atrybutami numer działki ewidencyjnej i numer obrębu 

ewidencyjnego,  

– wprowadzono wyniki inwentaryzacji dotyczących osób fizycznych do Bazy 

Azbestowej,  
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– opracowano (aktualizacja) Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z 

terenu Gminy Proszowice (Wykonawca Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i 

Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Ul. J Wybickiego 7A, 31-261 Kraków) 

Koszt zadania 24 600 zł. ( w tym dotacja z Ministerstwa Rozwoju 18 90,00 zł., wkład 

własny 5 700,00 zł. ).  

Realizując Program usuwania wyrobów zawierających azbest w 2020 r. kompleksowej 

utylizacji poddano 111,41 Mg wyrobów zawierających azbest z 36 budynków, (w 2019 r. 

103,50 Mg z 34 budynków) 

14. Strategia Elektromobilności Gminy Proszowice na lata 2019-2035. 

Strategię Elektromobilności Gminy Proszowice na lata 2019-2035 przyjęto Uchwałą XXIII 

/200/2020 z 25 sierpnia 2020 roku. Dokument ten  jest opracowaniem zawierającym analizę 

możliwych i planowanych działań, jakie należy podjąć, aby przyczynić się do realizacji 

zobowiązań i celów określonych w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych 

oraz Planie Rozwoju Elektromobilności w Polsce. Szerokie pojęcie elektromobilności stanowi 

wyzwanie, które wiąże się z możliwością otwarcia nowych perspektyw, sektorów 

gospodarczych związanych z infrastrukturą ładowania pojazdów, sprzedażą, naprawą i 

serwisowaniem samochodów, wykorzystaniem i wdrożeniem inteligentnych technologii 

(smart city), przyczyniając się do lokalnego rozwoju gospodarczego. Strategia przewiduje 

rozwój społeczny poprzez osiągnięcie efektów w zakresie dostępności komunikacji zbiorowej 

w tym również dla osób niepełnosprawnych, a także do poprawy jakości powietrza poprzez 

zastąpienie pojazdów napędzanych paliwem taborem zeroemisyjnym. Dynamiczny rozwój 

technologii wiąże się z założeniami inwestycyjnymi w inteligentnym systemie zarządzania 

jakim jest tzw. technologia smart city czy odnawialne źródła energii. Tego typu działania 

racjonalizują zużycie energii, a tym samym obniżają się koszty utrzymania infrastruktury. 

Realizacja Strategii przyczyni się tym samym do podniesienia atrakcyjności miasta dla 

mieszkańców oraz osób odwiedzających (m.in. poprzez poprawę jakości powietrza, 

dostępność nowoczesnych rozwiązań technicznych związanych z wypożyczaniem 

elektrycznych środków transportowych) oraz rozwoju gospodarczego, otwierając miasto na 

nowy sektor gospodarczy jakim jest elektromobilność. 
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Dokument został poddany konsultacjom społecznym poprzez zamieszczenie wraz z 

ogłoszeniem na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Proszowice oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych zostało również umieszczona 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Proszowice. Konsultacje społeczne 

przeprowadzono  w dniach 08.06.2020 r. – 29.06.2020 r. Opracowanie dokumentu pn. 

„Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Proszowice na lata 2019-2035” finansowane 

jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach 

programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju 

Elektromobilności”.  

V. Rada Miejska – realizacja uchwał.  

  Rada Miejska jest organem stanowiący i kontrolny wybieranym na pięcioletnią 

kadencję. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie 

działania gminy. Są to m.in. statut gminy, uchwalanie budżetu gminy, uchwalanie 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie uchwał w sprawach 

podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.  

 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.  

 

Rada Miejska w Proszowicach tworzy 15 osób. Poniżej skład osobowy Rady w kadencji 2018-

2023 wraz z przypisanymi funkcjami: 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Proszowicach - Krzysztof Wojtusik  

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Proszowicach - Wiesław Pabjańczyk 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Proszowicach - Ewa Sawicka  

 

Komisja Rewizyjna w składzie: 

1. Dariusz Duchnowski – przewodniczący 

2. Bartłomiej Gawron 

3. Marek Mazurek 

http://www.proszowice.pl/
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4. Jacek Mączka 

5. Marek Paluch 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w składzie: 

1. Agnieszka Artymiak – przewodnicząca 

2. Dariusz Duchnowski 

3. Mieczysław Krzynówek 

4. Marek Mazurek 

5. Marek Miller 

Komisja Planu i Budżetu w składzie: 

1. Grzegorz Sopala – przewodniczący 

2. Agnieszka Artymiak 

3. Marek Mazurek 

4. Ewa Sawicka 

5. Paweł Sroga 

Komisja Gospodarki i Mienia Komunalnego w składzie: 

1. Paweł Sroga – przewodniczący 

2. Wiesław Pabjańczyk 

3. Ewa Sawicka 

4. Grzegorz Sopala 

5. Ireneusz Świeca 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska w składzie: 

1. Grzegorz Buczek – przewodniczący 

2. Mieczysław Krzynówek 

3. Jacek Mączka 

4. Wiesław Pabjańczyk 

5. Ireneusz Świeca 

Komisja Oświaty i Polityki Społecznej w składzie: 

1. Mieczysław Krzynówek – przewodniczący 

2. Grzegorz Buczek 

3. Bartłomiej Gawron 

4. Marek Miller 

5. Marek Paluch 
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 Rada gminy jak i stałe komisje działają w oparciu o zatwierdzony roczny plan pracy 

odbywając w 2020 roku 37 posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Proszowicach, które 

odbywały się w większości w sposób zdalny ze względu na stan epidemii COVID-19. 

 Ilość posiedzeń w 

2020 roku 

Ilość posiedzeń w 

2019 roku 

Ilość posiedzeń 

w 2018 roku 

Komisja Rewizyjna 7 3 7 

Komisja Skarg, Wniosków 

Petycji 3 5 1 

Komisja Planu i Budżetu 3 4 6 

Komisja Gospodarki i Mienia 

Komunalnego 4 7 7 

Komisja Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska 3 7 3 

Komisja Oświaty i Polityki 

Społecznej 4 8 0 

Komisja Oświaty i Kultury i 

Kultury Fizycznej 0 0 6 

Komisja Zdrowia i Spraw 

Socjalnych 0 0 1 

Komisja Oświaty, Zdrowia i 

Sportu 0 0 1 

Komisja Oświaty, Kultury i 

Kultury Fizycznej połączona z 

Komisją Gospodarki i Mienia 

Komunalnego 0 0 1 

Komisja Planu i Budżetu 

połączona z Komisją 

Gospodarki i Mienia 

Komunalnego 1 1 0 
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Wspólne Posiedzenie Rady 

Miejskiej w Proszowicach 12 12 12 

Rada Miejska w 

Proszowicach 14 12 14 

Ilość podjętych uchwał 100 122 117 

W 2020 roku Rada Miejska w Proszowicach obradowała i podejmowała rozstrzygnięcia na 14 

posiedzeniach ( w tym 3 zwołane w trybie nadzwyczajnym). W sprawach należących do jej 

kompetencji podjęła 100 uchwał. Zgodnie z procedurą były one w zależności od treści 

przekazywane do Wojewody Małopolskiego (Wydział Prawy i Nadzoru), Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Krakowie oraz przekazywane do publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. 

 

Uchwały Rady Miejskiej w Proszowicach podjęte w 2020 roku  

 

L.p.  Rodzaj 

aktu 

Numer aktu Data aktu Status 

obowiązujący

/ uchylony 

Status aktu 

(zrealizowany, 

niezrealizowany, 

w trakcie 

realizacji) 

Tytuł aktu 

1. Uchwała XVI/145/2020 24.01.2020 Uchylony Uchylony przez 

uchwałę Nr 

XVII/162/2020 

Radny Miejskiej w 

Proszowicach z 

dnia 10 marca 

2020 r. w sprawie 

ustalenia opłaty 

za pobyt dziecka 

w Samorządowym 

Żłobku 

w Proszowicach 

w sprawie 

ustalenia opłaty za 

pobyt dziecka 

w Samorządowym 

Żłobku 

w Proszowicach 

i ustalenia 

maksymalnej 

opłaty za 

wyżywienie 
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L.p.  Rodzaj 

aktu 

Numer aktu Data aktu Status 

obowiązujący

/ uchylony 

Status aktu 

(zrealizowany, 

niezrealizowany, 

w trakcie 

realizacji) 

Tytuł aktu 

i ustalenia 

maksymalnej 

opłaty za 

wyżywienie. 

2.  Uchwała XVI/146/2020 24.01.2020 Obowiązujący Zrealizowany w sprawie planu 

dofinansowania 

form i specjalności 

doskonalenia 

zawodowego 

nauczycieli oraz 

ustalenia 

maksymalnej 

kwoty 

dofinansowania 

opłat za 

kształcenie 

nauczycieli w roku 

2020 

3. Uchwała XVI/147/2020 24.01.2020 Obowiązujący Zrealizowany w sprawie 

określenia średniej 

ceny jednostek 

paliw w Gminie 

Proszowice na rok 

szkolny 2019/2020 
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L.p.  Rodzaj 

aktu 

Numer aktu Data aktu Status 

obowiązujący

/ uchylony 

Status aktu 

(zrealizowany, 

niezrealizowany, 

w trakcie 

realizacji) 

Tytuł aktu 

4. Uchwała XVI/148/2020 24.01.2020 Obowiązujący Zrealizowany w sprawie 

wydzierżawienia 

w trybie 

bezprzetargowym 

na dalszy okres 

trzech lat 

nieruchomości 

stanowiących 

własność Gminy 

Proszowice 

5. Uchwała XVI/149/2020 24.01.2020 Obowiązujący Zrealizowany w sprawie 

wyrażenia zgody 

na zawarcie 

porozumienia 

dotyczącego 

przyjęcia przez 

Gminę Proszowice 

realizacji zadań 

w zakresie 

przyjmowania 

osób w stanie 

nietrzeźwości 
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L.p.  Rodzaj 

aktu 

Numer aktu Data aktu Status 

obowiązujący

/ uchylony 

Status aktu 

(zrealizowany, 

niezrealizowany, 

w trakcie 

realizacji) 

Tytuł aktu 

6. Uchwała XVI/150/2020 24.01.2020 Obowiązujący Zrealizowany w sprawie 

rozpatrzenia 

wniesionej petycji 

dotyczącej zmiany 

przepisów prawa 

miejscowego we 

wszystkich 

Gminach, 

Powiatach 

i Województwach 

w Polsce, aby 

miejsca publiczne 

służące jako 

parkingi przed 

wszystkimi 

Kościołami, 

cmentarzami oraz 

szpitalami były 

nieodpłatne oraz 

postuluję aby we 

wszystkich 

szpitalach ceny 

sprzedawanych 

produktów 

żywnościowych 

nie przekraczały 
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L.p.  Rodzaj 

aktu 

Numer aktu Data aktu Status 

obowiązujący

/ uchylony 

Status aktu 

(zrealizowany, 

niezrealizowany, 

w trakcie 

realizacji) 

Tytuł aktu 

cen detalicznych 

obowiązujących 

w zwykłych 

sklepach 

7. Uchwała XVI/151/2020 24.01.2020 Obowiązujący Zrealizowany w sprawie 

rozpatrzenia 

wniesionej petycji 

dotyczącej zmiany 

przepisów prawa 

miejscowego 

poprzez 

utworzenie 

w każdej Gminie 

miejsca gdzie 

można bezpłatnie 

zaparkować wraz 

z zaznaczeniem 

takiego miejsca - 

znakiem 

drogowym 

parkingu 

z dopiskiem 

bezpłatny, oraz 
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L.p.  Rodzaj 

aktu 

Numer aktu Data aktu Status 

obowiązujący

/ uchylony 

Status aktu 

(zrealizowany, 

niezrealizowany, 

w trakcie 

realizacji) 

Tytuł aktu 

poparcia w formie 

uchwały 

skierowanej do 

Konferencji 

Episkopatu Polski 

petycji wysłanej 

przez składającą 

petycję do 

Konferencji 

Episkopatu Polski 

o dokonanie 

pełnej Intronizacji 

Jezusa Chrystusa 

na Króla Polski 

8. Uchwała XVI/152/2020 24.01.2020 Obowiązujący Zrealizowany w sprawie 

ustalenia zasad 

uczestnictwa oraz 

zasad ponoszenia 

odpłatności za 

pobyt uczestników 

w Dziennym Domu 

Senior+ 

9. Uchwała XVI/153/2020 24.01.2020 Obowiązujący Zrealizowany zmieniająca 

uchwałę 

w sprawie 

uchwalenia 
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L.p.  Rodzaj 

aktu 

Numer aktu Data aktu Status 

obowiązujący

/ uchylony 

Status aktu 

(zrealizowany, 

niezrealizowany, 

w trakcie 

realizacji) 

Tytuł aktu 

Statutu Gminy 

Proszowice 

10. Uchwała XVI/154/2020 24.01.2020 Obowiązujący Zrealizowany zmieniająca 

uchwałę 

w sprawie 

wspólnej obsługi 

oświatowych 

jednostek 

organizacyjnych 

Gminy Proszowice 

11. Uchwała XVII/155/2020 10.03.2020 Uchylony Uchylony przez 

Uchwałę Nr 

XVIII/168/2020 

Rady Miejskiej w 

Proszowicach z 

dnia 29 kwietnia 

2020 r. 

w sprawie emisji 

obligacji 

w sprawie emisji 

obligacji 

12. Uchwała XVII/156/2020 10.03.2020 Obowiązujący Zrealizowany w sprawie zmiany 

budżetu Gminy 

i Miasta 

Proszowice na rok 

2020 

13. Uchwała XVII/157/2020 10.03.2020 Obowiązujący Zrealizowany w sprawie 

miejscowego 
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L.p.  Rodzaj 

aktu 

Numer aktu Data aktu Status 

obowiązujący

/ uchylony 

Status aktu 

(zrealizowany, 

niezrealizowany, 

w trakcie 

realizacji) 

Tytuł aktu 

planu 

zagospodarowania 

przestrzennego 

obszaru 

położonego 

w miejscowości 

Klimontów 

w Gminie 

Proszowice 

14. Uchwała XVII/158/2020 10.03.2020 Obowiązujący Zrealizowany w sprawie 

wyrażenia zgody 

na zawarcie 

porozumienia 

o wspólnym 

przygotowaniu i 

przeprowadzeniu 

postępowania 

o udzielenie 

zamówienia 

publicznego na 

zakup energii 

elektrycznej 

w ramach Grupy 

Zakupowej Energii 

Elektrycznej 
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L.p.  Rodzaj 

aktu 

Numer aktu Data aktu Status 

obowiązujący

/ uchylony 

Status aktu 

(zrealizowany, 

niezrealizowany, 

w trakcie 

realizacji) 

Tytuł aktu 

15. Uchwała XVII/159/2020 10.03.2020 Obowiązujący Zrealizowany w sprawie 

przyjęcia " 

Programu 

współpracy Gminy 

Proszowice 

z organizacjami 

pozarządowymi 

oraz podmiotami, 

o których mowa 

w art. 3 ust.  

3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 

2003 roku 

o działalności 

pożytku 

publicznego i o 

wolontariacie, na 

2020 rok” 

16. Uchwała XVII/160/2020 10.03.2020 Obowiązujący Zrealizowany w sprawie 

przyjęcia 

"Programu opieki 

nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz 

zapobiegania 

bezdomności 

zwierząt na 



62 
 

L.p.  Rodzaj 

aktu 

Numer aktu Data aktu Status 

obowiązujący

/ uchylony 

Status aktu 

(zrealizowany, 

niezrealizowany, 

w trakcie 

realizacji) 

Tytuł aktu 

terenie Gminy 

i Miasta 

Proszowice 

w 2020 roku" 

17. Uchwała XVII/161/2020 10.03.2020 Obowiązujący Zrealizowany w sprawie 

przyjęcia 

sprawozdania 

z realizacji 

Gminnego 

Programu 

Wspierania 

Rodziny na lata 

2017-2019 

18. Uchwała XVII/162/2020 10.03.2020 Obowiązujący Zrealizowany w sprawie 

ustalenia opłaty za 

pobyt dziecka 

w Samorządowym 

Żłobku 

w Proszowicach 

i ustalenia 

maksymalnej 

opłaty za 

wyżywienie 

19. Uchwała XVII/163/2020 10.03.2020 Obowiązujący Zrealizowany w sprawie zmiany 

Wieloletniej 

Prognozy 
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L.p.  Rodzaj 

aktu 

Numer aktu Data aktu Status 

obowiązujący

/ uchylony 

Status aktu 

(zrealizowany, 

niezrealizowany, 

w trakcie 

realizacji) 

Tytuł aktu 

Finansowej Gminy 

i Miasta 

Proszowice 

20. Uchwała XVIII/164/2020 29.04.2020 Obowiązujący Zrealizowany w sprawie  

przedłużenia 

terminu płatności 

rat podatku od 

nieruchomości 

wskazanym 

grupom 

przedsiębiorców, 

których płynność 

finansowa uległa 

pogorszeniu 

w związku 

z ponoszeniem 

negatywnych 

konsekwencji 

ekonomicznych 

z powodu COVID - 

19 

21. Uchwała XVIII/165/2020 29.04.2020 Obowiązujący Zrealizowany w sprawie 

wyrażenia zgody 

na udzielenie 

pomocy 

finansowej 
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L.p.  Rodzaj 

aktu 

Numer aktu Data aktu Status 

obowiązujący

/ uchylony 

Status aktu 

(zrealizowany, 

niezrealizowany, 

w trakcie 

realizacji) 

Tytuł aktu 

i podpisanie 

umowy pomiędzy 

Gmina Proszowice 

a Zarządem Dróg 

Wojewódzkich 

w Krakowie, 

dotyczącej 

współfinansowani

a wykonania 

dedykowanego 

doświetlenia 

przejścia dla 

pieszych w km 

2+780 odcinka 

110 drogi 

wojewódzkiej nr 

776 w miejscowoś

ci Klimontów 
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L.p.  Rodzaj 

aktu 

Numer aktu Data aktu Status 

obowiązujący

/ uchylony 

Status aktu 

(zrealizowany, 

niezrealizowany, 

w trakcie 

realizacji) 

Tytuł aktu 

22. Uchwała XVIII/166/2020 29.04.2020 Obowiązujący Zrealizowany w sprawie zmiany 

uchwały Nr 

XLV/353/2017 

Rady Miejskiej 

w Proszowicach 

z dnia 

24 października 

2017 r. w sprawie 

szczegółowego 

sposobu i zakresu 

świadczenia usług 

w zakresie 

odbierania 

odpadów 

komunalnych od 

właścicieli 

nieruchomości 

i zagospodarowani

a tych odpadów 

zmienionej 

uchwałą Nr 

XII/130/2019 Rady 

Miejskiej 

w Proszowicach 

z dnia 26 listopada 

2019 r. 
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L.p.  Rodzaj 

aktu 

Numer aktu Data aktu Status 

obowiązujący

/ uchylony 

Status aktu 

(zrealizowany, 

niezrealizowany, 

w trakcie 

realizacji) 

Tytuł aktu 

zmieniającą 

uchwałę 

w sprawie 

szczegółowego 

sposobu i zakresu 

świadczenia usług 

w zakresie 

odbierania 

odpadów 

komunalnych od 

właścicieli 

nieruchomości 

i zagospodarowani

a tych odpadów 

23. Uchwała XVIII/167/2020 29.04.2020 Obowiązujący Zrealizowany w sprawie zasad 

udzielania ulg 

dotyczących 

należności 

pieniężnych 

z tytułu oddania 

nieruchomości 

w najem, 

dzierżawę lub 

użytkowanie 

przypadających za 

okres stanu 
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L.p.  Rodzaj 

aktu 

Numer aktu Data aktu Status 

obowiązujący

/ uchylony 

Status aktu 

(zrealizowany, 

niezrealizowany, 

w trakcie 

realizacji) 

Tytuł aktu 

zagrożenia 

epidemicznego 

albo stanu 

epidemii Gminie 

Proszowice lub jej 

jednostkom 

organizacyjnym 

24. Uchwała XVIII/168/2020 29.04.2020 Obowiązujący Zrealizowany w sprawie emisji 

obligacji 

25. Uchwała XVIII/169/2020 29.04.2020 Obowiązujący Zrealizowany w sprawie zmiany 

Wieloletniej 

Prognozy 

Finansowej Gminy 

i Miasta 

Proszowice 

26. Uchwała XIX/170/2020 26.05.2020 Obowiązujący Zrealizowany w sprawie 

uchwalenia 

zmiany Studium 

Uwarunkowań 

i Kierunków 

Zagospodarowania 

Przestrzennego 

Gminy i Miasta 

Proszowice 
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L.p.  Rodzaj 

aktu 

Numer aktu Data aktu Status 

obowiązujący

/ uchylony 

Status aktu 

(zrealizowany, 

niezrealizowany, 

w trakcie 

realizacji) 

Tytuł aktu 

27. Uchwała XIX/171/2020 26.05.2020 Obowiązujący W trakcie 

realizacji  

w sprawie 

wyrażenia zgody 

na nabycie 

w drodze 

darowizny na 

rzecz Gminy 

Proszowice 

nieruchomości 

stanowiącej 

własność Skarbu 

Państwa 

28. Uchwała XIX/172/2020 26.05.2020 Obowiązujący Zrealizowany sprawie wyrażenia 

zgody na zamianę 

nieruchomości 

29. Uchwała XIX/173/2020 26.05.2020 Obowiązujący Zrealizowany w sprawie 

wydzierżawienia 

w trybie 

bezprzetargowym 

na dalszy okres 

trzech lat 

nieruchomości 

stanowiących 

własność Gminy 

Proszowice 
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L.p.  Rodzaj 

aktu 

Numer aktu Data aktu Status 

obowiązujący

/ uchylony 

Status aktu 

(zrealizowany, 

niezrealizowany, 

w trakcie 

realizacji) 

Tytuł aktu 

30. Uchwała XIX/174/2020 26.05.2020 Obowiązujący Zrealizowany w sprawie 

sprzedaży 

w drodze 

przetargu ustnego 

nieograniczonego 

lokalu 

mieszkalnego nr 

24 stanowiącego 

własność Gminy 

Proszowice, 

położonego 

w budynku 

wielorodzinnym nr 

70 przy ul. 

Królewskiej 

w Proszowicach 

wraz 

z przynależnym 

udziałem 

wynoszącym 

17/1000 

w częściach 

wspólnych 

budynku oraz 

w prawie 

własności gruntu 



70 
 

L.p.  Rodzaj 

aktu 

Numer aktu Data aktu Status 

obowiązujący

/ uchylony 

Status aktu 

(zrealizowany, 

niezrealizowany, 

w trakcie 

realizacji) 

Tytuł aktu 

w działce nr 572/3 

o powierzchni 

0,1250 ha 

31. Uchwała XIX/175/2020 26.05.2020 Obowiązujący Zrealizowany w sprawie 

sprzedaży 

w drodze 

przetargu ustnego 

nieograniczonego 

lokalu 

mieszkalnego nr 

60 stanowiącego 

własność Gminy 

Proszowice, 

położonego 

w budynku 

wielorodzinnym nr 

70 przy ul. 

Królewskiej 

w Proszowicach 

wraz 

z przynależnym 

udziałem 

wynoszącym 



71 
 

L.p.  Rodzaj 

aktu 

Numer aktu Data aktu Status 

obowiązujący

/ uchylony 

Status aktu 

(zrealizowany, 

niezrealizowany, 

w trakcie 

realizacji) 

Tytuł aktu 

17/1000 

w częściach 

wspólnych 

budynku oraz 

w prawie 

własności  gruntu 

w działce nr 573/3 

o powierzchni 

0,1250 ha 

32. Uchwała XIX/176/2020 26.05.2020 Obowiązujący W trakcie 

realizacji  

w sprawie 

przystąpienia 

Gminy Proszowice 

– do realizacji 

projektu w ramach 

Działania 2.5 

Skuteczna pomoc 

społeczna, II Oś 

Priorytetowa 

Efektywne polityki 

publiczne dla 

rynku pracy, 

gospodarki 

i edukacji 

w ramach 

Programu 

Operacyjnego 



72 
 

L.p.  Rodzaj 

aktu 

Numer aktu Data aktu Status 

obowiązujący

/ uchylony 

Status aktu 

(zrealizowany, 

niezrealizowany, 

w trakcie 

realizacji) 

Tytuł aktu 

Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020 

33. Uchwała XIX/177/2020 26.05.2020 Obowiązujący Zrealizowany w sprawie 

przyjęcia „Oceny 

zasobów pomocy 

społecznej 

w Gminie 

Proszowice za 

2019 r.” 

34. Uchwała XIX/178/2020 26.05.2020 Obowiązujący Zrealizowany w sprawie: 

przekazania do 

Wojewódzkiego 

Sądu 

Administracyjnego 

w Krakowie skargi 

Prokuratura 

Rejonowego 

w Krakowie – 

Prądniku Białym 

na uchwałę Nr 

XVI/111/2012  

Rady Miejskiej 

w Proszowicach 

z dnia 23 marca 



73 
 

L.p.  Rodzaj 

aktu 

Numer aktu Data aktu Status 

obowiązujący

/ uchylony 

Status aktu 

(zrealizowany, 

niezrealizowany, 

w trakcie 

realizacji) 

Tytuł aktu 

2012 r. w sprawie 

uchwalenia 

programu opieki 

nad bezdomnymi 

zwierzętami oraz 

zapobiegania 

bezdomności 

zwierząt na 

terenie Gminy 

i Miasta 

Proszowice 

35. Uchwała XIX/179/2020 26.05.2020 Obowiązujący Zrealizowany w sprawie zmiany 

uchwały nr 

XI/121/2019 Rady 

Miejskiej 

w Proszowicach 

z dnia 

22 października 

2019 r. w sprawie 

ustalenia strefy 

płatnego 

parkowania, 

ustalenia 

wysokości opłat za 

postój pojazdów 

samochodowych 



74 
 

L.p.  Rodzaj 

aktu 

Numer aktu Data aktu Status 

obowiązujący

/ uchylony 

Status aktu 

(zrealizowany, 

niezrealizowany, 

w trakcie 

realizacji) 

Tytuł aktu 

w strefie płatnego 

parkowania 

i opłaty 

dodatkowej, 

sposobu ich 

pobierania oraz 

wprowadzenia 

opłaty 

abonamentowej 

dla niektórych 

użytkowników 

dróg 

36. Uchwała XX/180/2020 02.06.2020 Obowiązujący Zrealizowany w sprawie zmiany 

Uchwały Nr 

L/401/2018 Rady 

Miejskiej 

w Proszowicach 

z dnia 29 marca 

2018 r. w sprawie  

emisji obligacji 

37. Uchwała XXI/181/2020 22.06.2020 Obowiązujący Zrealizowany w sprawie 

wyrażenia zgody 

na wynajem 

w trybie 

bezprzetargowym 

na dalszy okres 



75 
 

L.p.  Rodzaj 

aktu 

Numer aktu Data aktu Status 

obowiązujący

/ uchylony 

Status aktu 

(zrealizowany, 

niezrealizowany, 

w trakcie 

realizacji) 

Tytuł aktu 

10 lat 

pomieszczeń 

użytkowych 

o łącznej 

powierzchni 20,43 

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 

38. Uchwała XXI/182/2020 22.06.2020 Obowiązujący Zrealizowany w sprawie 

wyrażenia zgody 

na wynajem 

w trybie 

bezprzetargowym 

na dalszy okres 

10 lat 

pomieszczeń 

użytkowych 



76 
 

L.p.  Rodzaj 

aktu 

Numer aktu Data aktu Status 

obowiązujący

/ uchylony 

Status aktu 

(zrealizowany, 

niezrealizowany, 

w trakcie 

realizacji) 

Tytuł aktu 

o łącznej 

powierzchni 23,56 

m2 usytuowanych 

w budynku nr 

1 położonym 

w Klimontowie, 

znajdujący się na 

działce o nr ewid. 

409/11, 

stanowiący 

własność Gminy 

Proszowice 

39. Uchwała XXI/183/2020 22.06.2020 Obowiązujący Zrealizowany w sprawie 

wyrażenia zgody 

na wynajem 

w trybie 

bezprzetargowym 

na dalszy okres 

10 lat 

pomieszczeń 

użytkowych 

o łącznej 

powierzchni 74,36 

m2, usytuowanych 

w budynku nr 

1 położonym 



77 
 

L.p.  Rodzaj 

aktu 

Numer aktu Data aktu Status 

obowiązujący

/ uchylony 

Status aktu 

(zrealizowany, 

niezrealizowany, 

w trakcie 

realizacji) 

Tytuł aktu 

w Klimontowie, 

znajdujący się na 

działce o nr ewid. 

409/11, 

stanowiący 

własność Gminy 

Proszowice 

40. Uchwała XXI/184/2020 22.06.2020 Obowiązujący Zrealizowany w sprawie 

przekazania do 

Wojewódzkiego 

Sądu 

Administracyjnego 

w Krakowie skargi 

Prokuratura 

Rejonowego 

Kraków – Nowa 

Huta w Krakowie 

na uchwałę Nr 

XIV/77/99  Rady 

Miejskiej 

w Proszowicach 

z dnia 30 czerwca 

1999 r. w sprawie 

Statutów Sołectw 

41. Uchwała XXI/185/2020 22.06.2020 Obowiązujący Zrealizowany w sprawie 

zarządzenia 



78 
 

L.p.  Rodzaj 

aktu 

Numer aktu Data aktu Status 

obowiązujący

/ uchylony 

Status aktu 

(zrealizowany, 

niezrealizowany, 

w trakcie 

realizacji) 

Tytuł aktu 

i określenia 

terminu wyborów 

Sołtysa sołectwa 

Makocice 

w Gminie 

Proszowice 

42. Uchwała XXI/186/2020 22.06.2020 Obowiązujący W trakcie 

realizacji  

w sprawie zmiany 

Uchwały Nr 

XLIX/399/2018 

Rady Miejskiej 

w Proszowicach 

z dnia 22 stycznia 

2018 r. w sprawie 

przyjęcia 

Regulaminu 

udzielania dotacji 

na wymianę 

urządzeń 

grzewczych 

w gospodarstwach 

domowych 

w ramach 

Programu 

Ograniczenia 

Niskiej Emisji dla 

Gminy Proszowice 



79 
 

L.p.  Rodzaj 

aktu 

Numer aktu Data aktu Status 

obowiązujący

/ uchylony 

Status aktu 

(zrealizowany, 

niezrealizowany, 

w trakcie 

realizacji) 

Tytuł aktu 

z udziałem 

środków 

Regionalnego  

Programu 

Operacyjnego 

Województwa 

Małopolskiego na 

lata 2014 - 2020 

43. Uchwała XXI/187/2020 22.06.2020 Obowiązujący W trakcie 

realizacji  

w sprawie 

przyjęcia 

Gminnego 

Programu 

Wspierania 

Rodziny na lata 

2020-2022 

44. Uchwała XXII/188/2020 11.08.2020 Obowiązujący Zrealizowany w sprawie 

udzielenia 

Burmistrzowi 

Gminy i Miasta 

Proszowice wotum 

zaufania 

45. Uchwała XXII/189/2020 11.08.2020 Obowiązujący Zrealizowany w sprawie 

zatwierdzenia 

sprawozdania 

finansowego oraz 

sprawozdania 
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L.p.  Rodzaj 

aktu 

Numer aktu Data aktu Status 

obowiązujący

/ uchylony 

Status aktu 

(zrealizowany, 

niezrealizowany, 

w trakcie 

realizacji) 

Tytuł aktu 

z wykonania 

budżetu Gminy 

i Miasta 

Proszowice za rok 

2019 

46. Uchwała XXII/190/2020 11.08.2020 Obowiązujący Zrealizowany w sprawie 

absolutorium 

z tytułu wykonania 

budżetu Gminy 

i Miasta 

Proszowice za rok 

2019 

47. Uchwała XXII/191/2020 11.08.2020 Obowiązujący Zrealizowany w sprawie 

pozostawienia bez 

rozpatrzenia 

petycji złożonej 

przez Koalicję 

Polska Wolna od 

5G 

48. Uchwała XXII/192/2020 11.08.2020 Obowiązujący Zrealizowany w sprawie petycji 

w interesie 

publicznym 

w zakresie zmiany 

przepisów prawa 

miejscowego 

(wprowadzenie 



81 
 

L.p.  Rodzaj 

aktu 

Numer aktu Data aktu Status 

obowiązujący

/ uchylony 

Status aktu 

(zrealizowany, 

niezrealizowany, 

w trakcie 

realizacji) 

Tytuł aktu 

lokalnej „tarczy 

antykryzysowej”) 

49. Uchwała XXII/193/2020 11.08.2020 Obowiązujący W trakcie 

realizacji  

w sprawie 

określenia średniej 

ceny jednostek 

paliw w Gminie 

Proszowice na rok 

szkolny 2020/2021 

50. Uchwała XXII/194/2020 11.08.2020 Obowiązujący Zrealizowany w sprawie zmiany 

budżetu Gminy 

i Miasta 

Proszowice na rok 

2020 

51. Uchwała XXII/195/2020 11.08.2020 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 



82 
 

L.p.  Rodzaj 

aktu 

Numer aktu Data aktu Status 

obowiązujący

/ uchylony 

Status aktu 

(zrealizowany, 

niezrealizowany, 

w trakcie 

realizacji) 

Tytuł aktu 

wynagrodzenia za 

inkaso 

52. Uchwała XXIII/196/2020 25.08.2020 Obowiązujący Zrealizowany w sprawie zmiany 

Wieloletniej 

Prognozy 

Finansowej Gminy 

i Miasta 

Proszowice 

53. Uchwała XXIII/197/2020 25.08.2020 Obowiązujący Zrealizowany w sprawie zmiany 

budżetu Gminy 

i Miasta 

Proszowice na rok 

2020 

54. Uchwała XXIII/198/2020 25.08.2020 Obowiązujący Zrealizowany w sprawie 

wyrażenia zgody 

na udzielenie 

pomocy 

finansowej 

i podpisanie 

umowy 

o wspólnym 

przygotowaniu 

zadania 

inwestycyjnego 

pn.: „Rozbudowa 



83 
 

L.p.  Rodzaj 

aktu 

Numer aktu Data aktu Status 

obowiązujący

/ uchylony 

Status aktu 

(zrealizowany, 

niezrealizowany, 

w trakcie 

realizacji) 

Tytuł aktu 

drogi powiatowej 

nr 1271K 

Wawrzeńczyce – 

Stręgoborzyce – 

Rudno Górne - 

Więckowice – 

Łaganów- 

Proszowice oraz 

Rozbudowa drogi 

powiatowej nr 

1270K Rudno 

Górne – 

Dobranowice - 

Rudno Dolne - 

Wawrzeńczyce” 

55. Uchwała XXIII/199/2020 25.08.2020 Obowiązujący Zrealizowany w sprawie 

bezprzetargowego 

zbycia 

nieruchomości 

stanowiącej 

własność Gminy 

Proszowice na 

rzecz jej 

użytkownika 

wieczystego 

56. Uchwała XXIII/200/2020 25.08.2020 Obowiązujący W trakcie w sprawie 



84 
 

L.p.  Rodzaj 

aktu 

Numer aktu Data aktu Status 

obowiązujący

/ uchylony 

Status aktu 

(zrealizowany, 

niezrealizowany, 

w trakcie 

realizacji) 

Tytuł aktu 

realizacji  przyjęcia „Strategii 

elektromobilności 

Gminy Proszowice 

na lata 2019-

2035” 

57. Uchwała XXIII/201/2020 25.08.2020 Obowiązujący Zrealizowany w sprawie 

wyrażenia zgody 

na zawarcie 

umowy 

o świadczenie 

usług w zakresie 

publicznego 

transportu 

zbiorowego 

58. Uchwała XXIV/202/2020 11.09.2020 Obowiązujący Zrealizowany w sprawie 

przyjęcia 

Regulaminu 

utrzymania 

czystości 

i porządku na 

terenie Gminy 

i Miasta 

Proszowice 

59. Uchwała XXIV/203/2020 11.09.2020 Obowiązujący Zrealizowany w sprawie 

szczegółowego 

sposobu i zakresu 



85 
 

L.p.  Rodzaj 

aktu 

Numer aktu Data aktu Status 

obowiązujący

/ uchylony 

Status aktu 

(zrealizowany, 

niezrealizowany, 

w trakcie 

realizacji) 

Tytuł aktu 

świadczenia usług 

w zakresie 

odbierania 

odpadów 

komunalnych od 

właścicieli 

nieruchomości 

i zagospodarowani

a tych odpadów 

60. Uchwała XXIV/204/2020 11.09.2020 Obowiązujący Zrealizowany w sprawie zmiany 

budżetu Gminy 

i Miasta 

Proszowice na rok 

2020 

61. Uchwała XXIV/205/2020 11.09.2020 Obowiązujący Zrealizowany w sprawie 

rozpatrzenia 

petycji wniesionej 

przez   dotyczącej 

spowodowania 

zmiany „decyzji” 

bliżej 

nieokreślonej 

władzy osiedlowej 

a także 

wprowadzenia 

opisanych 



86 
 

L.p.  Rodzaj 

aktu 

Numer aktu Data aktu Status 

obowiązujący

/ uchylony 

Status aktu 

(zrealizowany, 

niezrealizowany, 

w trakcie 

realizacji) 

Tytuł aktu 

w petycji zakazu, 

obowiązku oraz 

podatku wobec 

posiadaczy psów 

62. Uchwała XXIV/206/2020 11.09.2020 Obowiązujący Zrealizowany w sprawie 

przystąpienia do 

partnerstwa 

i realizacji projektu 

pn. „Głęboka 

termomodernizacj

a budynków szkół 

w Gminie 

Miechów 

i Proszowice” 

63. Uchwała XXV/207/2020 27.10.2020 Obowiązujący Zrealizowany w sprawie zmiany 

budżetu Gminy 

i Miasta 

Proszowice na rok 

2020 

64. Uchwała XXV/208/2020 27.10.2020 Obowiązujący W trakcie 

realizacji  

w sprawie 

nieodpłatnego 

nabycia na rzecz 

Gminy Proszowice 

własności 

nieruchomości 

składającej się 



87 
 

L.p.  Rodzaj 

aktu 

Numer aktu Data aktu Status 

obowiązujący

/ uchylony 

Status aktu 

(zrealizowany, 

niezrealizowany, 

w trakcie 

realizacji) 

Tytuł aktu 

z działki numer 

ewidencyjny 

104/5 położonej 

w Jakubowicach 

od Krajowego 

Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa 

65. Uchwała XXV/209/2020 27.10.2020 Obowiązujący Zrealizowany w sprawie 

wydzierżawienia 

w trybie 

bezprzetargowym 

na dalszy okres 

trzech lat 

nieruchomości 

stanowiących 

własność Gminy 

Proszowice 

66. Uchwała XXV/210/2020 27.10.2020 Obowiązujący W trakcie 

realizacji  

w sprawie 

przyjęcia 

,,Programu 

usuwania 

wyrobów 

zawierających 

azbest z terenu 

Gminy i Miasta 

Proszowice wraz 
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L.p.  Rodzaj 

aktu 

Numer aktu Data aktu Status 

obowiązujący

/ uchylony 

Status aktu 

(zrealizowany, 

niezrealizowany, 

w trakcie 

realizacji) 

Tytuł aktu 

ze szczegółową 

inwentaryzacją" 

67. Uchwała XXV/211/2020 27.10.2020 Obowiązujący Zrealizowany w sprawie zmiany 

Statutu Miejsko - 

Gminnego 

Ośrodka Pomocy 

Społecznej 

w Proszowicach 

68. Uchwała XXV/212/2020 27.10.2020 Obowiązujący Zrealizowany w sprawie 

udzielnie pomocy 

finansowej na 

rzecz Powiatu 

Proszowickiego 

69. Uchwała XXVI/213/2020 17.11.2020 Obowiązujący Zrealizowany w sprawie 

wyrażenia zgody 

na połączenie 

Spółek: 

Tarnowskiej 

Agencji Rozwoju 

Regionalnego 

Spółka Akcyjna 

z siedzibą 

w Tarnowie 

(Spółka 

przejmująca) 
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L.p.  Rodzaj 

aktu 

Numer aktu Data aktu Status 

obowiązujący

/ uchylony 

Status aktu 

(zrealizowany, 

niezrealizowany, 

w trakcie 

realizacji) 

Tytuł aktu 

i Małopolskiego 

Rynku Hurtowego 

Spółka Akcyjna 

z siedzibą 

w Tarnowie 

(Spółka 

przejmowana) 

70. Uchwała XXVI/214/2020 17.11.2020 Obowiązujący Zrealizowany w sprawie 

uchylenia uchwały 

nr 

XXXIII/246/2016 

Rady Miejskiej 

w Proszowicach 

z dnia 9 grudnia 

2016 r. w sprawie 

zwolnień 

w podatku od 

nieruchomości. 

71. Uchwała XXVI/215/2020 17.11.2020 Obowiązujący Zrealizowany w sprawie 

określenia 

wysokości stawek 

podatku od 

nieruchomości 

72. Uchwała XXVI/216/2020 17.11.2020 Obowiązujący Zrealizowany w sprawie 

wyrażenia zgody 

na wynajem 



90 
 

L.p.  Rodzaj 

aktu 

Numer aktu Data aktu Status 

obowiązujący

/ uchylony 

Status aktu 

(zrealizowany, 

niezrealizowany, 

w trakcie 

realizacji) 

Tytuł aktu 

pomieszczenia 

użytkowego 

w trybie 

bezprzetargowym 

na dalszy okres 

5 lat w budynku 

położonym 

w Więckowicach 

o numerze 

62 stanowiącym 

własność Gminy 

Proszowice 

73. Uchwała XXVI/217/2020 17.11.2020 Obowiązujący Zrealizowany w sprawie 

wyrażenia zgody 

na wynajem 

pomieszczeń 

użytkowych 

w trybie 

bezprzetargowym 

na dalszy okres 

10 lat 

w budynkach 

stanowiących 

własność Gminy 

Proszowice 



91 
 

L.p.  Rodzaj 

aktu 

Numer aktu Data aktu Status 

obowiązujący

/ uchylony 

Status aktu 

(zrealizowany, 

niezrealizowany, 

w trakcie 

realizacji) 

Tytuł aktu 

74. Uchwała XXVI/218/2020 17.11.2020 Obowiązujący W trakcie 

realizacji  

w sprawie zbycia 

w trybie 

bezprzetargowym 

części 

nieruchomości 

składającej się 

z działki numer 

ewidencyjny 

598/2 położonej 

w Proszowicach 

75. Uchwała XXVII/219/2020 11.12.2020 Obowiązujący Zrealizowany w sprawie zmiany 

Wieloletniej 

Prognozy 

Finansowej Gminy 

i Miasta 

Proszowice. 

76. Uchwała XXVII/220/2020 11.12.2020 Obowiązujący Zrealizowany w sprawie zmiany 

budżetu Gminy 

i Miasta 

Proszowice na rok 

2020 

77. Uchwała XXVII/221/2020 11.12.2020 Obowiązujący Zrealizowany w sprawie 

wyznaczenia 

obszaru i granic 

aglomeracji 

Proszowice 
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L.p.  Rodzaj 

aktu 

Numer aktu Data aktu Status 

obowiązujący

/ uchylony 

Status aktu 

(zrealizowany, 

niezrealizowany, 

w trakcie 

realizacji) 

Tytuł aktu 

78. Uchwała XXVII/222/2020 11.12.2020 Obowiązujący Zrealizowany w sprawie 

uchylenia 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 

zmienionej 

Uchwałą Nr IX 

/101/2019 Rady 

Miejskiej 

w Proszowicach 

z dnia 6 sierpnia 

2019 r. o zmianie 

Uchwały Nr 

VI/58/2019 Rady 

Miejskiej 

w Proszowicach 

z dnia 25 kwietnia 

2019 r. w sprawie 
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L.p.  Rodzaj 

aktu 

Numer aktu Data aktu Status 

obowiązujący

/ uchylony 

Status aktu 

(zrealizowany, 

niezrealizowany, 

w trakcie 

realizacji) 

Tytuł aktu 

zwolnienia 

w części z opłaty 

za 

gospodarowanie 

odpadami 

komunalnymi i o 

uchyleniu Uchwały 

Nr VII/74/2019 

Rady Miejskiej 

w Proszowicach 

z 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 
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L.p.  Rodzaj 

aktu 

Numer aktu Data aktu Status 

obowiązujący

/ uchylony 

Status aktu 

(zrealizowany, 

niezrealizowany, 

w trakcie 

realizacji) 

Tytuł aktu 

79. Uchwała XXVII/223/2020 11.12.2020 Obowiązujący Zrealizowany w sprawie wyboru 

metody ustalenia 

opłaty za 

gospodarowanie 

odpadami 

komunalnymi  

oraz ustalenia 

stawki tej opłaty 

oraz zwolnienia 

w części z opłaty 

w związku 

z kompostowanie

m bioodpadów 

stanowiących 

odpady 

komunalne 

w kompostowniku 

przydomowym 

80. Uchwała XXVII/224/2020 11.12.2020 Obowiązujący Zrealizowany w sprawie wzoru 

deklaracji 

o wysokości opłaty 

za 

gospodarowanie 

odpadami 

komunalnymi 

składanej przez 
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L.p.  Rodzaj 

aktu 

Numer aktu Data aktu Status 

obowiązujący

/ uchylony 

Status aktu 

(zrealizowany, 

niezrealizowany, 

w trakcie 

realizacji) 

Tytuł aktu 

właścicieli 

nieruchomości 

zamieszkałych 

81. Uchwała XXVII/225/2020 11.12.2020 Obowiązujący Zrealizowany w sprawie 

ustalenia 

ryczałtowej stawki 

opłaty za 

gospodarowanie 

odpadami 

komunalnymi dla 

nieruchomości, na 

której znajduje się 

domek letniskowy 

lub innej 

nieruchomości 

wykorzystywanej 

na cele 

rekreacyjno – 

wypoczynkowe 

82. Uchwała XXVII/226/2020 11.12.2020 Obowiązujący Zrealizowany w sprawie 

terminu, 

częstotliwości 

i trybu uiszczania 

opłaty za 

gospodarowanie 

odpadami 
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L.p.  Rodzaj 

aktu 

Numer aktu Data aktu Status 

obowiązujący

/ uchylony 

Status aktu 

(zrealizowany, 

niezrealizowany, 

w trakcie 

realizacji) 

Tytuł aktu 

komunalnymi 

83. Uchwała XXVII/227/2020 11.12.2020 Obowiązujący W trakcie 

realizacji  

w sprawie 

przyjęcia 

Gminnego 

Programu 

Przeciwdziałania 

Przemocy 

w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy na lata 

2021-2025 

84. Uchwała XXVII/228/2020 11.12.2020 Obowiązujący W trakcie 

realizacji  

w sprawie 

przystąpienia 

Gminy 

Proszowice– do 

realizacji projektu 

w ramach 

Poddziałania 9.1.1 

Regionalnego 

Programu 

Operacyjnego 

Województwa 

Małopolskiego 
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L.p.  Rodzaj 

aktu 

Numer aktu Data aktu Status 

obowiązujący

/ uchylony 

Status aktu 

(zrealizowany, 

niezrealizowany, 

w trakcie 

realizacji) 

Tytuł aktu 

85. Uchwała XXVII/229/2020 11.12.2020 Obowiązujący Zrealizowany w sprawie zmiany 

uchwały nr 

XXVII/199/2013 

Rady Miejskiej 

w Proszowicach 

z dnia 21 lutego 

2013 r. w sprawie 

określenia 

przystanków 

komunikacyjnych, 

których 

właścicielem lub 

zarządzającym jest 

Gmina Proszowice 

oraz warunków 

i zasad korzystania 

z nich 

86. Uchwała XXVII/230/2020 11.12.2020 Obowiązujący Zrealizowany w sprawie zmiany 

uchwały 

ustalającej 

przebieg 

istniejących dróg 

gminnych na 

terenie Gminy 

Proszowice 

87. Uchwała XXVII/231/2020 11.12.2020 Obowiązujący W trakcie w sprawie 
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L.p.  Rodzaj 

aktu 

Numer aktu Data aktu Status 

obowiązujący

/ uchylony 

Status aktu 

(zrealizowany, 

niezrealizowany, 

w trakcie 

realizacji) 

Tytuł aktu 

realizacji  udzielenia pomocy 

finansowej na 

rzecz Powiatu 

Proszowickiego 

88. Uchwała XXVII/232/2020 11.12.2020 Obowiązujący Zrealizowany w sprawie 

przejęcia 

zarządzania 

odcinkiem drogi 

wojewódzkiej nr 

775 od odc. 

80 w km 0+702,70 

do km 1+104,62 

w trybie art 

19 ust. 4 ustawy 

z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach 

publicznych 

89. Uchwała XXVIII/233/2020 15.12.2020 Uchylony Uchylony przez 

Uchwałę Nr 

XXIX/242/2020 

Rady Miejskiej w 

Proszowicach z 

dnia 29 grudnia 

2020 r. w sprawie 

zwolnień w 

podatku od 

w sprawie 

zwolnień 

w podatku od 

nieruchomości 
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L.p.  Rodzaj 

aktu 

Numer aktu Data aktu Status 

obowiązujący

/ uchylony 

Status aktu 

(zrealizowany, 

niezrealizowany, 

w trakcie 

realizacji) 

Tytuł aktu 

nieruchomości 

90. Uchwała XXIX/234/2020 29.12.2020 Obowiązujący W trakcie 

realizacji  

w sprawie 

wyrażenia zgody 

na nabycie 

w drodze 

darowizny na 

rzecz Gminy 

Proszowice 

nieruchomości 

stanowiącej 

własność Skarbu 

Państwa 

91. Uchwała XXIX/235/2020 29.12.2020 Obowiązujący Zrealizowany w sprawie zasad 

zbycia na rzecz 

najemców lokali 

mieszkalnych 

wchodzących 

w skład zasobu 

mieszkalnego 

Gminy Proszowice 

92. Uchwała XXIX/236/2020 29.12.2020 Obowiązujący Zrealizowany w sprawie 

wskazania 

wstępnego 

miejsca lokalizacji 

nowych 

przystanków 
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L.p.  Rodzaj 

aktu 

Numer aktu Data aktu Status 

obowiązujący

/ uchylony 

Status aktu 

(zrealizowany, 

niezrealizowany, 

w trakcie 

realizacji) 

Tytuł aktu 

komunikacyjnych 

przy drodze 

wojewódzkiej nr 

776 

93. Uchwała XXIX/237/2020 29.12.2020 Obowiązujący W trakcie 

realizacji  

w sprawie 

przyjęcia 

programu 

współpracy Gminy 

Proszowice 

z organizacjami 

pozarządowymi 

i podmiotami, 

o których mowa 

w art. 3 ust. 3 usta

wy z dnia 

24 kwietnia 

2003 r. 

o działalności  

pożytku 

publicznego i o 

wolontariacie 

w 2021 roku 

94. Uchwała XXIX/238/2020 29.12.2020 Obowiązujący W trakcie 

realizacji  

w sprawie 

przyjęcia 

Gminnego 

Programu 
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L.p.  Rodzaj 

aktu 

Numer aktu Data aktu Status 

obowiązujący

/ uchylony 

Status aktu 

(zrealizowany, 

niezrealizowany, 

w trakcie 

realizacji) 

Tytuł aktu 

Profilaktyki 

i Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych oraz 

Gminnego 

Programu 

Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 

2021 

95. Uchwała XXIX/239/2020 29.12.2020 Obowiązujący Zrealizowany w sprawie 

przyjęcia planu 

pracy Rady 

Miejskiej 

w Proszowicach na 

2021 rok 

96. Uchwała XXIX/240/2020 29.12.2020 Obowiązujący Zrealizowany w sprawie 

przyjęcia planów 

pracy komisji 

stałych Rady 

Miejskiej 

w Proszowicach na 

rok 2021 

97. Uchwała XXIX/241/2020 29.12.2020 Obowiązujący Zrealizowany w sprawie zmiany 

budżetu Gminy 

i Miasta 

Proszowice na rok 
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L.p.  Rodzaj 

aktu 

Numer aktu Data aktu Status 

obowiązujący

/ uchylony 

Status aktu 

(zrealizowany, 

niezrealizowany, 

w trakcie 

realizacji) 

Tytuł aktu 

2020 

98. Uchwała XXIX/242/2020 29.12.2020 Obowiązujący Zrealizowany w sprawie 

zwolnień 

w podatku od 

nieruchomości 

99. Uchwała XXIX/243/2020 29.12.2020 Obowiązujący Zrealizowany w sprawie zmiany 

Uchwały Nr 

XXVII/224/2020 

Rady Miejskiej 

w Proszowicach 

z dnia 11 grudnia 

2020 r. w sprawie 

wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty 

za 

gospodarowanie 

odpadami 

komunalnymi 

składanej przez 

właścicieli 

nieruchomości 

zamieszkałych 

10

0. 

Uchwała XXIX/244/2020 29.12.2020 Obowiązujący Zrealizowany w sprawie zmiany 

Uchwały Nr 

XXVII/226/2020 

Rady Miejskiej 
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L.p.  Rodzaj 

aktu 

Numer aktu Data aktu Status 

obowiązujący

/ uchylony 

Status aktu 

(zrealizowany, 

niezrealizowany, 

w trakcie 

realizacji) 

Tytuł aktu 

w Proszowicach 

z dnia 11 grudnia 

2020 r. w sprawie 

terminu, 

częstotliwości 

i trybu uiszczania 

opłaty za 

gospodarowanie 

odpadami 

komunalnymi 

 

Status Uchwał Rady Miejskiej w Proszowicach  

Status aktu Rok 2020 Rok 2019 Rok 2018 

Akt zrealizowany przez 

organ wykonawczy 82 101 94 

Akt w trakcie realizacji 

przez organ 

wykonawczy 15 15 16 

Akt uchylony 3 4 2 

Akt niezrealizowany 

przez organ 

wykonawczy  2 6 
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VI.  Część analityczna. 

1) Inwestycje na terenie Gminy Proszowice.  

Inwestycje Gminy Proszowice rozpoczętych i zakończone w 2020 roku finansowanych ze 

środków własnych oraz środków zewnętrznych. 

 

A. 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 dnia 05.07.2018 roku o dofinansowanie Projektu 

Zgoda Instytucji Zarządzającej na przedłużenie terminu realizacji projektu do dnia 

03.10.2021 r. 

 

 Modernizacja Hali sportowej przy ul. Parkowej w Proszowicach w formule zaprojektuj i 

buduj 

  Podpisanie umowy z wykonawcą 17.09.2019 r.  

 Zakres robót  

I Etap - Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę 

II Etap – realizacja robót budowlanych (modernizacja podłogi hali/ wymiana na podłogę 

nowej generacji), przebudowa widowni (likwidacja połączona z utworzeniem siłowni i strefy 

fitness), prace wykończeniowe I i II piętra, termomodernizacja (modernizacja źródła ciepła – 

dobudowanie do istniejącego źródła ciepła (kotłownia gazowa) źródła ciepła opartego na 

sprężarkowej pompie ciepła typu glikol – woda o mocy 27 kW, w kaskadzie, montaż instalacji 

grzejników  płytowych z zaworami termostatycznymi, modernizacja instalacji c.o., głęboka 

modernizacja przegród zewnętrznych, modernizacja dachu hali, wraz z dociepleniem płytami 

PIR/PUR 

 

Wartość robót budowlanych: 7 190 000,00 zł 

Wartość robót dodatkowych: 101 510,82 zł (środki własne), wykonanie tynkowania sufitu 

trybun, belek i słupów. 
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Termin realizacji zadania: 30.11.2020 r. - Inwestycja została zakończona. 

Inwestycja została rozliczona w całości.  

 Wartość dofinansowania: 2 004 177,62 zł. 

 

 Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Proszowicach w formule zaprojektuj i buduj 

 Podpisanie umowy z wykonawcą- 15.11.2019 r.  

 Zakres realizacji robót obejmował: 

Etap I - wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę 

(oświetlenie) skutecznego zgłoszenia (mostek, alejki, plac zabaw) 

Etap II - realizacja robót budowlanych: (budowa ścieżki rowerowej, ciągów spacerowych, 

przebudowa placu zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem, 

budowa rozproszonych placów zabaw, remont mostka nad rzeką Szreniawa, doprowadzenie 

prądu, budowa oświetlenia w parku, budowa elementów małej architektury, ławki, kosze na 

śmieci, stojaki na rowery 

Wartość robót budowlanych: 936 522,00 zł 

Wartość robót dodatkowych: 130 848,79 zł (koszty kwalifikowane), poszerzenie alejek w 

parku. 

Termin realizacji zadania: 30.11.2020 r. - Inwestycja została zakończona. 

Wartość dofinansowania: 702 391,50 zł. 

 

 Dostawa wraz z montażem ławek parkowych , koszy na śmieci i stojaków na rowery na 

terenie Parku Miejskiego w Proszowicach. 

 Podpisanie umowy z wykonawcą 05.11.2020 r.,  

Umowa na kwotę: 59 656,00 zł. 

Umowa została zrealizowana w 2021 r. 

 

 Dostawa i montaż dwóch lamp zewnętrznych parkowych oraz przeniesienie szafy 

monitoringu wraz z rejestratorem z terenu placu zabaw Parku Miejskiego w Proszowicach 

do budynku po zachodniej stronie parku wraz z ułożeniem 

przewodów w ziemi - długość trasy około 200 mb. 

 Podpisanie umowy z wykonawcą 29.12.2020 r.  
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Umowa na kwotę: 18 573,00 zł. 

Umowa zrealizowana w lutym 2021 r. 

 

 Inwentaryzacja dendrologiczna Parku.  

Umowa na kwotę: 8 000,00 zł. Dofinansowanie: 5 200,00.  

Umowa zrealizowana w 2020 r. 

 

 Wykonanie poszerzenia alejki (A’ -C’) z szerokości 2,5 m do 4,0 m, na terenie Parku 

Miejskiego w Proszowicach, wraz ze złożeniem odpowiedniej dokumentacji technicznej do 

organu administracji architektoniczno – budowlanej celem uzyskania odpowiednich  

uzgodnień (skutecznego zgłoszenia). 

Umowa na kwotę 25 950,40 zł, 

Umowa zrealizowana w 2020 r. 

 

 Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad rzeką Szreniawą w  Proszowicach w 

 formule zaprojektuj i  buduj 

 Podpisanie umowy z wykonawcą - 14.02.2020 r. 

 Zakres realizacji robót obejmuje: 

Etap I to - wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę 

Etap II to - realizacja robót budowlanych: (budowa przystani kajakowej, budowa miejsca do 

plażowania, budowa molo, stworzenie Szlaków Młynów doliny Szreniawa (przystanki), 

budowa ścieżki przyrodniczo – ichtiologicznej, budowa magazynu kajaków, budowa ścieżek 

przyrodniczo - ichtiologicznych w pozostałej części parku), 

 Wykonano dokumentacją projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. 

Realizacja robót budowlanych – stan mocno zaawansowany (Wykonane zostały alejki 

w parku, ścieżka ichtiologiczna. Trwają prace polegające na zagospodarowaniu 

nabrzeży nad rzeką Szreniawą do celów rekreacyjno turystycznych -parking, przystań, 

pomosty, miejsce do plażowania, montaż tablic) 

 

Wartość robót budowlanych: 1 480 092,52 zł. 

Wartość robót dodatkowych: 99 387,20 zł. (koszt poszerzenia alejek) – uznane jako 

kwalifikowane. 
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Termin realizacji zadania: 30.04.2021r. (wydłużona  do dnia 15.07.2021 r.)  

Wartość dofinansowania: 1 110 069, 38 zł. 

Inwestycja w trakcie realizacji. 

 

 Budowa Skateparku w  Proszowicach w  formule zaprojektuj i buduj 

 Podpisanie umowy z wykonawcą - 20.03.2020 r.  

 Zakres realizacji robót obejmuje: 

Etap I to wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę. 

Etap II to realizacja robót budowlanych: (konstrukcja betonowa, monolityczna, wyposażenie- 

murek spadowy (bank ramp), poręcz prosta profil O, podjazd 90 st., funbox profilowany o 

nieregularnych kształtach, grindbox, 2 ławki do siedzenia (bez oparcia), tablica z 

regulaminem, infrastruktura techniczna (oświetlenie i monitoring obiektu). 

 

Wartość robót budowlanych: 651 900,00 zł. 

Termin realizacji zadania: 30.04.2021 r. - Wykonawca poprosił o wydłużenie terminu.  

Wartość dofinansowania: 488 925,00 zł. 

Inwestycja w trakcie realizacji. 

 Stworzenie terenu rekreacji przy ul. Leśnej w  Proszowicach w  formule zaprojektuj i  

buduj 

 Podpisanie umowy z wykonawcą - 03.07.2020 r.  

 Zakres realizacji robót obejmuje: 

Etap I to wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na 

budowę/skutecznego zgłoszenia, 

Etap II to realizacja robót budowlanych: (wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw z 

ogrodzeniem, wykonanie układu komunikacyjnego, wykonanie oświetlenia placu zabaw, 

wyposażenie placu zabaw, 

Realizacja robót budowlanych na obecnym etapie jest mocno zaawansowana. Wykonane 

zostało zagospodarowanie placu zabaw z oświetleniem. Pozostała do wykonania 

nawierzchnia pod urządzenia zabawowe. 

Plac zabaw przy ul. Leśnej w Proszowicach. 

Wartość robót budowlanych: 122 835,86 zł 

Termin realizacji zadania: 31.05.2021 r. -  
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Wartość dofinansowania: 92 126,90 zł. 

Inwestycja w trakcie realizacji. 

 

 

Zdjęcie 1 Plac zabaw przy ulicy Leśnej  

 

 Zagospodarowanie terenu przy hali sportowej MOSiR w  Proszowicach w  formule 

zaprojektuj i  buduj 

 Podpisanie umowy z wykonawcą - 09.07.2020 r.  

 Zakres realizacji robót obejmuje: 

Etap I - wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na 

budowę/skutecznego zgłoszenia 

Etap II - realizacja robót budowlanych: (modernizacja istniejącego kortu tenisowego 

asfaltowego, w tym instalacja oświetlenia i ogrodzenia- wym. 19x 36 m, budowa, 

poliuretanowej ścieżki rekreacyjno- rowerowej o długości ok. 370 m i szerokości ok. 3,50 m, 

budowa boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą- o wym. 62x30 m, w tym 

instalacja oświetlenia, ogrodzenia i piłkochwytów (od strony bramek), budowa boiska do 

siatkówki plażowej- pow. ok. 264 m 2 (powierzchnia ze strefą bezpieczną), budowa siłowni 

zewnętrznej, budowa kortu tenisowego akrylowego- pow. 480 m 2, w tym instalacja 

oświetlenia i ogrodzenia) 
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Wartość robót budowlanych: 1 590 186, 71 zł. 

Termin realizacji zadania: 31.05.2021 r. 

Wartość dofinansowania: 465 926,77 zł. 

Inwestycja w trakcie realizacji 

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

 Podpisanie umowy z wykonawcą - 03.02.2021r.  

 Zakres realizacji robót obejmuje: ul. Kopernika (budowa boisk z nawierzchnią 

poliuretanową, remont ogrodzenia, schodów i chodników do obsługi boisk, 

oskarpowanie, montaż piłochwytów, bramek, słupów z siatką do gry w 

koszykówkę i siatkówkę, wykonanie odwodnienia),ul. Kościuszki (wykonanie mini 

placu zabaw dla dzieci z domkiem z kładką i zjeżdżalną, wykonanie ogrodzenia w 

formie gabionów z dwoma furtkami, montaż dwóch ławek parkowych 

postumentu betonowego pod rzeźbę, elementów dekoracyjnych w formie 

zadaszeń, wykonanie nasadzeń drzew i krzewów).  

Wartość robót budowlanych: 1 230 000,01 zł. 

Termin realizacji zadania: 31.08.2021 r. 

Wartość dofinansowania: 849 333,22 zł.  

Inwestycja w trakcie realizacji. 

 

 Zagospodarowanie terenów rekreacji przy ul. Partyzantów w  Proszowicach w  formule 

zaprojektuj i  buduj 

 Podpisanie umowy z wykonawcą - 15.10.2020 r. 

 Zakres realizacji robót obejmuje: 

Etap I - wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na 

budowę/skutecznego zgłoszenia 

Etap II – realizacja robót budowlanych (modernizacja istniejących dróg asfaltowych oraz 

budowa parkingów, modernizacja istniejących chodników, budowa ciągów pieszych przy 

projektowanym placu zabaw, budowa ogrodzonego placu zabaw wraz z zagospodarowaniem 

terenu, modernizacja oświetlenia. 

 

Wartość robót budowlanych: 488 000,00 zł. 

Termin realizacji zadania: 30.04.2021 r. -, termin prawdopodobnie zostanie przedłużony. 
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Wartość dofinansowania: 366 000, 00 zł.  

Inwestycja w trakcie realizacji 

 

 Wyposażenie hali sportowej MOSiR 

Realizacja tego zadania jest elementem osobnego przetargu. W dniu 28.12.2020 r. został 

ogłoszony przetarg. Ze względu na cenę oferty, przewyższająca kwotę jaką Beneficjent 

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadanie przetarg został unieważniony.  

Planowany jest ponowny termin ogłoszenia na maj 2021 r. 

Wartość dofinansowania: 167 645,11 zł. 

 

B. Przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice – obszar kultury  

Wartość projektu: 

Całkowity wartość projektu: 11 700 340,00 zł. 

Wydatki kwalifikowane: 7 296 699,78 zł 

Dofinansowanie projektu: 5 472 524,83 zł. 

Termin zakończenia projektu: 17.11.2021 r. 

 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. - 20.08.2018 rok 

 

 Przebudowa i częściowa zmiana funkcji Rynku w Proszowicach. 

 Podpisanie umowy z wykonawcą - 18.03.2020 r. 

 Zakres realizacji robót obejmuje: 

Etap I - wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę, 

Etap II - realizacja robót budowlanych: wymiana nawierzchni płyty rynku wraz z rozbiórką 

istniejącej infrastruktury, modernizacja oświetlenia, modernizacja sieci i instalacji, 

wykonanie zieleni izolacyjnej, mała architektura: ławki, kosze na śmieci, zieleńce, fontanna 

posadzkowa, scena terenowa, likwidacja szaletu miejskiego, przebudowa układu drogowego, 

budowa parkingów. 

Wartość robót budowlanych 3 698 610,00 zł. 
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Termin realizacji inwestycji 15.06.2021 r. Wykonawca będzie wnioskował o przedłużenie 

terminu. 

Inwestycja w trakcie realizacji. 

 

 Rozbudowa i modernizacja Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach.  

 Podpisanie umowy z wykonawcą - 12.03.2020 r.  

 Zakres realizacji robót obejmuje: 

Etap I - wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę, 

Etap II - realizacja robót budowlanych: modernizacja istniejącego budynku, rozbudowa 

obiektu w celu stworzenia przestrzeni dla nowych sal zajęciowych, termomodernizacja 

budynku, wyposażenie. 

Realizacja robót budowlanych na obecnym etapie jest mocno zaawansowana. Wykonano 

prace budowlane i wykończeniowe istniejącej części budynku, rozpoczęto budowę nowej 

części i termomodernizację przegród zewnętrznych i dachu. 

 

Wartość robót budowlanych 5 904 000,00 zł. 

Termin realizacji inwestycji 30.06.2021 r. 

Inwestycja w trakcie realizacji. 

 

 Modernizacja amfiteatru i aranżacja terenu sąsiadującego na cele kultury otwartej. 

 Podpisanie umowy z wykonawcą - 28.08.2019 r.  

 Zakres realizacji robót obejmuje: 

Etap I – wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na 

budowę, 

Etap II – realizacja robót budowlanych: modernizacja widowni, sceny i budynku 

podscenia, budowa wiaty. 

Wykonano dokumentacją projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. 

Realizacja robót budowlanych została zakończona, trwają odbiory końcowe.  

Wartość robót budowlanych 1 316 100,00 zł. 

Prace dodatkowe (oświetlenie monitoring) na kwotę 179 460,31 zł. – środki własne 

Termin realizacji inwestycji 30.04.2021 r. (przedłużenie terminu na wniosek Wykonawcy) 
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Zdjęcie 2 – Amfiteatr miejski przed modernizacją.  

 

 

Zdjęcie 3 – Amfiteatr miejski po modernizacji. 
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Zdjęcie 4 – Widownia amfiteatru miejskiego po modernizacji.  

 

 Rozbudowa biblioteki miejskiej wraz z muzeum w Proszowicach.  

 Podpisanie umowy z wykonawcą - 18.03.2020 r.  

 Zakres realizacji robót obejmuje: 

Etap I - wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę, 

Etap II - realizacja robót budowlanych: modernizacja piwnic, parteru i 1 piętra, 

termomodernizacja. 

Wykonano dokumentacją projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. 

Realizacja robót budowlanych na obecnym etapie jest zaawansowana. Wykonano 

pogłębienie piwnic, nadproża, skłucie starych tynków, rozpoczęto wymianę instalacji 

Wartość robót budowlanych 1 887 555,00 zł. 

Termin realizacji inwestycji 30.06.2021 r. , Wykonawca złożył pismo z prośbą o wydłużenie 

terminu do dnia 30.09.2021 r. 

Inwestycja w trakcie realizacji. 

 

C. Rozwój infrastruktury i zaplecza transportu zbiorowego w gminie Proszowice – 

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

Całkowita wartość projektu: 3 483 719,71 zł. 

Dofinansowanie: 2 961 161,76 zł. 
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Wkład własny: 522 557,95 zł. 

W dniu 08.04.2020 r. podpisano umowę na realizację zadania pn.:  Zaprojektowanie i 

wykonanie dwóch parkingów typu Park&Ride, budowa ścieżki rowerowej, ciągów pieszych 

oraz trzech zatok autobusowych z wiatami na terenie gminy Proszowice, na kwotę: 2 979 

921,00 zł., okres gwarancji 5 lat.  

Termin realizacji 31.10.2021 r. 

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. 

Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonawca złożył wniosek o pozwolenie na budowę. 

 

 

 

Projekt zagospodarowania – Parking Kościuszki  
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Projekt zagospodarowania – Parking Krakowska 

 

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

Dnia 28 sierpnia 2019 r. zostały złożone dwa wnioski na przebudowę i remont drogi. 

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

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

Dofinansowanie na remont jest na liście rezerwowej. 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. Wartość inwestycji to ok. 1 400 000,00 zł.  

 Podpisanie umowy z wykonawcą - 23.06.2020 r. na kwotę 870 699,80 zł.  

 Podpisanie aneksu – 24.03. 2021 r. zwiększającego wynagrodzenie o kwotę 78 

280,60 zł. z tytułu wykonania prac dodatkowych.  

Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 08.04.2021 r. 
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Zdjęcie 5- Droga gminna nr 160259K relacji Kościelec-Mysławczyce – po modernizacji  

 

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

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

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. Przetarg został ogłoszony 9 

października 2019r.  

 Podpisanie umowy z wykonawcą - 15.11.2019r.  

Wartość zadania: 1 169 527,86 zł. brutto, dofinansowanie wynosi 60 % tj. 701 716,00 zł. 

Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 20.07.2020 r. 
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Zdjęcie 6 – Otwarcie u. Kościuszki po wykonanej modernizacji.  

 

F. 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: 2 080 000,01 zł. 

Wydatki kwalifikowane: 1 643 397,82 zł. 

Pożyczka z WFOŚ: 950 000,00 zł.  

Dofinansowanie: 1 396 888,08 zł. 

 Podpisanie umowy z wykonawcą - 29.10.2019 r.  

W ramach inwestycji wykonano następujące roboty: zamontowanie przepływomierza wraz z 

rejestratorem na studni zlewnej, zakup mieszadła zapasowego, uruchomienie drugiej nitki co 

z sobą wiąże zakup mieszadeł i koszty jej czyszczenia, montaż ręcznych zasuw przy 

zbiornikach wtórnych umożliwiających bezpieczną i nie obciążającą ścieki oczyszczone 

naprawę elektrozasuw, zakup większej prasy do odwadniania osadów ściekowych. 

Inwestycja zakończona. 
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G. Budowa i przebudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie miasta 

Proszowice. 

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: 2 152 566,73 zł. 

Wydatki kwalifikowane: 1 481 852,82 zł. 

Dofinansowanie: 1 259 574,83 zł. 

 W dniu 20.07.2020 r. podpisano umowę na realizację inwestycji pn.: Budowa i 

przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Proszowice - Część I ul. 

Parkowa na kwotę 56 973,13 zł. Inwestycja zakończona. 

 W dniu 22.07.2020 r. podpisano umowę na realizację inwestycji pn.: Budowa i 

przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Proszowice - Część II ul. 

Zamkowa na kwotę 199 462,15 zł. Inwestycja zakończona. 

 W dniu 19.08.2020 r. podpisano umowę na realizację inwestycji pn.: Budowa 

sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową sieci 

wodociągowej oraz nawierzchni drogowej ulicy Św. Trójcy w Proszowicach pow. 

proszowicki na kwotę 198 963,20 zł. Inwestycja zakończona. 

 W dniu 16.11.2020 r. podpisano umowę na realizację inwestycji pn.: Budowa i 

przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskiej, wraz z przebudową 

sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Partyzantów na kwotę 499 990,00 

zł. Inwestycja w trakcie realizacji. 

 W dniu 01.02.2021 r. podpisano umowę na realizację inwestycji pn.: Przebudowa 

ulicy Jagiełły w Proszowicach w zakresie kanalizacji deszczowej, kanalizacji 

sanitarnej, sieci wodociągowej. Inwestycja w trakcie realizacji, na kwotę 

945 000,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji. 

 Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Proszowicach - ul. Kolejowa 

(w 2021 r. zostanie ogłoszony przetarg). 

 Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Proszowicach - ul. Nowa (w 

2021 r. zostanie ogłoszony przetarg). 
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H. Przebudowa Targowiska w Proszowicach pod sprzedaż promocję lokalnych 

produktów. 

Wartość prac budowlanych: 2 371 120,00 zł.  

Dofinansowanie: 962 633,00 zł. 

Wkład własny: 1 428 487,00 zł. 

 Zakończenie prac budowlanych - 30.09.2020r.  

 Odbiór końcowy inwestycji- 09.10.2020r.  

Inwestycja została odebrana i oddana do użytku. W ramach prac wybudowano dwie wiaty, 

miejsca parkingowe oraz sanitariaty z instalacją odnawialnego źródła energii. Teren 

targowiska został utwardzony.  

 

Zdjęcie 7- Hala Targowa – Giełda Rolna  
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Zdjęcie 8 – Hala targowa – Giełda Rolna.  

 

I. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 775 i drogi powiatowej nr 1274K. 

Zakres inwestycji obejmuje wybudowanie ok 700 m chodnika.  

 15.12.2020 - Otrzymano dofinansowanie na budowę chodnika przy Drodze 

Wojewódzkiej nr 775 r. w wysokości 182 389,93 zł.  

 15.12.2020 r. podpisano umowa z wykonawcą - na kwotę 350 000,31 zł. brutto. 

Termin realizacji to 30.06.2021 r. Chodnik i kanalizacja przy drodze powiatowej nr 1274K jest 

planowany do realizacji na maj 2021 r. 

 

J. Przebudowa drogi gminnej ul. Racławickiej w Proszowicach. 

 podpisanie umowy 01.09.2020 r. na wykonanie dokumentacji projektowej dot. zadania.  

 złożenie wniosku o dofinansowanie w Ramach Funduszu Dróg Samorządowych - 

11.09.2020 r.  

 . Podpisanie umowy z wykonawcą - 26.11.2020  

Termin realizacji to 31.07.2021 r. 

 

K. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1271 Wawrzeńczyce-Proszowice i nr 1270K 

Rudno Górne-Wawrzeńczyce. 
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Inwestycja będzie realizowana z inicjatywy Powiatu Krakowskiego i w porozumieniu z 

Gminami: Nowe Brzesko, Igołomia-Wawrzeńczyce oraz Powiatem Krakowskim. Na obecnym 

etapie inwestycja jest w przygotowaniu dokumentacji projektowej i uzgodnień.  

Udział Gminy Proszowice wynosi 230 000,00 zł brutto. 100 tys. w 2021 roku i 130 tys. w 2020 

roku.  

L. Obwodnica Proszowic- II etap. 

Inwestycja jest na etapie  przygotowania dokumentacji projektowej i uzgodnień oraz na 

etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej. Zadanie jest realizowane przez Województwo 

Małopolskie  przy porozumieniu z Gminą Proszowice oraz Powiatu Proszowickiego.  

Udział gminy Proszowice wynosi 25 % kosztów w wysokości 49 815 zł.  

W 2020 r. 38 108,48 zł. i w 2021 r. 11 706,52 zł. 

 

M. Przebudowa ul. Krakowskiej w Proszowicach. 

W dniu 7 sierpnia 2020 roku został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach 

Rządowego programu Funduszu Rozwoju Dróg. Wniosek uzyskał pozytywną opinię w 

Urzędzie Wojewódzkim. W dniu 22 kwietnia 2021 r. Gmina otrzymała informację o 

dofinansowaniu zadania w wysokości 60 % tj. 2 049 176,00 zł.  

Całość zadania wynosi 3 415 293,59 zł.  

Obecnie zadanie jest w przygotowaniu do postępowania przetargowego.  

Planowany termin zakończenia zadania to marzec 2022 r.  

 

N. Budowa Ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 776 w 

Klimontowie. 

 17.07.2020 r. podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dot. 

zadania. 

 10.12.2020 r.  aneks nr 1 - wydłużony termin do 15 maja 2021 r.  

  23.12.2020 r. złożono wniosek o ujęcie realizacji zadania inwestycyjnego w planach 

inicjatyw samorządowych na rok 2021.  

Obecnie zadanie znajduję się na liście rezerwowej i oczekuje na prawomocne pozwolenia na 

budowę. Jeśli Gmina uzyska pozwolenie na budowę zostanie udzielone dofinansowanie i 

zadanie będzie mogło być realizowane.  
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O. Przebudowa skrzyżowania ul. 3 Maja- Reja.  

 10.08.2020 r. podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dot. 

zadania. Termin realizacji to 30.11.2020 r.  

 Aneksem nr 1 został wydłużony termin do 30.04.2021r 

Zadanie będzie polegać na przebudowie skrzyżowania, wykonania wyniesionej tarczy. 

 

P. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w Klimontowie - 

etap I w ramach projektu: Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa - MIRS. 

 Podpisanie umowy z wykonawcą - 15.10.2019r.  

Wartość zadania to 235 000,00 zł. 

Dofinansowanie wyniosło 104 520,00 zł. 

W ramach prac wykonano demontaż istniejącego ogrodzenia od drogi powiatowej, montaż 

nowej bramy wjazdowej przesuwnej w systemie ręcznym szer. 5 m, montaż bramki 

wejściowej szer. 1 mb, schody terenowe z kostki brukowej, trybuny zadaszone dwurzędowe 

2x52 os., ławki rezerwowych zadaszone 2x 13 os., piłkochwyty wys. 6 m o długości 72 mb, 

piłkochwyty wys. 6 m. 

Inwestycja została zrealizowana i oddana do użytku. 

 

Q. Zielono- niebieska infrastruktura w Gminie Proszowice w ramach Mechanizmu 

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014-2021. 

W dniu 17.08.2020r. został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji zadania. Zakres 

inwestycji obejmuje wykonanie nowych nasadzeń w Parku Miejskim w Proszowicach i 

terenów sąsiednich oraz budowie 8 zbiorników retencyjnych umożliwiających zatrzymywanie 

wód opadowych. Ponadto zostanie przygotowana kampania informacyjna i promocyjna. 

Koszty całkowite projektu wynoszą 4 451 105,59 zł., wnioskowana kwota dotacji to 3 783 

439,73 zł.  

Wniosek został oceniony pozytywnie pod względem merytorycznym i oczekuje na przyznanie 

dofinansowania. 

 

R. Głęboka termomodernizacja budynków szkół w Gminie Miechów i Proszowice w 

ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MFEOG) 

2014-2021.  
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W dniu 14.09.2020r. został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji zadania. Zakres 

inwestycji obejmuje termomodernizację budynków użyteczności publicznej- dwóch szkół w 

Gminie Miechów oraz jednej szkoły w Gminie Proszowice. Celem projektu jest obniżenie 

zapotrzebowania na energię cieplną budynków, a także zastosowanie rozwiązań 

zmniejszających zużycie energii elektrycznej w postaci montażu instalacji PV. Poza tym w 

projekcje uwzględniono przygotowanie kampanii informacyjnej i promocyjnej.  

Koszty całkowite projektu wynoszą 4 227 120,80 zł. (w tym Gmina Proszowice- 915 056,46 

zł., wnioskowana kwota dotacji to 2 789 988,95 zł., (w tym Gmina Proszowice 640 539,52 zł.). 

Wniosek został oceniony pozytywnie pod względem merytorycznym i oczekuje na przyznanie 

dofinansowania. 

S. Pro Cyfrowi - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Proszowice 

Projekt realizowany był w ramach konkursu grantowego FRDL Małopolskiego Instytutu 

Samorządu Terytorialnego i Administracji pn. „e-Xtra kompetentni – Rozwój kompetencji 

cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego” 

współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, 

Oś priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1: „Działania 

szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. 

Efektem realizacji projektu jest wzrost kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy 

Proszowice, jak również podniesienie potencjału dydaktycznego. Ponadto, za środki 

grantowe zakupionych zostało 8 laptopów, które po zakończeniu projektu zostały 

przekazane do szkół z terenu Gminy Proszowice. 

Wartość dofinansowania: 33.600,00 zł. 

Projekt zrealizowany.  

T. Cyfrowe Proszowice – nowoczesne zarządzanie w administracji 

Celem ogólnym projektu jest rozwój elektronicznej administracji w gminie Proszowice w 

zakresie elektronizacji usług publicznych oraz udostępnienia usług elektronicznych poprzez 

budowę przyjaznych dla mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji i administracji 

samorządowej narzędzi. 

Celem bezpośrednim projektu jest zapewnienie klientom Urzędu Gminy i Miasta Proszowice 

dostępu do szerokiego zakresu wysokiej jakości i prostych w obsłudze usług publicznych 

świadczonych drogą elektroniczną. Przedmiotem projektu jest uruchomienie świadczenia 

drogą elektroniczną usług publicznych skierowanych dla obywateli (A2C), biznesu (A2B) i 
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administracji (A2A) oraz wdrożenie rozwiązań informatycznych, które będą służyć cyfryzacji 

procesów i procedur administracyjnych. Została również przewidziana modernizacja 

okablowania strukturalnego i zasilającego infrastruktury informatycznej wraz z modernizacją 

serwerowni. 

 

Zadanie zrealizowane z Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Małopolskiego na lata 2014 -2020 OŚ PRIORYTETOWA: 2. Cyfrowa Małopolska; Działanie: 2.1 

E-administracja i otwarte zasoby; Poddziałanie: 2.1.1 Elektroniczna administracja 

Wartość projektu: 2.617.470,75 zł. Wartość dofinansowania: 1.501.853,06 zł. 

Okres realizacji projektu: od 01-07-2020 r. do 31-12-2021 r. 

Data wyboru projektu: 12-03-2020 r. Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu: 

30-06-2020 r.  

Termin realizacji: do końca 2021 r. 

 

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 
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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 r. o 

pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn.zm.) 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  

– o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  

– o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna  

– o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  
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– o Karcie Dużej Rodziny 

– Dobry Start  

Tab. Forma pomocy wraz z kwotami wydatkowanymi na świadczenia realizowane w 

ramach ZADAŃ WŁASNYCH z pomocy społecznej w roku 2020 

 

Formy pomocy Ilość osób Kwota 

Usługi opiekuńcze  41 257 889,00 

Posiłek w szkole 153 164 069,60 

Posiłek dla dorosłych 50 45 888,00 

Zasiłek celowy  344 70 462,24 

Pogrzeb 0 0,00 

Zdarzenie losowe 1 3 000,00 

Odpłatność DPS 29 747 611,17 

Zasiłki okresowe:  32 23 558,00 

środki własne gminy 32 2 840,83 

dotacja z budżetu państwa 32 20 717,17 

Zasiłek stały:  70 357 116,92 

środki własne gminy 0 0 

dotacja z budżetu państwa 70 357 116,92 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne:  53 31 653,93 

środki własne gminy 0 0,00 

dotacja z budżetu państwa 53 31 653,93 

zasiłek celowy na pokrycie wydatków 

związanych z klęską żywiołową  

0 0 
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Tab. Powody, które były przyczyną trudnej sytuacji życiowej i ubiegania się o świadczenia z 

pomocy z pomocy społecznej w roku 2020 w porównaniu z rokiem 2019. 

 

Powody trudnej 

sytuacji życiowej 

2020 2019 

Liczba 

gospodarstw 

domowych 

Liczba osób w 

gospodarstwie 

domowym 

Liczba 

gospodarstw 

domowych 

Liczba osób w 

gospodarstwie 

domowym 

Ubóstwo 144 283 156 332 

Sieroctwo 0 0 0 0 

Bezdomność 8 8 8 9 

Bezrobocie 78 187 90 220 

Niepełnosprawność 145 220 168 276 

Długotrwała lub 

ciężka choroba 

182 287 213 350 

Przemoc w rodzinie 4 17 2 8 

Alkoholizm 9 19 12 21 

Narkomania 0 0 0 0 

Trudności po 

opuszczeniu zakładu 

karnego 

2 2 3 3 

Zdarzenia losowe 1 4 81 147 

Sytuacja kryzysowa 1 4 1 1 

Potrzeba ochrony 

macierzyństwa 

22 118 26 131 

 

 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. 
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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. W 2020 r. środki na zatrudnienie asystentów 

pochodzą z budżetu gminy oraz z przyznanej dotacji w wysokości 2 975,00  zł. (w 2019 roku – 

28 274,00 zł).  

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 2020 2019 

Rodziny objęte pracą asystenta 28 27 

Rodziny gdzie zakończono współpracę z uwagi na: 

zrealizowanie zakładanych celów 6 4 

zmianę miejsca zamieszkania 0 1 

rezygnacja rodziny ze współpracy 1 2 

Rodziny, u których występuje problem 

alkoholowy 

14 10 

Rodziny, u których jest nadzór kuratora 4 15 

Rodziny korzystające ze świadczeń finansowych 

z OPS 

28 27 

 

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.  
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Opłata za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w roku 2020 wynosiła 124 420,46 zł. (w 2019 

roku- 99 800,72 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 2020 roku wydano 2093 kart.  

Liczba wydanych przez Gminę ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny w 2020 – 188, 

Liczba wielodzietnych rodzin z terenu gminy Proszowice korzystających z ogólnopolskiej KDR 

w 2020 – 82, 

Liczba osób, którym wydano Kartę Dużej Rodziny w 2020 – 188 w tym: Liczba dzieci – 68, 

Liczba rodziców – 119. 

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). 

W 2020 r. przyznano 1767 świadczeń na kwotę 530 100,00 zł.  
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Analogicznie w 2019 r. przyznano 1879 świadczeń wypłaconych na kwotę 563 400,00 zł. 

 

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. Ustawą z dnia 26 kwietnia 2019 r. 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 01.01.2020 do 31.12.2020 w 

porównaniu z okresem 01.01.2019 do 31.12.2019 

Rok Liczba osób, którym 

przyznano decyzją 

świadczenie 

Liczba 

świadczeń 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób w rodzinie 

Ogółem  W tym dzieci  

2020 2884 32441 1823 4754 2895 

2019 2823 25752 1847 5748 2948 

 

W 2020 r. na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę 16 184 963,10 zł. Analogicznie w roku 

2019 na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę 12 876 477,20 zł. 

 

Tab. Rodzaje świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacone 

przez MGOPS w Proszowicach w 2020 roku w porównaniu z rokiem 2019. 

Wyszczególnienie Liczba 

osób 

Liczba 

decyzji 

Liczba 

świadczeń 

Liczba 

rodzin 

Kwota 

Rok 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

Zasiłki rodzinne i 

dodatki do zasiłków 

915 1093 887 700 9181 10938 486 533 1047325,22 1218885,43 
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Wyszczególnienie Liczba 

osób 

Liczba 

decyzji 

Liczba 

świadczeń 

Liczba 

rodzin 

Kwota 

rodzinnych z tytułu: 

urodzenia dziecka 32 57 30 56 32 57 32 57 30570,50 52919,47 

opieki nad 

dzieckiem w 

okresie korzystania 

z urlopu 

wychowawczego  

37 44 37 44 261 309 38 41 99368,65 84396,00 

samotnego 

wychowywania 

dziecka 

25 28 25 28 228 245 20 25 45285,89 51846,03 

kształcenia i 

rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego 

39 46 39 46 369 396 38 46 37930,21 39427,06 

do 5 roku życia 6 9 6 9 46 108 6 9 4046,34 7201,00 

powyżej 5 roku 

życia 

34 37 34 37 323 288 34 37 33883,87 29707,06 

rozpoczęcia roku 

szkolnego 

560 557 437 440 517 567 333 413 49577,39 52896,62 

na pokrycie 

wydatków 

związanych z 

zamieszkiwaniem w 

miejscowości, w 

której znajduje się 

szkoła  

12 13 12 13 78 57 11 12 8465,92 6441,00 

na pokrycie 

wydatków 

związanych z 

190 207 190 207 1355 1219 142 165 85365,87 79067,86 
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Wyszczególnienie Liczba 

osób 

Liczba 

decyzji 

Liczba 

świadczeń 

Liczba 

rodzin 

Kwota 

dojazdem do 

miejscowości, w 

4której znajduje się 

szkoła 

wychowywania w 

rodzinie 

wielodzietnej 

125 142 113 130 1232 1400 99 110 111328,29 124466,08 

Zasiłki 

pielęgnacyjne 

326 336 

 

326 336 3590 3650 314 322 774582,82 690075,11 

Świadczenia 

pielęgnacyjne 

49 46 49 46 544 523 48 46 991577,40 826817,30 

Zasiłek dla 

opiekuna 

4 4  4 4 28 48 4 4 29 760,48 29760,48 

Specjalny zasiłek 

opiekuńczy 

23 28 23 28 252 266 23 27 156000,00 163426,80 

Jednorazowa 

zapomoga z tytułu 

urodzenia się 

dziecka 

106 138 101 139 101 139 99 139 101000,00 139000,00 

Świadczenie 

rodzicielskie 

40 49 40 49 245 313 38 45 225886,00 289410,70 

Świadczenie „Za 

życiem” 

1 0 1 0 1 0 1 0 4000,00 0 

Fundusz 

alimentacyjny 

55 72 54 83 713 922 39 48 315960,00 397690,00 

 

 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 
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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 

z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tj.Dz. U. z 2019 Nr 71, poz. 2133 z 

późn. zm.). 

O dodatek mieszkaniowy może ubiegać się każdy mieszkaniec gminy spełniające kryteria 

ustawowe.  

 

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

10.04.1997 - Prawo energetyczne t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn.zm.). 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 2020 w 

porównaniu z rokiem 2019.  

Wyszczególnienie Liczba decyzji Kwota 

Rok 2020 2019 2020 2019 

1.  Ilość wydanych decyzji 

oraz postanowień w 

sprawie dodatków 

mieszkaniowych z tego:  

290 340 391422,14 428497,05 

a.  decyzje przyznające 

dodatek mieszkaniowy 

279 313 391422,14 428497,05 

b.  decyzje odmawiające 11 11 0 0 
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Wyszczególnienie Liczba decyzji Kwota 

Rok 2020 2019 2020 2019 

przyznania dodatku 

c.  decyzje wstrzymujące 

wypłatę dodatku 

9 8 2308,08 1790,6

2 

2.  Ilość przeprowadzonych 

wywiadów 

środowiskowych do 

dodatków 

mieszkaniowych 

0 12 0 0 

3.  Ilość wydanych decyzji 

na dodatek 

energetyczny 

2 3 284,90 456,57 

 

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

Przemocą w Rodzinie 

  Klub Integracji Społecznej  - Uczestnikami Klubu Integracji Społecznej są osoby 

zrekrutowane do projektu systemowego pt. „Sukces zależy od Ciebie”. W 2020 r., na 

podstawie przeprowadzonych diagnoz, zrekrutowano 28 uczestników projektu którym 

wydano skierowania do KIS. 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 2020 r. w 

zajęciach KIS łącznie uczestniczyło 51 osób. 

  Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie 

funkcjonuje w strukturze Ośrodka od 2012 roku. Z punktu może skorzystać każdy 

mieszkaniec Gminy Proszowice. Punkt działa w środę w godz. 13.00 – 17.30 i piątek w 

godz. 13.00 – 15.00. 

W 2020 r. w Punkcie przyjmowali następujący specjaliści: 

- psycholog udzielił 60 porad telefonicznych (w 2019- 55 porad), 

- prawnik udzielił 25 porad telefonicznych (w 2019 - 75 porad),  

- pracownicy socjalni udzielili 20  porad telefonicznych (w 2019- 20 porad). 
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Realizacja projektów EFS i innych 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Proszowicach realizuje projekty: 

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. 

Powyższe działania zostały zrealizowane zgodnie z założeniem harmonogramu projektu. 

M.in. zostało podpisanych 6 umów stażowych, 10 osób skierowano na kurs prawa jazdy 

kat. B, odbyły się 3 szkolenia wyjazdowe pt. Trening kreatywności, Komunikacja i 

współpraca w zespole, Automotywowanie. Samoocena oraz szkolenia stacjonarne o 

tematyce: szkolenie komputerowe e-Citizen – 5 uczestników , Makijaż 1 osoby, 

Kosmetyczka -1 osoba, Grafik komputerowy – 1 osoba, szkolenie ECDL BASE – 6 osób, 

opiekun osób starszych – 3 osoby, operator wózka widłowego z wymianą butli gazowej  z 
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magazynierem z egzaminem UDT - 2 osoby. Dodatkowo organizowane były stacjonarne 

warsztaty dotyczące: umiejętności gospodarowania własnym budżetem, kreatywność, 

autoprezentacja, warsztaty radzenia sobie ze stresem. Kolejnymi działaniami podjętymi 

w ramach projektu były zajęcia z logopedą i rehabilitantem. Ponadto uczestnicy mieli 

możliwość korzystania  z usług pośrednika pracy i doradcy zawodowego. 

2. „Aktywna świetlica - Proszowice” - projekt realizowany w latach 2018-2020 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 zł. Łączna wartość projektu 

wynosi 2 851 053,55 zł. 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. Projekt został zakończony w listopadzie 2020 rok. 

3. Projekt socjalny mający na celu rozwój pomocy społecznej w następujących obszarach: 

1. Podniesieni jakości działalności ośrodka poprzez profesjonalizację wykorzystania 

systemów informatycznych. 

2. Podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez zapewnienie stałego dostępu do 

konsultacji prawnej, w tym szkolenia wewnętrzne. 

Dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na realizację projektu 

wynosiła 49 767,00 zł. + wkład własny 13 495,00 zł. 
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4. 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.). 

5. Program „Wspieraj Seniora” realizowany w 2020 r. skierowany do osób 70 plus. Program 

zakładał pomoc w dostarczaniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć 

konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na 

ich bezpieczeństwo. Realizatorem programu na terenie Gminy był Miejsko-Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej. Program był realizowany od 20 października 2020 roku do 

31.12.2020 roku. Całkowity koszt programu wyniósł 54 275,52 zł., w tym: dotacja 42 

793,00 zł. i środki własne 11 482,52 zł. 

Z programu skorzystało 77 seniorów powyżej 70 roku życia.  

6. Projekt ”Skuteczna pomoc” – projekt realizowany od 01.07.2020 -31.12.2021 ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowanie projektu z EFS na lata 

2020-2021 ze środków europejskich wyniosło projektu 207 328,80 zł. + środki z dotacji 

celowej - 38 671,20 zł. Łączna wartość projektu wynosi 246 000,00 zł. Celem głównym 

projektu jest poprawa obsługi osób zgłaszających się do Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Proszowicach poprzez zmianę organizacji pracy optymalizującą 

wykorzystanie kompetencji pracowników. Głównym jej elementem będzie wdrożenie 

usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od 

świadczenia pracy socjalnej i usług. Cele operacyjne: oddzielenie pracy socjalnej od 

udzielania świadczeń pieniężnych; zmiana struktury organizacyjnej; dostosowanie 

pomieszczeń MGOPS do nowego podziału organizacyjnego; podniesienie kwalifikacji 

pracowników MGOPS w Proszowicach. 
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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 2020 z powodu pandemii COVID-19 realizacja zajęć na 

realizację powyższego zadania przeznaczono środki w wysokości 16 930,52 zł. (w roku 2019 

koszt realizacji zadania wyniósł 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 t.j.), 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 2020. 

 W 2020 roku Gmina Proszowice złożyła dwa wnioski do Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Małopolskiego na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkowych 

kapliczkach z terenu Gminy Proszowice: kapliczka św. Jacka w Kościelcu oraz kapliczka 

słupowa w Ostrowie. Po rozstrzygnięciu konkursu Gmina Proszowice otrzymała 

dofinansowanie na jedna kapliczkę, na wykonanie ratunkowych prac konserwatorskich 

kamiennej kapliczki w formie latarni z XVII w Ostrowie. Otrzymana kwota dofinansowania: 

15 000,00 zł - Umowa nr I/1429/KDP/2054/20 z dnia 21.09.2020. 

Prace zostały wykonane przez Panią Agnieszkę Żydzik-Białek dyplomowanym konserwatorem  

dzieł sztuki - łączny koszt konserwacji33 881,26 zł.  
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Zdjęcie 9- Odnowiona kapliczka w Ostrowie.  

 

Działalność Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach w roku 2020 roku.  

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 2020 zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej dotacja podmiotowa wraz z planowanymi 

odprawami emerytalnymi i nagrodami jubileuszowymi wyniosła 820 000 zł. (w 2019 roku – 

785 975,50 zł.). 
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Dochody własne wyniosły 144 925,96 zł. (w 2019 – 203 028,18 zł.). 

Otrzymane środki finansowe z budżetu Narodowego Centrum Kultury na realizację zdania w 

ramach programu Kultura w sieci: 60 000 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. Rok 2020 był dla wszystkich rokiem trudnym, ze względu na pandemię COVID-

19. Z dniem 12 marca 2020 roku zmuszeni zostaliśmy do zamknięcia naszej działalności 

stacjonarnej z powodu epidemii koronawirusa i do końca roku szkolnego nie mogliśmy 

prowadzić zajęć.  

Pracownicy CKiW zaangażowali się w szycie maseczek bawełnianych, które nieodpłatnie 

rozdawane były wszystkim, którzy zgłosili się po nie do domu kultury. Rozdaliśmy ich 

kilkaset. 

Przed pandemią, od stycznia do marca 2020 – podobnie jak w roku 2019, działały w CKiW 

następujące koła zainteresowań i zespoły: 

 Formacje Taneczne: KOLORY oraz KOLORKI (w sumie 11 grup – 142 uczestników)  

 Zespół folklorystyczny PROSZOWIACY  

 Studio baletowe MOTYL  

 Grupa teatralna AKTONAUCI  

 Gimnastyka artystyczna  

 Kółko plastyczne  

 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 
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 ZUMBA dla dorosłych 

 Próby zespołów rockowych 

 Polski Związek Wędkarski 

 Polski Związek Pszczelarzy 

 

 W stosunku do roku ubiegłego ofertę wzbogacono o zumbę dla dorosłych. W styczniu 

odbyły się dwa autorskie spektakle teatralno-taneczne „Witaj zimo” oraz „Sen o kolorach”, w 

których zaprezentowały się grupy artystyczne: Formacje taneczne KOLORY i KOLORKI, grupa 

teatralna i grupa gimnastyki artystycznej. 

W zajęciach stałych, przed pandemią, brało udział około 390 osób, podobnie jak w roku 

ubiegłym. W przeliczeniu na jeden tydzień odwiedzało nas ponad 570 uczestników. Z 

powodu pandemii dzieciom udało się wziąć udział w tylko dwóch konkursach z dziedziny 

teatru i tańca, a w roku 2019 było to 9 konkursów. 

Jednak i tak udało się osiągnąć laury. 

 

Formacja Taneczna KOLORY zdobyła następujące nagrody: 

 III Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego GOLD CONTEST w Gliwicach: 

Grupa YELLOW - w kategorii do lat 8 - II miejsce 

Duet Blanka i Emilia – w kategorii 9-11 lat - III miejsce 

 

Grupa Teatralna AKTONAUCI zdobyła: 

 Konkurs recytatorski „Poezja Kobiet” w Centrum Kultury Podgórza w Krakowie: 

Dwa wyróżnienia w kategorii klas I-IV oraz V-VIII 

 

Oprócz zajęć „stałych” CKiW w roku 2020 zorganizowało różne imprezy i wydarzenia 

kulturalne, których było jednak znacznie mniej niż w roku ubiegłym. 

Do najważniejszych stacjonarnych imprez zaliczyć należy: 

 Orszak Trzech Króli 

 Przegląd Grup Kolędniczych 

 Konkurs Kolęd i Pastorałek 

 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
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 Promocja książki H. Pomykalskiego „Historia proszowskich ulic” 

 Letnie kino samochodowe 

 Konkurs plastyczny z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

 Zajęcia dla dzieci w czasie ferii zimowych i wakacji 

 Spektakle teatralne dla dzieci i dorosłych 

Dodatkowo CKiW, w związku z zamknięciem zajęć i imprez stacjonarnych, prowadziło 

działalność w Internecie: 

Zorganizowane zostały: 

 Konkursy plastyczne 

 Konkurs na wiosenny wiersz 

 Dwa konkursy fotograficzne 

Ponadto odbywały się cykliczne zajęcia on-line dla dzieci: 

 Zajęcia taneczne  

 Zajęcia plastyczne 

 Zajęcia przyrodnicze 

 

 Tak jak u roku 2019, do marca 2020 roku kontynuowany był cykl spektakli teatralnych 

pn. „Niedzielne spotkania z bajką”. Co dwa tygodnie, w niedzielę dzieci wraz z opiekunami 

mogły uczestniczyć w interaktywnych małych formach teatralnych. Spektakle cieszyły się 

bardzo dużą popularnością wśród naszych mieszkańców, często na jeden teatrzyk 

przychodziło ponad 100 osób, podobnie jak w roku ubiegłym. 

 

Projekt „Kultura w sieci” 

W roku 2020, w związku z pandemią, Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór do 

Programu Kultura w sieci, mający na celu uczestnictwo w kulturze poprzez narzędzia on-line, 

umożliwiający odbiorcom kultury korzystanie z jej zasobów w sieci. CKiW wzięło udział w tym 

programie. Złożono wniosek i otrzymano dofinansowanie w kwocie 60 000 zł., na realizację 

zadania pn. „Tryptyk Proszowicki, czyli cudne historie bajką opowiedziane”. Stworzone 

zostały trzy spektakle teatralne dla dzieci, przetłumaczone na język migowy, które dostępne 

są dla wszystkich nieodpłatnie w sieci. Zamieszczone są one na  stronie internetowej oraz 
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kanale Youtube. Do tej pory nasze filmiki cieszą się dużym zainteresowaniem najmłodszych 

i mają następujące notowania: 

„Talizman Proszowicki” – 1578 wyświetlenia 

„Smocza kronika” – 1990 wyświetleń 

„Psotnik Wodnik” – 1943 wyświetlenia 

 

 Ponadto w roku 2020 Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach współpracowało 

przy organizacji kilku imprez organizowanych przez stowarzyszenia, instytucje z naszego 

terenu, m.in.: 

 Zamknięcie sezonu lodowiska 

 Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

 Bieg proszowicki 

 Narodowe czytanie 

 Obsługa techniczna imprez 

Jednak było to dużo mniej imprez niż w roku 2019, z powodu pandemii. 

W minionym roku CKiW współpracowało także z różnymi instytucjami, organizacjami, 

szkołami, itp. poprzez: 

 Wynajem pomieszczeń dla różnorodnych organizacji, placówek, osób prywatnych, itp.  

 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. 

 Rok 2020 był trudny dla CKiW nie tylko z powodu pandemii, ale też w związku z 

prowadzoną rewitalizację budynku domu kultury. Po wakacjach CKiW przeniosło swoją 

siedzibę do budynku Cechu w Proszowicach, gdzie w wynajmowanych pomieszczeniach 

kontynuuje działalność. Niestety dysponujemy tylko jedną salą taneczną oraz jedną 

warsztatową, dlatego też ilość prowadzonych zajęć uległa zmniejszeniu w porównaniu z 

rokiem ubiegłym.  

Od września do 9 listopada stacjonarnie prowadzone były zajęcia: taneczne, baletowe (w 

szkole podstawowej nr 1 w Proszowicach), gimnastyka artystyczna, break dance, plastyczne i 

przyrodnicze.  
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Jednak 9 listopada wprowadzono ponownie surowe restrykcje sanitarne, i do końca roku 

odbywały się tylko treningi Formacji tanecznej, w celu przygotowania dzieci do udziału w 

konkursach. 

 

W okresie od stycznia do grudnia 2020 odbyło się ok. 55 wydarzeń (bez zajęć stałych), 

zarówno w budynku CKiW, jak i w plenerze (wliczając w to m.in. zebrania, próby przed 

różnymi występami, wynajmy i obsługi techniczne). W roku 2019 – było to 160 wydarzeń. 

W imprezach w roku 2020 udział wzięło ponad 4 tysiące osób, w roku 2019 – 16,5 tys. osób. 

 

Centrum Kultury prowadzi swoją stronę internetową oraz profil na Facebooku, który cieszy 

się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. 

Profil obserwuje 2724 osoby, co w porównaniu z ubiegłym rokiem stanowi wzrost o 102 

osoby.  

Strona internetowa CKiW w roku 2020 to 20 118 odsłon (2019 rok – to 35 636 odsłon). 

 

Działalność Powiatowej i Miejska Biblioteki Publicznej w Proszowicach. 

FINANSOWANIE  

 Budżet na bieżącą działalność Biblioteki zamknął się w 2020 r. w kwocie 589 377,04 

zł.(w 2019 roku- 583 522,30). Podstawowe źródło finansowania stanowiła dotacja 

organizatora, to jest Gminy i Miasta Proszowice, w kwocie 503 100,00 zł. (w 2019 roku-500 

000,00 zł). Na realizację zadań biblioteki powiatowej dla bibliotek publicznych Powiatu 

Proszowickiego Zarząd Powiatu przekazał w 2020 roku kwotę 70 000,00 zł. (w 2019 roku-70 

000,00 zł.). Ponadto Biblioteka pozyskała w 2020 roku 5 380,00 zł. (w 2019-12 500,00 zł.) w 

formie dotacji celowych z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na zakup 

nowości wydawniczych. Pozostałe dochody w kwocie 10 897,04 zł. stanowią środki 

wypracowane przez Bibliotekę (usługi kserograficzne, odsetki bankowe, składki ZUS). 

 

 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, a od połowy 2020 roku w lokalu zastępczym przy ulicy Kosynierów 3 oraz dwóch 

filii bibliotecznych: w Kościelcu i w Ostrowie.  

Znakomitą większość zrealizowanego budżetu stanowiły wydatki płacowe.  
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Na koniec 2020 roku w bibliotece zatrudnionych było 9 osób, w tym 6 na stanowiskach 

bibliotekarskich (1 instruktor powiatowy, 4 bibliotekarzy w Proszowicach i po 1 osobie w 

filiach).W porównaniu z 2019 rokiem nastąpiła redukcja zatrudnienia. 

 

REALIZACJA ZADAŃ RZECZOWYCH  

 W ramach posiadanych środków finansowych zrealizowane zostały w 2020 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 2020 roku 45 201 woluminów (na koniec 2019 roku- 46 568 woluminów). Na 

przestrzeni minionego roku zakupiono 737 nowości wydawniczych, z czego 217 egzemplarzy 

ze środków Biblioteki Narodowej i 520 egzemplarzy ze środków organizatora. Dla 

porównania w 2019 roku zakupionych zostało 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 – jej liczebność 190 tytułów nie uległa zmianie w porównaniu 

do roku 2019.  

Wydatki zrealizowane w ramach budżetu na materiały biblioteczne: 

 Zakup książek – 15 576,21 zł. (2019 rok-25 152 zł.) 

 Prenumerata czasopism – 1 487 zł. (2019 rok-1 315 zł.) 

2. W zakresie obsługi czytelników 

 W 2020 roku 1 271 osób (2019 roku-1 452) osób z terenu miasta i gminy Proszowice 

zarejestrowało się, jako czynni czytelnicy, a to oznacza, że na 100 mieszkańców 8 osób 

korzysta ze zbiorów bibliotek wypożyczając książki na zewnątrz. W minionym roku liczba 

wypożyczeń księgozbioru wyniosła 14 051 woluminów (2019 rok-17 145). Oprócz 

czytelników, czyli osób wypożyczających materiały biblioteczne na zewnątrz biblioteki 

publiczne Gminy i Miasta Proszowice zarejestrowały 6 869 użytkowników (w 2019- 6 932), 

którzy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 odwiedzili biblioteki 14 417 razy (w 2019 

roku-17 348)  

3. W zakresie usług elektronicznych  

 Biblioteka w Proszowicach udostępnia informacje poprzez stronę internetową 

www.biblioteka.proszowice.pl  

http://www.biblioteka.proszowice.pl/
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Biblioteka oferowała w 2020 roku następujące usługi: 

 Dostęp do stanowisk komputerowych z Internetem- do marca 2020 r., 

 Możliwość podłączenia własnego sprzętu przez użytkownika-do marca 2020 r., 

 Możliwość z korzystania z Internetu bezprzewodowego- do marca 2020 r., 

 Dostęp do katalogu on-line –przez cały rok. 

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 oferta biblioteki została w znaczny 

sposób ograniczona przez zagrożenie epidemiologiczne trwające od marca 2020 r. 

Realizowane były wyłącznie formy pracy, które nie wymagały bezpośredniego udziału 

użytkowników w zajęciach, wśród nich warto wymienić: 

 realizację projektu „Mała książka –wielki człowiek” finansowanego ze środków 

MKiDN; za dystrybucję materiałów promocyjnych, książek dla dzieci oraz monitoring 

odpowiedzialny był Instytut Książki, 

 szkolenia on-line dla bibliotekarzy realizujących  projekt „Para buch! Książka w ruch” 

doskonalące ich umiejętności w zakresie prowadzenia warsztatów dla dzieci  z 

wykorzystaniem książek popularnonaukowych oraz tabletów, 

 organizację w styczniu i lutym lekcji bibliotecznych dla przedszkolaków i uczniów 

szkół podstawowych, w tym cyklicznych akcji głośnego czytania w bibliotece, 

realizację projektu edukacyjnego „Czytanie jak przygoda” z uczniami najmłodszych 

klas Szkoły Podstawowej nr 2 w Proszowicach w formie zajęć zdalnych.  

Od połowy marca 2020 roku zawieszone zostały zajęcia: Dyskusyjnego Klubu Książki dla 

seniorów w Proszowicach oraz Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci w filii w Ostrowie, 

zajęcia z wykorzystaniem tabletów w filii biblioteki w Kościelcu, warsztaty 

biblioterapeutyczne dla dzieci, spotkania autorskie. 
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Ponadto Biblioteka w 2020 roku zapewniała obsługę finansową i administracyjną 

następującym projektom realizowanym na terenie Miasta i Gminy Proszowice w ramach 

programu Erasmus Plus: 

„Young hands on old lands”(1.09.2019-31.08.2021) 

„Technologital Enhanced Primary School” (1.09.2019-31.08.2021) 

„War In Films” (1.09.2019-31.08.2021) 

„Unkown HERoines” (1.09.2020-31.08.2022) 

„A DIGital toolkit for promoting gender EQUALITY In science and technology”  (1.09.2020-

31.08.2022) 

„Science Olympics ” (1.09.2018-31.05.2021) 

5.W zakresie szkolenia pracowników 

 udział w zjeździe moderatorów DKK w Krakowie (styczeń) – szkolenie z literatury 

austriackiej  

 szkolenia on-line:  

  „Para buch! Książka w ruch – podsumowanie projektu” 

 Dokąd nocą tupta tygrys – warsztaty literacko – plastyczne” 

 Forum Dyrektorów 

 „Media społecznościowe. Dwie strony medalu” (3 września) 

 Przegląd literatury skandynawskiej (Dania, Finlandia, Islandia, Norwegia, Szwecja) 

oraz 

 „Zarys problematyki przekładu literackiego (dwudniowe zajęcia 23 i 24 września) 

 Spotkanie informacyjne dotyczące realizacji kolejnej edycji programu „Mała 

książka – wielki człowiek” (28 września) 

 „E-booki w bibliotece – wprowadzenie do wdrażania usługi ich udostępniania” 

(21 października) 

 „Nowe wydanie tablic UKD – najważniejsze zmiany” (3 listopada) 

 Prezentacja programu graficznego „Canva Pro” (7 grudnia) 

 

6. W zakresie działalności instrukcyjno-metodycznej 

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). 
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W tym niezwykle trudnym roku należało wypracować nowy sposób realizacji 

dotychczasowych zadań: 

 instrukcje dotyczące zakupu książek, organizacji pracy bibliotek przekazywane były 

telefonicznie lub e-mailowo bez możliwości bezpośredniego kontaktu bibliotekarzy 

z instruktorem 

 protokoły przygotowywane w poszczególnych bibliotekach przez bibliotekarzy (spisy 

kontrolne zbiorów, spisy książek ubytkowanych itp.) zatwierdzane były w Bibliotece 

Powiatowej po przesłaniu dokumentacji poczta tradycyjna lub w formie skanów.  

 Instruktor powiatowy uczestniczył w 2020r. w szkoleniach on-line (wymienione 

w punkcie  5). 

Podsumowując sposób działalności bibliotek publicznych w minionym roku należy podkreślić, 

że jak nigdy dotąd w efektywnej pracy bibliotekarzy ogromną rolę odegrały nowoczesne 

narzędzia komunikacji oparte na dostępie do Internetu i pewne wypracowane formy pracy 

na stałe zostaną wprowadzone do oferty bibliotecznej. 

Z drugiej strony niecierpliwość czytelników związana z zamknięciem wolnego dostępu do 

książek i zwiększone zainteresowanie czytelnictwem w okresie pandemii pokazały jak istotny 

jest dla ludzi swobodny dostęp do bibliotek publicznych. 

4) Sport i zdrowie w Gminie. 

SPORT  

Rok 2020 był czasem szczególnie trudnym, który upłynął przede wszystkim pod znakiem 

pandemii COVID-19. Dystans społeczny, kwarantanna oraz zakaz wychodzenia z domu w 

znacznym stopniu ograniczyły działania sportowe. Niezależnie od pandemii samorząd starał 

się zwracać uwagę na potrzeby mieszkańców gminy i stwarzał warunki oraz możliwości w 

zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Proszowice. 

  W roku 2020, podobnie jak w 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.  
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W roku ubiegłym ogłoszony został otwarty konkurs projektów na realizację zadania 

publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Proszowice w roku 

2020. Z uwagi na wprowadzone ograniczenia  związane z zagrożeniem rozprzestrzeniania się 

choroby COVID-19 oraz podejmowania działań mających na celu zapobieganie, 

przeciwdziałanie oraz zwalczanie COVID-19, realizacja zadania była możliwa dopiero po 

zniesieniu obostrzeń. W związku z powyższym na przeprowadzenie zadania przeznaczono 

środki w wysokości 75 000,00 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 wyznaczonym terminie wpłynęły 4 wnioski przygotowane przez Ludowy Klub Sportowy 

Agricola Klimontów, Ludowy Klub Sportowy Płomień Kościelec, Miejski Klub Sportowy 

Proszowice oraz Miejski Klub Sportowy Nowa Proszowianka. W ramach realizacji zadania 

kluby zachęcały do aktywnego spędzania czasu wolnego, integracji z rówieśnikami oraz 

zdrowej rywalizacji i wytrwałości. Kibice chętnie wspierają piłkarskie zmagania przy okazji 

integrując się, budując lokalną tożsamość oraz motywując 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 50/2020 

Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice z dnia 12 maja 2020 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  

,,Poprawa warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Proszowice; zwiększenie 

dostępności dzieci i młodzieży Gminy Proszowice do działalności sportowej; 

zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Proszowice do działalności sportowej.” 

W ramach projektu odbywały się dwa razy w tygodniu treningi piłki nożnej oraz dwa 

razy w tygodniu treningi dla dzieci w wieku 6-11 lat. LKS Płomień Kościelec uczestniczył 
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w rozgrywkach w Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. Ponadto od 12 sierpnia do 7 

listopada odbywały się mecze na obiekcie w Kościelcu oraz od 9 sierpnia do 25 

października mecze wyjazdowe. Z powodu ograniczeń związanych z COVID-19, grupa 

TRAMPKARZ nie uczestniczyła w rozgrywkach MZPN, jednak cały czas trwała rekrutacja 

i treningi piłki nożnej dla dzieci z Kościelca i okolic. 

  Ludowy Klub Sportowy Agricola Klimontów  

,,Organizacja współzawodnictwa i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 

zakresie piłki nożnej.” Klub prowadzi działalność drużyny sportowej, występującej w 

Krakowskiej w Klasie B.  Przez cały rok z wyjątkiem okresu restrykcji związanych z 

pandemią działa Akademia Piłkarska LKS Agricola w której treningach na chwile obecną 

bierze udział 40 dzieci. W każdym tygodniu odbywały się 3 treningi różnych grup dzieci. 

Treningi prowadzą regularnie doszkalający się trenerzy. Z uwagi na ograniczenia 

związane z COVID-19 nie udało się zorganizować turnieju dla dzieci. W roku 2020 klub 

rozgrywał również swoje mecze w roli gospodarza na boisku szkolnym w Klimontowie.  

Biorąc pod uwagę wyniki sportowe był to dobry okres dla zespołu, który po rozegraniu 

rundy jesiennej zajmuje 6 miejsce w tabeli. 

  Miejski Klub Sportowy Proszowice  

,,Szkolenie i organizacja współzawodnictwa oraz upowszechnianie kultury fizycznej i 

sportu w piłce siatkowej w roku 2020.” MKS Proszowice prowadził treningi piłki 

siatkowej cyklicznie trzy razy w tygodniu. Dodatkowo zespoły spędziły wiele sobót na 

rozgrywkach.  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. Wyróżniająca część zawodniczek wzięła udział w 

zgrupowaniu kadry wojewódzkiej młodziczek. 

 Miejski Klub Sportowy Nowa Proszowianka  

,,Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej prowadzone przez 

wykwalifikowaną kadrę trenerską” MKS 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 



151 
 

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, a także zgodnie z zawartymi umowami na realizację zadania 

zostały rozdysponowane w wysokości 75 000,00 zł. W roku 2019 Samorząd na realizację 

zadania przeznaczył kwotę w wysokości 150 000,00 zł. W roku 2020, podobnie jak 2019, 

realizacja zadania dotyczyła sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Proszowice, 

którego celem było: 

–  poprawa warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Proszowice, 

–  zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży Gminy Proszowice do działalności 

sportowej, 

–  zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Proszowice do działalności sportowej. 

 

Warto podkreślić, że sport to także sposób na przekazanie wartości takich jak: uczciwość, 

szacunek oraz umiejętność pracy w grupie. Po przez treningi i współzawodnictwo wiele 

młodych ludzi uczy się radzenia sobie z presją, krytyką i porażkami, które odgrywają ważną 

rolę w edukacji i kształtują umiejętności przyszłych sportowców. Podsumowując: 

organizowanie życia sportowego oraz wspieranie go to praca zespołowa i zbiorowy wysiłek 

bardzo wielu ludzi, również Gminy Proszowice. 

 

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 szeroki obszar 

działań dotyczących niemal wszystkich aspektów zdrowia społeczeństwa m.in. takich 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 2020, podobnie jak 2019 stawiał za cel w swych 

działaniach utrzymanie oraz poprawę stanu zdrowia wśród społeczeństwa. Z uwagi na 

panującą sytuację epidemiologiczną związaną z wirusem SARS-CoV-2 podejmowane były 
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również zadania mające bezpośredni wpływ na osiągnięcie określonego celu zdrowotnego 

jakim było przede wszystkim zmniejszenie liczby zachorowań na COVID-19. 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 2020 z zajęć skorzystało 20 dzieci a całkowity koszt zadania wyniósł 

37 500,00 zł. w tym 30 000,00 zł. pochodzących z budżetu Gminy w ramach dotacji na 

podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (W roku 2019 z  

całkowity koszt zadania wyniósł 59 960,00 zł. w tym 50 000,00 zł. pochodzących z budżetu 

Gminy i skorzystało 15 dzieci). 

2. Zajęcia w obszarze aktywności fizycznej, które dotyczyły wyjazdów na basen w ramach 

lekcji wychowania fizycznego sfinansowane z budżetu Gminy Proszowice w kwocie 50 880,00 

zł. (w roku 2019 koszt realizacji wyniósł 132 300,00 zł.) 

3. 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 41 020,00 zł. z budżetu Gminy (w roku 2019 45 875,00 zł.). 

4. 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. 

  135 uczniów ze szkół podstawowych z SP Nr 2 w Proszowicach, szkoły Podstawowej 

w Ostrowie oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Szczytnikach 

uczestniczyło w warsztatach oraz spotkaniach profilaktycznych.  

Koszt zadania to 3 776,00 zł. z budżetu Gminy (w roku 2019 uczestniczyło 463 uczniów, koszt 

zadania wyniósł 8 390,00 zł.) 

5.  Kontynuację 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, 
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pedagogiem, dietetykiem a także udzielenie uczestnikom i ich rodzinom pomocy 

specjalistycznej w postaci terapii profilaktyki uzależnień i zdrowotnej. W zajęciach 

uczestniczyło 105 dzieci z placówek wsparcia dziennego z oddziałów Szkoły Podstawowej NR 

1 w Proszowicach, Szkoły Podstawowej w Kościelcu, Szkoły Podstawowej w Klimontowie.  

Koordynatorem zadania jest Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach, 

koszt zadania to 26 100,00 zł.(w roku 2019 56 200,00 zł.) 

6. Udział w Ogólnopolskim Programie Profilaktyki Czerniaka ,,Znamię? Znam je!” 

Głównym celem programu jest zwiększenie świadomości społecznej na temat czerniaka w 

tym czynników ryzyka oraz metod skutecznej profilaktyki. Program skierowany jest do 

uczniów szkół ponadpodstawowych oraz klas 7 i 8 szkoły podstawowej. W ramach programu 

został opracowany scenariusz zajęć lekcyjnych przeznaczony na 1 godzinę lekcyjną wraz z 

całą obudową dydaktyczną, który został udostępniony szkołom w wersji elektronicznej.  

W projekcie udział wzięło 386 uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych z terenu gminy oraz 12 

nauczycieli. W ramach programu zrealizowano 34 godziny lekcyjne poświęcone profilaktyce 

czerniaka.  

7. Zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 : 

- dystrybucja 4000 sztuk masek ochronnych dla seniorów z Gminy Proszowice – koszt 

realizacji zadania to 12 506,50 zł., 

- zakup stetoskopu elektronicznego w ilości 2 szt. dla Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego 

SPZOZ w Proszowicach – koszt realizacji zadania 5 319,99 zł., 

- zakup środków ochrony indywidualnej w celu dezynfekcji przystanków oraz placów zabaw 

w tym także zakup pulsoksymetrów napalcowych dla mieszkańców Gminy w ilości 12 szt. – 

koszt realizacji zadania to 19 318,20 zł. 

5) Nieruchomości, oświetlenie, drogi w Gminie Proszowice  

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Proszowice: 

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Proszowice na dzień 

31.12.2020 wynosi: 308,3326  ha o wartości: 18 406 474,12 zł.  

(w 2019 to odpowiednio) w: 305,9957 ha o wartości: 17 032 627,12 zł. 

w tym:  
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 Wartość w 

złotych 

Wartość w 

złotych 

Powierzchnia w 

ha 

Powierzchnia w 

ha 

Rok 2020 2019 2020 2019 

Grunty pod 

drogami 3 988 938,00 3 738 928,00 175,8039 175,7925 

Grunty na 

terenie miasta 

Proszowice 6 854 684,32 6 824 553,32 48,2387 48,0885 

Grunty będące 

w użytkowaniu 

wieczystym na 

terenie miasta 

Proszowice 2 228 944,33 2 444 597,33 8,9011 9,1232 

Grunty na 

terenie gminy 4 088 065,47 2 778 706,47 72,7821 70,3847 

Grunty będące 

w użytkowaniu 

wieczystym na 

terenie gminy  1 245 842,00 1 245 842,00 2,6068 2,6068 

 

Zagospodarowanie gruntów: 

Sposób 

zagospodarowania 

Powierzchnia 

łączna w ha 

Powierzchnia 

łączna w ha 

Wartość w 

złotych 

Wartość w 

złotych 

Rok 2020 2019 2020 2019 

W użytkowaniu 

wieczystym na 

terenie miasta i 

gminy Proszowice 11,5079 11,73 3 474 786,33 3690439,33 

Pod wysypiskiem 

śmieci w 

Żębocinie 4,0044 4,0044 23 945,00 23945,00 
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Sposób 

zagospodarowania 

Powierzchnia 

łączna w ha 

Powierzchnia 

łączna w ha 

Wartość w 

złotych 

Wartość w 

złotych 

Działki przekazane 

sołectwom 

bezpłatnie do 

korzystania 

zgodnie z Uchwałą 

Nr XIV/77/99 Rady 

Miejskiej w 

Proszowicach 9,7267 9,7267 245 543,00 245543,00 

Działki na terenie 

innych gmin 0,3880 0,3880 14 110,00 14110,00 

Działki przekazane 

bezpłatnie w 

użyczenie osp 3,6974 3,6974 125 752,00 125752,00 

Działki przekazane 

w zarząd 12,7399 12,1839 1 328 106,00 1296306,00 

Działki przekazane 

bezpłatnie w 

użyczenie 3,6616 3,6616 173 801,00 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 2350 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 PGE Obrót 

SA. za dystrybucję energii elektrycznej odpowiada Tauron Dystrybucja.  
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W roku 2020 Gmina Proszowice przeprowadziła modernizację oraz dobudowę oświetlenia 

ulicznego w poniżej wymienionych miejscowościach: 

Oświetlenie przejścia dla pieszych  

Klimontów obok przychodni  

Szt. (oprawy LED) 2 

Oświetlenie uliczne – Szklana Dł. m.b. 575 

Szt. (Oprawy LED) 3 

Słupy 7 

Oświetlenie uliczne - Górka Stogniowska Dł. m.b. 225 

Szt. (Oprawy LED) 2 

Oświetlenie uliczne – Przezwody Dł. m.b. 236 

Szt. (oprawy LED) 4 

Oświetlenie uliczne - Więckowice Szt. (Oprawy LED) 9 

Oświetlenie uliczne – Stogniowice Dł. m.b. 325 

Szt.. (Oprawy LED) 4 

Górka Stogniowska Dł. m.b. 60 

Szt. (Oprawy LED) 1 

Proszowice ul. Partyzantów 
Dł. m.b. 500 

Szt. (Oprawy LED) 5 

Kowala 
Dł. m.b. 225 

Szt. (Oprawy LED) 2 

 

Łączny koszt wyniósł 189 858,00 zł. 

Gmina Proszowice wykonała w 2020 roku również projekty rozbudowy oświetlenia w 

miejscowościach: Koczanów, Klimontów, Więckowice, Proszowice ul. Krakowska, ul. 

Źródlana, Szklana na łączną kwotę 28 044,00 zł.  

 

Poniesiony koszt wykonania projektów i rozbudowy oświetlenia w roku 2020 wynosi 217 

902,00 zł. (w roku 2019 – 73 623,00 zł.) 

 

Sieć kanalizacji deszczowej: 
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Gmina Proszowice posiada około 10,5 km sieci kanalizacji deszczowej. Aktualnie wody 

opadowe odprowadzane są w 7 miejscach do rzeki Szreniawy oraz w jednym do rowu. Gmina 

Proszowice posiada aktualnie 3 separatory. W roku 2020 na utrzymanie spławności 

kanalizacji deszczowej Gmina Proszowice przeznaczyła łącznie: 100 345,26 zł. w tym na 

czyszczenie ciągów kanalizacyjnych wraz z wpustami kwotę: 68 734,26 oraz na bieżące 

remonty kwotę: 31 611,00 zł. 

 

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna sanitarna: 

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 226 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. 
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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. 

 

Działania zmierzające do ulepszenia i poprawienie infrastruktury drogowej w roku 2020 

roku. 

Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych: 

1. Działka nr 210/3 w miejscowości Jazdowiczki o długości 245 m.  

2. Działka nr 987 w miejscowości Klimontów o długości 275 m. 

3. Działka nr 972 w miejscowości  Klimontów o długości 257 m.  

4. Działka nr 284 w miejscowości Kowala o długości 205 m. 

5. Działka nr 441 i 475 w miejscowości Kościelec o długości 100 m. 

6. Działka nr 407/2 w miejscowości Makocice o długości 290m. 

7. Działka nr 187/3 i 227/2 w miejscowości Stogniowice o długości 330 m. 

8. Działka nr 389 w miejscowości Łaganów o długości 65m. 

9. Działka nr 396 w miejscowości Jakubowice o długości 256 m. 
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10. Działka nr 270 w miejscowości Więckowice o długości 440 m. 

11. Działka nr 206/6 w miejscowości Żębocin o długości 65 m. 

12. Działka nr 247 w miejscowości Żębocin o długości 45 m.  

13. Działka nr 386 w miejscowości Jakubowice o długości 100 m. 

Wartość zadania: 404 358,72 zł.  

 

Rowy i pobocza: 

1. Prace utrzymaniowe i konserwacyjne rowów i poboczy w pasie drogi gminnej nr 

160232K Gniazdowice-Rzędowice; 

2. Prace utrzymaniowe i konserwacyjne rowów i poboczy w pasie drogi gminnej nr 

160262K  Kowary -Klimontów w m. Opatkowice i Makocice (namuł z pasa drogowego); 

3. Prace utrzymaniowe i konserwacyjne rowów i poboczy w pasie drogi gminnej nr 

160235K Kolonia Gniazdowice-Makocice m. Gniazdowice;  

4. Prace utrzymaniowe i konserwacyjne rowów i poboczy w pasie drogi wewnętrznej 

położonej na działce o nr 158 i 161 w Szczytniki Kolonia; 

5. Prace utrzymaniowe i konserwacyjne rowów i poboczy w pasie drogi wewnętrznej 

położonej na działce o nr 939 w Klimontowie;  

6. Prace utrzymaniowe i konserwacyjne rowów i poboczy w pasie drogi wewnętrznej 

położonej na działce o nr 377, drogi dz. 386, drogi dz. 415 w Jakubowicach;  

7. Prace utrzymaniowe i konserwacyjne rowów i poboczy w pasie drogi wewnętrznej 

położonej na działce o nr 210 w Szczytnikach;  

8. Prace utrzymaniowe i konserwacyjne rowów i poboczy w pasie drogi gminnej ul. Biały 

Krzyż i ulica Kolejowa;  

9. Prace utrzymaniowe i konserwacyjne rowów i poboczy w pasie drogi gminnej nr  

DG160236K i DG160287 w Przezwodach; 

10. Prace utrzymaniowe i konserwacyjne rowów i poboczy w pasie drogi gminnej 

DG160252K i DG160274 w Koczanowie; 

11. Prace utrzymaniowe i konserwacyjne rowów i poboczy w pasie drogi gminnej  

DG160236 w Kościelcu 



160 
 

12. Prace utrzymaniowe i konserwacyjne rowów i poboczy w pasie drogi wewnętrznej 

położonej na działce o nr 232 w Posiłowie; 

13. Prace utrzymaniowe i konserwacyjne rowów i poboczy w pasie drogi gminnej nr 

160229K Czajęczyce przez wieś w Czajęczycach; 

14. Prace utrzymaniowe i konserwacyjne rowów i poboczy w pasie drogi gminnej nr 

160262K Kowary Klimontów w miejscowości Klimntów-Szreniawa; 

15. Prace utrzymaniowe i konserwacyjne rowów i poboczy w pasie drogi gminnej nr 

160251K Klimontów-Ibramowice w miejscowości Klimntów;  

16. Prace utrzymaniowe i konserwacyjne rowów i poboczy w pasie drogi gminnej nr 

160250K Klimontów-Teresin w miejscowości Klimontów ; 

17. Prace utrzymaniowe i konserwacyjne rowów i poboczy w pasie drogi gminnej nr 

160301K Szklana- Piotrkowice Małe w miejscowości Szklana; 

18. Prace utrzymaniowe i konserwacyjne rowów i poboczy w pasie drogi gminnej nr 

160236K  Górka Stogniowska-Kościelec w miejscowości Przezwody i Kościelec; 

19. Prace utrzymaniowe i konserwacyjne rowów i poboczy w pasie drogi gminnej nr 

160228K Ciborowice przez wieś w miejscowości Ciborowice; 

20. Prace utrzymaniowe i konserwacyjne rowów i poboczy w pasie drogi gminnej 

wewnętrznej położonej na działce o nr  876 w Ostrowie; 

21. Prace utrzymaniowe i konserwacyjne rowów i poboczy w pasie drogi gminnej 

wewnętrznej położonej na działce o nr  285, 287 w miejscowości Kowala. 

Wartość zadania: 121 622,94 zł. 

Wprowadzenie strefy płatnego parkowania na terenie miasta Proszowice: 

1. Opracowanie projektów organizacji ruchu; 

2. Wprowadzenie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego w pasach dróg gminnych; 

3. Zakup i montaż urządzeń (parkomaty), oprogramowanie. 

Wartość zadania: 595 041,29 zł. 

 

Remonty dróg o nawierzchniach nieulepszonych: 
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1. Prace niwelacyjne, plantowanie drogi wewnętrznej położonej na działce o nr 598, 599 

w Stogniowicach; 

2. Prace remontowe nawierzchni podbudowy drogi gminnej nr 160254K Kolonia 

Jakubowice; 

3. Prace remontowe nawierzchni podbudowy drogi wewnętrznej położonej na działce o nr 

104, 105 w Ciborowicach; 

4. Prace niwelacyjne, plantowanie drogi wewnętrznej położonej na działce o nr 189 w 

Żębocin; 

5. Likwidację przełomu drogowego drogi wewnętrznej położonej na działce o nr 206/6 w 

Żębocinie; 

6. Likwidację przełomu drogowego drogi wewnętrznej położonej na działce o nr 270 w 

Więckowicach; 

7. Prace drogowe związane z remontem nawierzchni w ciągu drogi gminnej nr 160271K 

Makocice przez wieś (dz. 407/2); 

8. Prace drogowe związane z remontem nawierzchni w ciągu drogi wewnętrznej 

położonej na działce o nr 871/3 w Ostrowie; 

9. Prace remontowe na odcinku drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 53/2 w 

obrębie Szklana; 

10. Prace remontowe na odcinku drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 

361/2 w obrębie Gniazdowicach; 

11. Przywróceniu przejezdności drogi gminnej nr 160266K relacji Kowala-Ciborowice 

12. Remont nawierzchni ciąg pieszo jezdnego położonego na działce o nr 436/22 w 

Kościelcu; 

Wartość zadań: 108 756,57 zł. 

 

Remonty dróg o nawierzchniach bitumicznych: 

1. Drogi gminne o nawierzchni z betonu asfaltowego, z rysu powierzchniowo utrwalonego 

emulsją asfaltową na terenie 4 osiedli w mieście Proszowice oraz  29 sołectw Gminy 

Proszowice. 

Wartość zadania: 138 665,97 zł. 
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2. Remont nawierzchni drogi gminnej nr K160262 relacji Kowary-Klimontów w 

miejscowości Makowice 

Wartość zadania: 230 297,51 zł. 

3. Remont nawierzchni drogi dojazdowej do posesji i pól uprawnych w miejscowości 

Szklana. 

Wartość zadania: 116 309,10 z.ł 

4. Remont pomostu na moście w Stogniowicach w ciągu drogi drogi dojazdowej do 

gruntów rolnych. 

Wartość zadania: 63 803,42 zł. 

5. Zakup elementów prefabrykowanych przepustów skrzynkowych do wykorzystania 

podczas przebudowy istniejących przepustów w pasach dróg gminnych i wewnętrznych 

na terenie sołectw: Kowala, Żębocin, Przezwody. 

Wartość zadania: 99 088,80 zł. 

6. Wyznaczenie przystanków komunikacyjnych w pasach dróg w celu poprawy połączenia 

komunikacyjnego wsi z miastem.  

Wartość zadania: 58 614,42 zł. 

Prace utrzymaniowe i opracowania związane z zarządzaniem siecią dróg publicznych i 

wewnętrznych: 

1. Remonty elementów pasa drogowego. 

2. Remont oznakowania. 

3. Remont elementów odwodnienia. 

4. Opracowania projektowe i kosztorysowe. 

5. Oczyszczanie jezdni z namulisk po ulewnych deszczach. 

Wartość zadania: 887 111,63 zł.  

6) Oświata i edukacja. 

Informacja o realizacji zadań w zakresie oświaty – 2020 rok. 

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. 
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4. Szkoła Podstawowa w Klimontowie. 

5. Szkoła Podstawowa w Ostrowie. 

6. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Szczytnikach. 

7. Zespół Szkól w Żębocinie (szkoła podstawowa i szkoła muzyczna). 

8. Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Proszowicach. 

9. Samorządowe Publiczne Przedszkole Nr 2 w Proszowicach. 

10. Samorządowy Żłobek w Proszowicach. 

do których uczęszcza łącznie 1811 uczniów w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i 

szkołach podstawowych i 43 dzieci w żłobku (dane wg stanu na 30.09.2020).  

 

W szkołach, przedszkolach i żłobku na dzień 30.09.2020 liczba etatów wynosi: 

– 181,31 etatów nauczycieli; 

– 62,90 etatów pracowników obsługi (w szkołach i przedszkolach); 

– 11 etatów pracowników Centrum Obsługi Oświaty (w tym kierowca autobusu 

szkolnego); 

– 13 etatów pracowników Żłobka ( w tym 3 etaty to obsługa kuchni – przeniesione z 

Przedszkola Nr 2). 

 

Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego 

Tabela Nr 1 – etaty, stan na 30.09.2020 w porównaniu z analogicznym okresem roku 2019.  

Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

2,13 4,59 22,64 20,26 21,52 28,04 135,02 134,32 

 

 

Awanse zawodowe nauczycieli w 2020 r.: 

– zmiana stopnia awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego 2 osoby; 

– zmiana stopnia awansu zawodowego na nauczyciela minowanego 1 osoba; 

– zmiana stopnia awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego 4 osoby. 

 

Gmina Proszowice dotuje także niepubliczne szkoły i przedszkola – dotowane placówki stan 

w roku 2020:  
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1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Koczanowie. 

2. Prywatne Przedszkole „Pinokio” w Proszowicach. 

3. Prywatne Przedszkole „Kolorowe Kredki” – od września 2020 r. 
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Analiza danych z placówek prowadzonych przez Gminę Proszowice 

Tabela Nr 2 – ilość uczniów, oddziałów oraz nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Proszowice w roku szkolnym 

2020/2021 (stan na dzień 30.09.2020) w porównaniu z analogicznym okresem w roku szkolnym 2019/2020 

Placówka 

Ilość nauczycieli Liczba uczniów 

RAZEM 

Ilość oddziałów 

RAZEM 
Osób Etatów 

Przedszkole/ 

oddział 

przedszkolny 

Szkoła 

podstawowa 

Przedszkole/ 

oddział 

przedszkolny 

Szkoła 

podstawowa 

 

Rok Szkolny 

2020 

2021 

2019 

2020 

2020 

2021 

2019 

2020 

2020 

2021 

2019 

2020 

2020 

2021 

2019 

2020 

2020 

2021 

2019 

2020 

2020 

2021 

2019 

2020 

2020 

2021 

2019 

2020 

2020 

2021 

2019 

2020 

Szkoła Podstawowa w 

Klimontowie 16 15 15 15 15 9 103 106 118 115 1 1 8 8 9 9 

Szkoła Podstawowa Nr 1 

w Proszowicach 42 45 40,17 41,78 46 47 433 443 479 490 2 2 21 22 23 24 

Szkoła Podstawowa nr 2 

w Proszowicach 31 34 29,71 33,22 -- -- 338 330 338 330 -- -- 15 14 15 14 

Szkoła Podstawowa w 

Ostrowie 
16 16 13,84 13,31 23 25 83 88 106 113 1 1 8 8 9 9 

Szkoła Podstawowa z 

Oddziałami 

Integracyjnymi w 

Szczytnikach 25 24 20,74 21,18 35 31 63 64 98 95 2 2 7 7 9 9 

Szkoła Podstawowa w 23 23 19,62 19,83 75 75 172 171 247 246 3 3 8 8 11 11 
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Placówka 

Ilość nauczycieli Liczba uczniów 

RAZEM 

Ilość oddziałów 

RAZEM 
Osób Etatów 

Przedszkole/ 

oddział 

przedszkolny 

Szkoła 

podstawowa 

Przedszkole/ 

oddział 

przedszkolny 

Szkoła 

podstawowa 

Kościelcu 

Szkoła Podstawowa w 

Żębocinie 13 15 11,83 12,55 18 9 70 70 88 79 1 1 7 7 8 8 

Szkoła Muzyczna I Stopnia 

w Żębocinie 14 13 11,98 10,61 -- -- 71 73 71 73 -- -- -- -- 
-- 

-- 

Przedszkole Samorządowe 

Nr 1 w Proszowicach  
15 18 13,63 14,98 195 194 -- -- 195 194 9 9 -- -- 9 9 

Samorządowe Publiczne 

Przedszkole Nr 2 w 

Proszowicach 8 8 4,79 4,75 71 75 -- -- 71 75 3 3 -- -- 3 3 

OGÓŁEM 203 211 181,31 187,21 478 465 1333 1345 1811 1810 22 22 74 74 96 96 

 

 

Do placówek niepublicznych w roku 2020 uczęszczało łącznie 141 uczniów, w tym 60 do szkoły podstawowej i 81 do placówek wychowania 

przedszkolnego, co łącznie daje liczbę 1952 uczniów korzystających z edukacji na terenie Gminy Proszowice. Uczniowie subwencyjni – 1345. 
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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 2020 roku poniosła 

wydatki na realizację wszystkich zadań oświatowych w kwocie 23 765 578,17 zł. (w 2019 – 

26 540 940,22). 

Poniższe tabele obrazują finansowanie oświaty w Gminie Proszowice w roku 2020. 

 

Tabela Nr 3. – Źródła finansowania działalności placówek oświatowych w 2020 r. (analiza 

porównawcza do roku 2019) 

 

 2020 2019 

Zł % całości zł % całości 

Subwencja oświatowa 13 751 469,85 57,86 13 512 111,64 50,91 

Dotacje na zadania 

bieżące i powierzone z 

budżetu państwa. 

MUW, podręczniki, 

pomoce 
848 354,64 3,57 872 327,09 3,28 

Środki UE dla placówek 

oświatowych – Erasmus 

Plus, Erasmus Life, 

termomodernizacja SP 
132 426,15 0,56 2 623 243,03 9,88 
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 2020 2019 

Zł % całości zł % całości 

w Klimontowie 

Inne dochody placówek 

oświatowych, żłobek – 

wpłaty rodziców, 

odszkodowania, 

wynajem sal, wpłaty za 

przedszkola, darowizny, 

odsetki, tarcza ZUS 
881 123,93 3,71 821 471,14 3,09 

Środki MEN dla 

placówek oświatowych, 

Projekt Polska-Ukraina 
0 0 47 590,86 0,17 

Środki Fundacji NIDA 0 0 6 034,54 0,02 

Środki własne budżetu 

Gminy 
8 152 203,60 34,30 8 658 161,92 32,65 

RAZEM 23 765 578,17 100 26 540 940,22 100 

 

 

Tabela Nr 4. – Struktura wydatków placówek oświatowych w 2020 r. (analiza porównawcza 

do roku 2019) 

 2020 2019 

Zł % całości zł % całości 

Wydatki bieżące 23 765 578,17 100 26 540 940,22 100 

W tym:   

Wydatki na wynagrodzenia 

z pochodnymi 
18 629 536,48 78,39 18 582 806,88 70,02 

Wydatki na remonty 900 121,56 3,79 2 838 348,39 10,69 
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Dotacje dla szkół 

niepublicznych 815 846,45 3,43 1 084 964,61 4,08 

Dotacje dla przedszkoli 

niepublicznych 531 559,04 2,24 467 356,45 1,77 

Pozostałe wydatki bieżące 

(wydatki rzeczowe) w 

szkołach publicznych 2 888 514,64 12,15 3 567 463,89 13,44 

 

Tabela Nr 5. – Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych w 2020 r. (analiza 

porównawcza do roku 2019) 

Nazwa placówki Wydatki 2020 Wydatki 2019 

Przedszkola 531 559,04 467 356,45 

Szkoły podstawowe 755 694,06 832 809,34 

Oddziały przedszkolne 60 152,39 95 384,37 

Gimnazja 0 156 770,90 

RAZEM 1 347 405,49 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, wykonano 

bieżące remonty, naprawy, a także zakupiono niezbędne pomoce i sprzęty. Szczegóły 

obrazuje tabela. Zestawienie wykonanych w roku 2020 remontów i napraw w placówkach 

oświatowych uwzględnia prace konieczne ze względu na wydane decyzje organów 

zewnętrznych w latach poprzednich. Wraz z zakupem wyposażenia i pomocy dydaktycznych, 

wykonane prace były niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszych placówek.   

 

Tabela Nr 6. – Koszty/wydatki poniesione na inwestycje, remonty, zakupy pomocy 

dydaktycznych i wyposażenia w gminnych placówkach oświatowych w roku 2020. 
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L.p.  Nazwa placówki Opis zrealizowanych działań Koszt 

1.  Szkoła Podstawowa nr 1 

w Proszowicach 

Zakup szaf, zakup pomocy 

dydaktycznych, modernizacja 

monitoringu, malowanie korytarza i 

szatni, remont kotłowni 45 778,00 

2.  Szkoła Podstawowa nr 2 

Proszowicach 

Zakup wyposażenia: kamery 

internetowe, szafy na akta, sprzęt 

komputerowy, blaty; wymiana 

oświetlenia, naprawa kominów, 

gruntowne malowanie sal lekcyjnych, 

zakup pomocy dydaktycznych 69 626,26 

3.  Szkoła Podstawowa w 

Kościelcu 

Zakup wyposażenia, zakup zabawek, 

modernizacja instalacji elektrycznej, 

malowanie zaplecza sanitarnego przy 

Sali gimnastycznej 11 346,87 

4.  Szkoła Podstawowa w 

Klimontowie 

Dokończenie termomodernizacji, 

montaż monitoringu, zakup 

wyposażenia, remont pomieszczeń do 

przygotowywania i wydawania 

posiłków 446 281,20 

5.  Szkoła Podstawowa w 

Ostrowie 

Remont instalacji elektrycznej, 

wymiana lamp, remont instalacji 

odgromowej, zakup sprzętu 

komputerowego i projektora, zakup 

pomocy dydaktycznych 32 126,22 

6.  Szkoła Podstawowa z 

Oddz. Integracyjnymi w 

Szczytnikach 

Remont chodnika, ogrodzenie placu 

szkolnego, remont kanalizacji, 

przebudowa studzienek zewnętrznych, 

malowanie korytarza i łazienki, zakup 

pomocy dydaktycznych i wyposażenia 28 880,60 

7.  Zespół Szkół w Żębocinie Zakup pomocy dydaktycznych, 149 047,92 



171 
 

L.p.  Nazwa placówki Opis zrealizowanych działań Koszt 

malowanie pomieszczeń szkolnych, 

wymiana barierek przy schodach 

wewnątrz budynku 

8.  Przedszkole 

Samorządowe nr 1w 

Proszowicach 

Zakup wyposażenia, zabawek, wymiana 

oświetlenia w salach, montaż 

wykładziny, roboty dekarskie na dachu 45 357,07 

9.  Samorządowe Publiczne 

Przedszkole nr 2 w 

Proszowicach 

Zakup wyposażenia, zakup pomocy do 

kącika logopedycznego, zabawki 

11 147,46 

10.  Samorządowy Żłobek w 

Proszowicach 

Malowanie pomieszczeń, zakupiono 

wyposażenie -AGD, zabawki, 

opracowanie dokumentacji 

projektowej, instalacja monitoringu 60 529,96 

Razem  900 121,56 
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Niestety należy podkreślić, że rok 2020 był bardzo ciężki, to rok pandemii COVID-19. Dla 

systemu oświaty był to (kolejny) egzamin w radzeniu sobie w ekstremalnej sytuacji. Placówki 

oświatowe w całym kraju przeszły na tryb nauki zdalnej. Należało dokonać wszelkich starań 

aby uczniom i pracownikom zapewnić komfort nauki i pracy. Wszystkie zajęcia obowiązkowe 

oraz dodatkowe odbywały się on-line na platformach Zoom, Skype czy MC Teams. Uczniowie 

otrzymywali od nauczycieli materiały poprzez mail, Messenger czy platformę Classroom.  

Nasze placówki opracowały wszelkie zasady bezpieczeństwa w czasie pandemii. Podczas gdy 

funkcjonowały jedynie oddziały przedszkolne, a później klasy I-III zapewniono bezpieczne i 

higieniczne warunki, dezynfekowano sale lekcyjne, zabawki, sprzęty, place zabaw… 

Przeszkolono wszystkich pracowników i nauczycieli w zakresie podstawowych przepisów 

sanitarnych i wytycznych jakie otrzymaliśmy. Zapewniono stały dostęp do środków 

dezynfekujących, maseczek, przyłbic, rękawiczek, fartuchów etc. W każdym budynku stały 

bezdotykowe stacje dezynfekujące. Od początku pandemii, tj. od miesiąca marca 2020 r. 

placówki oświatowe zakupiły niezbędne środki ochrony na łączna kwotę 47 145,52 zł. W 

ramach wspólnego działania MEN i MZ, w trosce o bezpieczeństwo uczniów i nauczyciel, 

otrzymaliśmy m.in. przyłbice, termometry bezdotykowe, środki do dezynfekcji – wszystko 

zostało rozdysponowane do placówek oświatowych, także niepublicznych. 

Nasze placówki wzorowo się przygotowały do egzaminu ośmioklasisty. Wyzwaniem było 

także zakończenie roku i wręczenie świadectw. Wszystko udało się przeprowadzić 

bezpiecznie i z zachowaniem najwyższych środków ostrożności. Niestety nie udało się 

zrealizować wielu uroczystości, które każdego roku uświetniały życie szkolne. Nasze szkoły 

zawsze bardzo chętnie angażowały się w realizacje projektów i udział w konkursach. Niestety 

przez pandemię wiele z nich nie doszło do skutku lub zostało odroczonych w czasie. Co nie 

znaczy jednak, że nic nie zostało zrealizowane – na tyle na ile pozwoliła ta ciężka sytuacja, 

uczniowie naszych szkół uczestniczyli w konkursach i olimpiadach. Poniżej krótka 

charakterystyka szkolnych przedsięwzięć. 

 

Szkoła Podstawowa w Klimontowie 

Projekt Erasmus+ „Attractive schools – Happy stydenst – Better life” – kontynuacja projektu 

(2018-2021); partnerzy: Rumunia, Włochy, Republika Północnej Macedonii, Grecja. 

Przeprowadzone w ramach projektu działania miały na celu doskonalenie umiejętności 

kluczowych oraz kształtowanie postawy otwartości i zrozumienia dla innych kultur i tradycji. 
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W roku 2020 większość zadań projektowych była przeprowadzona on-line. Dwie wizyty 

projektowe (we Włoszech i w Rumunii), które miały się odbyć w 2020 r. przez pandemię 

zostały przełożone na rok 2021 – najprawdopodobniej również odbędą się on-line. W 

ramach projektu uczniowie i nauczyciele zrealizowali wiele zadań: warsztaty europejskie, 

ekspozycje na szkolnym korytarzu, prezentacje „Save the nature!” oraz „Autumn in Europe”, 

wizyty projektowe on-line. 

Projekt Erasmus+ „Our life in our hands” – projekt realizowany we współpracy ze szkołami z 

Turcji, Hiszpanii, Portugalii, Litwy oraz Chorwacji. Realizacja rozpoczęła się w październiku 

2020. SP Klimontów pełni funkcję koordynatora głównego. Niestety w tym przypadku 

wszelkie działania prowadzone były on-line za pośrednictwem platformy eTwinning. 

Zaplanowana wizyta w Turcji została odwołana. W ramach projektu udało się zrealizować 

wiele zadań: porównanie programów szkolnych, plakaty „Save our planet!”, prace 

artystyczne, gry on-line i zajęcia interaktywne, materiały edukacyjne „Fun with food”, 

prezentacje „Autumn Snapshots from Poland” oraz „Winter in Poland” i inne. Realizując 

projekt uczniowie doskonalą użycie technologii informacyjno-komunikacyjnych czy 

wzbogacają słownictwo w języku angielskim. 

W szkole została przeprowadzona kontrola Państwowej Inspekcji Pracy, gdzie jedynym 

zaleceniem było umieszczenie na drzwiach toalet ograniczników – zalecenie wykonane i 

sprawdzone.  

 

Szkoła Podstawowa w Kościelcu 

W roku 2020 zakończył się projekt „Aktywna Świetlica”, w którym uczestniczyło 30 uczniów. 

Uczniowie mieli możliwość udziału w zajęciach rozwijających zainteresowania: muzyczne, 

sportowe, informatyczne, językowe, matematyczne, zajęcia kreatywności. Odbywały się 

także zajęcia specjalistyczne: terapeutyczne, wyrównawcze, zdrowego żywienia, z 

pedagogiem, logopedyczne czy profilaktyki uzależnień. Uczestnicy brali udział w spotkaniach 

integracyjnych, wycieczkach, koloniach oraz konkursach. Dzięki realizacji projektu szkoła 

pozyskała pomoce dydaktyczne wykorzystywane do pracy wychowawczej i dydaktycznej.  

Uczniowie szkoły brali udział w konkursach przedmiotowych z matematyki i historii 

kwalifikując się do szczebla wojewódzkiego. 
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Szkoła Podstawowa Nr 1 w Proszowicach 

Zakończenie projektu „Aktywna świetlica”, dzięki któremu ze środków unijnych udało się 

utworzyć Placówkę Wsparcia Dziennego. 

Wykonano badanie PIRLS, czyli Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu, w 

skali międzynarodowej jest koordynowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia 

Osiągnięć Szkolnych IEA z siedzibą w Amsterdamie, w a Polsce przez MEN.  

Realizacja projektu E-Twinning we współpracy ze szkołami z Portugalii, Litwy, Słowacji, 

Francji, Turcji, Wielkiej Brytanii oraz Grecji – celem projektu jest wymiana doświadczeń 

pomiędzy szkołami partnerskimi. 

Realizacja i udział w akcjach społecznych i charytatywnych, konkursach i olimpiadach 

przedmiotowych.  

 

ERASMUS + BENEFICJENT:  

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 termin zakończenia 

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. W ramach projektu planowane były 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 z powodu pandemii. 

 

Gmina i Miasto Proszowice 

Typ: Partnerstwa strategiczne dla edukacji szkolnej – partnerstwa strategiczne: Współpraca 

na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk 
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Projekt pt.: e-DO Project - innowacyjne narzędzia dydaktyczne wspomagające kluczowe 

kompetencje 

Autor i koordynator: Izabella Krzywkowska  

Czas trwania: 01.09.2018- 31.08.2020 

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 miało 

miejsce w czerwcu 2019 w Grecji i objęło 20 nauczycieli naszych szkół. 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 z powodu 

pandemii. 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 

Typ: Współpraca szkół: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk 

Projekt pt: Technologically Enhanced Classroom 

Autor i koordynator: szkoła Elpida w Bitola, Macedonia Pł 

Czas trwania: 01.09.2019- 31.08.2021 W TRAKCIE 

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 

opracowują pomysły bardziej intensywnego, interdyscyplinarnego wdrożenia technik 
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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 

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 

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. Odbyło się jedno spotkanie partnerskie 

w Turcji w lutym 2020. Obecnie działania projektu są zawieszone ze względu na pandemię. 
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Powyżej wymienione jedynie część aktywności naszych placówek oraz projektów, w które są 

zaangażowane. Nie sposób wspomnieć o wszystkich. Nasze placówki regularnie i każdego 

roku czynnie uczestniczą w akcjach społecznych i charytatywnych (WOŚP, Góra Grosza, 

Szlachetna Paczka i inne), biorą udział w konkursach przedmiotowych i artystycznych, 

zajmując wysokie pozycje i reprezentując Gminę.  

 

Dowóz uczniów 

Dowóz uczniów do szkół jest zadaniem bardzo obszernym. Organizujemy dowóz uczniów do 

szkół podstawowych autobusami gminnymi oraz wynajmujemy przewoźnika do dowozu 

uczniów niepełnosprawnych czy zwracamy rodzicom kosztu dowozu dzieci samochodem 

prywatnym.  

Zgodnie z przepisami prawa oświatowego, Gmina Proszowice w roku 2020 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 umów z 

rodzicami, w ramach których koszty dowozu dzieci są zwracane rodzicom. Poniższe 

zestawienie obrazuje szczegóły tego zadania. 

 

Tabela Nr 7. – Przekrój całości kosztów dowozu dzieci do szkół (m.in. dowóz autobusami 

gminnymi, dowóz dzieci niepełnosprawnych) w roku 2020 w porównaniu do roku 2019. 

 

Całość kosztów 2020 2019 

323 035,03 489 818,40 

W tym (za busy gminne): 

Wynagrodzenia kierowców (z pochodnymi) 101 266,26 125 091,18 

Opieka nad dziećmi w czasie dowozu 
23 793,19 35 074,77 

Paliwo i części 
15 349,73 56 936,92 

Ubezpieczenie 3 445,00 4 383,00 

Podatek od środków transportu 3 000,00 3 000,00 

Wynajem garażu 4 200,00 4 200,00 



178 

Naprawy/remonty/badania techniczne 0 8 392,00 

Dowóz uczniów niepełnosprawnych: 

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Krakowa, 

Waganowic, Cudzynowic; zwrot kosztów dowozu 

uczniów przez rodziców; wynajem transportu 90 030,30 151 261,54 

Pozostałe: 

Utworzenie przystanków – regularne linie autobusowe 58 614,42 0 

Zwrot kosztów zakupu biletów miesięcznych 

(uczniowie) 7 091,00 2 942,67 

Dowóz uczniów do szkół podstawowych wynajętym 

transportem 16 245,13 98 536,32 

 

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). Uczniowie dojeżdżali do szkół gminnym autobusem szkolnym oraz od 

września 2020 r. zorganizowanym transportem zbiorowym na regularnych (7) liniach 

autobusowych w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych: 

1) Stogniowice Hektary – Proszowice, 

2) Jakubowice Las – Szczytniki szkoła, 

3) Klimontów – Jakubowice, 

4) Kościelec – Koczanów, 

5) Kościelec – Piekary, 

6) Posiłów – Ostrów, 

7) Proszowice – Kadzice. 

Warto podkreślić, że w roku 2020 podpisane zostało porozumienie z Wojewodą 

Małopolskim, przedmiotem którego były przekazywane rekompensaty w części stanowiącej 

zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych 

przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym. Udało się tego dokonać właśnie dzięki 

Funduszowi Rozwoju Przewozów Autobusowych.  

Finansowy przekrój wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych: 

Całość zadania: 78.699,67 zł, w tym: 
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Dotacja MUW – 60.553,95 zł., 

Wkład własny Gminy: 6.728,22 zł., 

Rekompensata UMWM: 11.417,50 zł. 

Podsumowując – 36 uczniów dojeżdżało do szkół autobusem szkolnym (żaczek), natomiast z 

drugiej możliwości skorzystało 81 uczniów.  

 

Zdalna Szkoła, Zdalna Szkoła + 

W roku 2020 Gmina Proszowice przystąpiła do II edycji projektu „Zdalna Szkoła” – wsparcie 

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w związku z epidemią 

COVID-19. Projekt odpowiada na potrzeby jednostek oświatowych, a przede wszystkim 

uczniów niemogących w pełni uczestniczyć w kształceniu zdalnym, szczególnie uwzględniając 

potrzeby dzieci z rodzin wielodzietnych. W ramach projektu Gmina Proszowice otrzymała od 

Centrum Projektów Cyfrowa Polska środki na zakup sprzętu komputerowego oraz dostępu 

do Internetu. Łącznie udało się kupić 84 laptopy o wartości 144 633,43 zł. Sprzęt 

komputerowy został przekazany do gminnych jednostek oświatowych oraz do Zespołu Szkół 

w Proszowicach w celu użyczenia potrzebującym uczniom podczas nauki zdalnej. W chwili 

powrotu do tradycyjnego systemu nauczania sprzęt będzie wykorzystany dla zorganizowania 

pracowni informatycznej w szkołach. 

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 

W roku 2020 Burmistrz GiM Proszowice zawarł umowę z Wojewodą Małopolskim, której 

przedmiotem było przyznanie dotacji celowej na realizację zadania publicznego polegającego 

na zakupie książek do bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych z terenu Gminy. 

Program ma na celu rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie 

rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych i 

uatrakcyjnienie księgozbiorów w bibliotekach szkolnych. W ramach Programu udało się 

pozyskać dotacje w wysokości 34 480,00 zł. (80%), wkład własny Gminy stanowi kwota 8 

620,00 zł. (20%) – łączna wartość programu to 43 100,00 zł. Dzięki otrzymanemu 

dofinansowaniu wzbogacono biblioteki szkolne w: Szkole Podstawowej Nr 2 w Proszowicach, 

Szkole Podstawowej z OI w Szczytnikach, Szkole Podstawowej Nr 1 w Proszowicach, Szkole 

Podstawowej w Ostrowie oraz Szkole Podstawowej w Żębocinie. 
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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. 

Jak co roku, tak i w 2020 ponieśliśmy koszty z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na 

terenie Gminy Proszowice od oddziałów przedszkolnych i przedszkoli (publicznych oraz 

niepublicznych) na terenie sąsiednich gmin (m.in. Nowe Brzesko, Niepołomice, Koniusza, 

Kraków, Igołomia Wawrzeńczyce i inne, w sumie 10 gmin). W 2020 roku takich dzieci było 

56, co kosztowało Gminę 274 392,16 zł. Dla porównania: w roku 2019 było to 47 dzieci, za 

które ponieśliśmy koszty w wysokości 176.880,47 zł.  

Z kolei 59 dzieci z gmin ościennych uczęszczało do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na 

ternie Gminy Proszowice. Z tego tytułu, w roku 2020, do budżetu naszej Gminy wpłynęło 

łącznie 356 073,59 zł. 

 

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. 

W roku 2020 z zajęć skorzystało łącznie 510 uczniów. Niestety kluczową rolę w realizacji 

nauki pływania i zajęć na hali odegrała pandemia. Udało się realizować jedynie częściowy 

harmonogram na początku oraz pod koniec roku. Zajęcia odbywały się na naszej krytej 

pływalni oraz na hali sportowej. Łącznie na realizację zadania przeznaczono kwotę 50 880,00 

zł. (dla porównania w roku 2019 była to kwota 192 220,00 zł.).  

 

Pomoc materialna dla uczniów, dotacja na zakup podręczników i materiałów 

ćwiczeniowych, „Wyprawka szkolna” 

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 2020 udzielono stypendia szkolne 68 

uczniom zamieszkałym na terenie naszej Gminy oraz 5 uczniów otrzymało zasiłek szkolny z 
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tytułu wystąpienia zdarzenia losowego. Łącznie przekazano pomoc materialną 73 uczniom o 

łącznej wysokości 51 287,03 zł. (dotacja 41 029,62 zł., środki własne 10 257,41 zł.). 

Wszyscy uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych (publicznych i niepublicznych) 

otrzymują bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w każdym 

roku szkolnym. Na realizację tego zadania Gmina Proszowice otrzymała dotacje celową, 

która w roku 2020 wyniosła łącznie 151 870,84 zł.(w tym dotacja dla Niepublicznej SP w 

Koczanowie oraz 1% na obsługę zadania). 

W ramach pomocy materialnej uczniom przyznawane są także środki w ramach Rządowego 

programu „Wyprawka szkolna”. W tym przypadku dofinansowanie do zakupu podręczników 

szkolnych otrzymują uczniowie posiadający orzeczenie o niepełnosprawności uczęszczający 

do szkół ponadpodstawowych na terenie danej gminy. W 2020 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, pracodawcom, 

którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowy o pracę w celu przygotowania 

zawodowego, Burmistrz udziela dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych 

pracowników. Zadanie w całości obsługuje Centrum Obsługi Oświaty. W roku 2020 zwrot 

kosztów kształcenia udzielono 9 pracodawcom, wydano 11 pozytywny decyzji 

administracyjnych za wyszkolenie 10 pracowników młodocianych. Łączny koszt zadania to 

80 809,92 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 
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Poniżej przedstawiony został raport porównawczy za lata 2019-20120. 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia w Urzędzie Stanu Cywilnego zarejestrowano bieżących 

zdarzeń: 

 Rok 2020 Rok 2019 

Ogółem 944 956 

Urodzeń 457 457 

Zgonów 406 382 

Małżeństw 81 117 

 

WYDANO: 

 Rok 2020 Rok 2019 

Odpisy aktów stanu cywilnego 3422 3638 

Decyzje dotyczące zmiany imion i nazwisk 3 5 

Zaświadczenia stwierdzające brak 

okoliczności wyłączających zawarcie 

małżeństwa 59 82 

Zaświadczenia o stanie cywilnym 5 2 

Zaświadczenia o zdolności prawnej do 

zawarcia małżeństwa za granicą 0 0 

PRZYJĘTO: 

 Rok 2020 Rok 2019 

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa 82 70 

Oświadczenie o powrocie rozwiedzionego 

małżonka do nazwiska noszonego przed 

zawarciem małżeństwa 4 8 

 

W Systemie Rejestrów Państwowych zarówno w Bazie Usług Stanu Cywilnego oraz w 

rejestrze PESEL dokonano: 

 Rok 2020 Rok 2019 

Migracji aktów (przeniesienie aktu z księgi 2881 4325 
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stanu cywilnego do SRP) 

Dołączenia przypisku pod treścią aktu 

stanu cywilnego 1651 1783 

Dołączenia wzmianki dodatkowej do aktu 

stanu cywilnego 267 255 

Nadania nr PESEL 435 429 

Wymeldowania osób: 406 382 

Usuwania niezgodności w rejestrze 240 750 

Transkrypcji aktu stanu cywilnego 20 35 

Uzupełnienia aktu stanu cywilnego 20 40 

Sprostowania aktu stanu cywilnego 32 36 

 

ZAREJESTROWANO WYROKÓW SĄDOWYCH: 

 Rok 2020 Rok 2019 

Ogółem 37 35 

Wyrok rozwodowy 24 25 

Ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa 8 7 

Nadanie nazwiska męża matki 1 1 

Przysposobienie 4 1 

Separacja 1 1 

 

POBRANO OPŁATĘ SKARBOWĄ: 

 Rok 2020 Rok 2019 

Ogółem 
25 793,00 32 287,00 

Opłata za wydane odpisy 
14 913,00 16 852,00 

Opłata za sporządzenie aktów małżeństwa 
7 468,00 9 240,00 
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Opłaty związane z bieżącą pracą USC 
3 412,00 6 195,00 

 

Dobrą praktyką jest coroczne organizowanie uroczystości dla par małżeńskich obchodzących 

jubileusz złotych godów. W 2020 roku medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” 

przyznanymi przez Prezydenta RP odznaczono 30 par. 

 

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 2020 zostało:  

DOWODY OSOBISTE 

ROK 2020 2019 

Przyjętych wniosków o wydanie dowodu osobistego 805  1321 

Wydanych dowodów osobistych 863  1297 

Przyjętych zgłoszeń o utracie, zniszczeni, zagubienie dowodu 

osobistego  128  176 

Udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych 25  20 

Informacja o zgonie posiadacza dowodu osobistego wydanego 

przez Burmistrza GiM Proszowice 561  442 

Wyłączenie kopert dowodowych  196  157 

 Zarchiwizowano koperty dowodowe osób zmarłych w 2017 roku i 2018 roku.  
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 Z zrealizowanych zadań z zakresu dowodów osobistych otrzymano dotację z 

Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 47944,00 zł. (w roku 2019 – 61 113,15 

zł.) 

 

 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.  

EWIDENCJA LUDNOŚCI 

ROK 2020 2019 

Przyjęte zgłoszenia meldunkowe – łącznie  477  512 

pobyt stały  179  182 

pobyt czasowy  240  253 

wymeldowania z pobytu stałego i czasowego 45  64 

zgłoszenia wyjazdu poza granice RP, powrotu z zagranicy  13 13 

nadanie Nr PESEL w związku z zameldowaniem lub 

wystąpieniem o wydanie dowodu osobistego  88  80 

zawiadomienia o zmianach w Rejestrze Mieszkańców 

przekazane do WKU 64  84 

Liczba rozpatrzonych wniosków o udostępnienie danych z 

Rejestru Mieszkańców i rejestru PESEL  164  175 

Liczba wydanych zaświadczeń z Rejestru Mieszkańców  395  461 

Liczba wydanych decyzji w związku z prowadzonymi 

postępowaniami meldunkowymi  3  10 

Liczba sprawdzonych danych i ewentualnie usuniętych 

niezgodności  1250  1635 

Pobrano opłatę skarbową za wydane zaświadczenia i 

udostępnione dane  1530  1593 
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 Kodeks wyborczy. Spis wyborców jest sporządzany i aktualizowany przez gminę, jako 

zadanie zlecone, na podstawie rejestru wyborców. Wydział Spraw Obywatelskich także w 

2020 roku na podstawie powyższego przepisu dokonywał jego aktualizacji.  

Rejestr wyborców: 

Wydano 4 decyzji o wpisaniu wyborcy do Rejestru wyborców w miejscu stałego 

zamieszkiwania (w roku 2019 –17).  

Wprowadzono 72 zmian do systemy Rejestr Wyborców.(w roku 2019 - 94). 

Wprowadzono 60 zmian do sytemu WOW i Rejestru wyborców (w 2019 – 142).  

Na podstawie prowadzonego przez gminę Rejestru wyborców przygotowano spisy wyborców 

dla przeprowadzenia wyborów mających się odbyć w maju 2020 roku Wyborów 

Prezydenckich, oraz spisów wyborców dla przeprowadzenia Wyborów Prezydenckich RP, 

które odbyły się 28 czerwca i 12 lipca 2020 roku.  

Pomoc przy organizacji wyborów.  

Na prowadzenie, aktualizację i udostępnienie Rejestru wyborców, Krajowe Biuro Wyborcze 

Delegatura w Krakowie przekazało dotację w wysokości 3 200 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 770 wpisów (w 2019 – 1091) 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. 
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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 4 – licencje na przewóz osób TAXI (w 2019 – 2);  

– wydano zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym 

transporcie drogowym – 14 zezwoleń i 42 wypisy do zezwoleń.  

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: nie wydano żadnego zezwolenia na zorganizowanie imprezy masowej 

(w 2019 – 0). 

 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.  

Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej, spraw obronnych, zarządzania kryzysowego oraz 

spraw wojskowych w 2020 roku. 

Plany Obrony Cywilnej na rok 2020 zostały opracowane zgodnie z Wytycznymi Szefa 

Obrony Cywilnej Kraju, zarządzeniem Wojewody Małopolskiego, zarządzeniem Starosty 

Proszowickiego oraz Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice - uzgodnione prawidłowo. 

Ustalone zostały zadania z zakresu Obrony Cywilnej z instytucjami oraz jednostkami 

podległymi. 

Urząd otrzymał dotacje celową na szkolenie obronne administracji publicznej w kwocie 

400,00zł. Środki pochodzą z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, które są  przyznawane Gminie w danym roku. 
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Przeznaczone zostały na szkolenie przeprowadzone zgodnie z Planem Szkoleń. W szkoleniu 

uczestniczyła Kadra Kierownicza Urzędu oraz obsady Stałego Dyżuru. 

Dotacje rozliczono zgodnie z przeznaczeniem w ustawowych terminach do wysokości 

limitów przyznanych dotacji celowych. 

 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego działał zgodnie z rocznym planem. Sytuacje 

nadzwyczajne rozwiązywane były na bieżąco.  

W dniu 11 marca 2020 r  Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię. W tym samym 

dniu w godzinach porannych na Sali nr 8 w Budynku Urzędu Gminy i Miasta Proszowice 

odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

Proszowice ws. zapobiegania i przeciwdziałania rozpowszechnianiu się koronawirusa. W 

spotkaniu brali udział przedstawiciele GZZK oraz zaproszeni goście. 

20 marca 2020 r. został ogłoszony stan epidemii.  

Po kolejnych nadzwyczajnych spotkaniach został wystosowany apel do mieszkańców 

dotyczący załatwiania spraw Urzędowych w miarę możliwości e-mailowo, telefonicznie czy 

przez platformę e-puap, jeśli jest to możliwe. 

W dniu 21 października 2020 r. przeprowadzono wideokonferencję Burmistrza Gminy i 

Miasta Proszowice z Kierownictwem Urzędu. Tematem było rozprzestrzenianie się epidemii 

COVID 19 na terenie gminy Proszowice. Przedstawiono dane statystyczne odnośnie osób 

zarażonych i przebywających na kwarantannie oraz ustalenia i wytyczne Burmistrza. 

– zobowiązano druhów z jednostek OSP wykonujących opryski dezynfekujące do  

zwiększenia ilości oprysków w ciągu tygodnia, poszerzając dezynfekcję o ławki 

usytuowane na terenie miasta oraz place zabaw, 

– zlecono dodatkowy zakup środków ochrony bezpośredniej, maseczki i płyny do 

dezynfekcji, 

– polecono Kierownikom Wydziałów, aby obsługiwali tylko osoby, które niezbędnie 

muszą sprawę załatwić w Urzędzie i mieć osobisty kontakt z pracownikiem Urzędu, 

– Kierownicy wypowiedzieli swoje zdanie na temat obsługi osób w Urzędzie 

potwierdzając wypowiedź Burmistrza o konieczności wprowadzenia ograniczeń w 

bezpośrednich kontaktach, 

– Pani Skarbnik zasugerowała konieczność noszenia maseczek również na korytarzach 

Urzędu. 
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– Burmistrz polecił zakup dodatkowych profesjonalnych maseczek dla pracowników 

narażonych na kontakt z osobami z zewnątrz, dotyczy: USC, WSO, Wydział 

Gospodarki Komunalnej. 

 

Informacje o zagrożeniach występujących na terenie naszej gminy  podawane są na bieżąco 

na stronę gminy oraz bezpośrednio do mieszkańców zgodnie z systemem powiadamiania.  

Treningi radiowe odbywały się co miesiąc zgodnie z harmonogramem Wojewódzkiego 

Centrum zarządzania Kryzysowego. 

Osoba odpowiedzialna za zarządzanie kryzysowe współdziała z pracownikami 

poszczególnych referatów Urzędu Gminy oraz  innymi jednostkami organizacyjnymi z terenu 

gminy w zakresie prowadzonych spraw. Z wykonywanych zadań pracownik sporządza 

sprawozdania zgodnie z wymogami prawa. 

 

Ochotnicze Straże Pożarne  

 Na przestrzeni 2020 roku w Gminie Proszowice działało 22 jednostki Ochotniczych 

Straży Pożarnych w tym dwie jednostki OSP Bobin i OSP Kościelec działały na zasadzie 

włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 

Druhowie w liczbie 630 (w roku 2019 - 605) posiadają do dyspozycji 28 pojazdów strażackich 

(lekkie, średnie i ciężkie), 18 motopomp PO-5, 12 pomp szlamowych WT-30X, 5 pomp 

szlamowych WT-40X, 2 motopompy pływające „Niagara” oraz motopompę Tohatsu. 

 W ramach budżetu w roku 2020 wysokości 1 083 301,00 zł. (w roku 2019 - 980 094,50 

zł), który zrealizowano na poziomie 96,61% (2019 - 92,30%) - 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. 
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 Ponadto przeprowadzono okresowe badania lekarskie dla 38 druhów, ubezpieczono 9 

remiz strażackich, ubezpieczono 630 druhów z gminy, opłacono polisy OC dla 28 pojazdów 

strażackich, opłacono wystawione przez konserwatorów sprzętu rachunki za cztery kwartały 

2020 roku, opłacono prenumeratę czasopisma „Przegląd Pożarniczy” dla wszystkich 

jednostek OSP. 

 Wypłacono ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, 

przeprowadzono kontrole gotowości bojowej w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych 

na terenie gminy Proszowice. Prowadzono akcje dezynfekcji wszystkich miejsc publicznych 

(przystanki, pace zabaw, otoczenia szkół) na terenie gminy Proszowice. 

 

W ramach organizowanych konkursów i programów pozyskano: 

 Program „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska 

– Bezpieczny Strażak 2020” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Krakowie – pozyskano dotację w kwocie 64 875,62 zł. (w roku 2019 – 35 471,54 zł.), 

zakupiono: dla OSP Koczanów: 4 latarki do hełmu Heros Titan, 2 mundury galowe, 2 

komplety aparatów ODO Fenzy, 2 radiotelefony Hytera PD485 oraz agregat prądotwórczy, 

dla OSP Makocice: 3 mundury galowe, 2 ubrania koszarowe, 2 kamizelki taktyczne, 2 sztuki 

mocowań do aparatów powietrznych oraz radiotelefon przenośny Motorola DP4600E, dla 

OSP Górka Stogniowska: 4 ubrania specjalne US-07 oraz 2 komplety mundurów galowych, 

dla OSP Więckowice: podkrzesywarkę Stihl HT133 wraz z przekładnią kątową oraz 2 mundury 

galowe, dla OSP Ostrów: 3 komplety ubrań specjalnych US-07, radiotelefon przenośny 

Motorola DP4600E, 4 węże tłoczne W-52 oraz 2 węże tłoczne W-75, dla OSP Klimontów: 

stojak hydrantowy, 6 ubrań koszarowych 4-częściowych, 4 kominiarki ballycare, 3 pary 

butów specjalnych skórzanych, 6 par butów specjalnych gumowych, 10 par rękawic 

specjalnych, pompę elektryczną "Nautilus", zestaw PSP R1, najaśnicę akumulatorową, 5 

kurtek sztormiak, 2 sztuki butowoderów, mundur galowy, 10 kurtek zimowych oraz agregat 

prądotwórczy Honda 6kW z AVR, dla OSP Jakubowice: wentylator oddymiający mgłowy PH-

VP450 oraz rozdzielacz kulowy, dla OSP Opatkowice: 2 komplety aparatów ODO Fenzy, 

prądownice turbojet 2011 oraz 2 pary butów specjalnych FHR 006, dla OSP Przezwody: 2 

komplety mundurów galowych, dla OSP Kadzice: pompę szlamową Honda WT40X z 

osprzętem, dla OSP Łaganów: 3 komplety ubrań specjalnych FHR008 gold oraz 2 sztuki 

radiotelefonów przenośnych Motorola DP4600E, dla OSP Teresin: 3 komplety mundurów 
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galowych, piłę do betonu i stali Stihl TS420, 10 polarów strażackich, pilarkę Stihl MS194 oraz 

akumulatorowy maszt oświetleniowy; 

 Program „Mały Strażak 2020” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Krakowie – pozyskano dotację w kwocie 1 750,00 zł., zakupiono: 25 kompletów 

ubrań koszarowych dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Ostrów; 

 Konkurs „Mecenat Małopolski 2020” Urząd Marszałkowski Województwa 

Małopolskiego złożono pięć wniosków o pozyskanie dotacji na jubileusze strażackie jednak 

ze względu na wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego oraz brak możliwości 

zrealizowania przedsięwzięć - zrezygnowano z ubiegania się o dofinansowanie; 

 Dotacja „Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań 

ratowniczo-gaśniczych” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – pozyskano 

dotację w kwocie 43 900,00 zł. (w roku 2019 – 24 900 zł.), przeprowadzono remonty dwóch 

garaży (OSP Koczanów i OSP Więckowice) utwardzono plac przy remizie OSP Kościelec oraz 

zakupiono: obuwie specjalne i wąż hydrauliczny (OSP Klimontów), mostek przejazdowy, sito 

kominowe, siodełko wężowe, latarka nahełmowa (OSP Makocice), radiotelefon przenośny 

Motorola oraz umundurowanie i sprzęt pożarniczy (OSP Opatkowice), ubranie specjalne i 

obuwie strażackie (OSP Szczytniki) rękawice specjalne i rękawice techniczne (OSP Kościelec) 

stojak hydrantowy, wąż tłoczny, wodery, pas i hełm strażacki (OSP Bobin); 

 Zrealizowano zadanie publiczne pod tytułem: „Zapewnienie gotowości bojowej 

jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-

gaśniczego” umowa nr 0435/0616066/2020 na zakup średniego samochodu ratowniczo-

gaśniczego marki IVECO dla OSP Bobin w kwocie 431 000,00 zł. 

 W związku z zakupem średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego pozyskano 

dodatkowo dotację w kwocie 40 000,00 zł. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Małopolskiego. 

 Konkurs „Małopolskie Remizy 2020” - OSP Kadzice  

W 2020 roku Gmina Proszowice otrzymała dofinansowanie w wysokości 30 000,00 zł., z 

budżetu Województwa Małopolskiego na wykonanie prac remontowo - budowlanych przy 

remizie strażackiej w Kadzicach. Dzięki przyznanej dotacji (Umowa nr II/126/RO/1442/20 z 

dnia 11.08.2020r) i środkom gminnym wykonano prace termomodernizacyjne polegające na 

dociepleniu ścian zewnętrznych remizy OSP Kadzice,  

Wartość inwestycji: 60 000,00 zł. 



192 

 

  
Zdjęcie 10- Budynek OSP Kadzice po wykonanej termomodernizacji.  

 

 

Zdjęcie 11 – Front budynku OSP w Kadzicach po wykonaniu termomodernizacji.  

 

Łączna suma środków zewnętrznych pozyskanych w 2020 roku wyniosła 611 525,62 zł. 

 

Jednocześnie należy podkreślić ,iż pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich od początku 

trwania pandemii brali udział w rozdysponowywaniu środków ochrony doraźnej takich jak 

kombinezony, płyny do dezynfekcji rąk i pomieszczeń, maseczki, rękawiczki zarówno wśród 

pracowników Urzędu jak również druhów OSP którzy do dnia dzisiejszego wykonują opryski 
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newralgicznych punktów takich jak przystanki autobusowe czy budynki użyteczności 

publicznej.  

 

Straż Miejska 

Straż Miejska w Proszowicach swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje rejon Gminy i Miasta 

Proszowice, w skład wchodzi miasto oraz 28 wsi. W 2020 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. 

 Straż Miejska w miesiącu marcu 2020 r. pełniła wyłącznie dyżury przy wejściu do UGiM 

w Proszowicach jako ochrona urzędu w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby 

zakaźnej COVID-19. 

Poleceniem Wojewody Małopolskiego Nr 19/2020 r. począwszy od dnia 2 kwietnia 2020 r. 

Straż Miejska  

– dokonywała dyslokacji patroli straży miejskich zgodnie ze wskazaniami komendantów 

właściwych terytorialnie jednostek Policji  

– organizowała wspólne patrole z Policją zgodnie ze wskazaniami komendantów 

właściwych terytorialnie jednostek Policji  

– prowadziła inne formy współpracy straży miejskich z właściwymi terytorialnie 

jednostkami Policji, w tym w szczególności odnośnie weryfikacji realizacji nakazów, 

zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego, w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-COV-2, 

zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji. 

Zgodnie z poleceniem Wojewody pozostałe zadania straży miejskich były realizowane 

wyłącznie w zakresie, w jakim służą prowadzeniu działań związanych z weryfikacją 

wykonywania ww. nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego, związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się choroby 

zakaźnej COVID-19. 
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Polecenie podlegało natychmiastowemu wykonaniu i obowiązywało aż do odwołania. 

Poleceniem Wojewody Małopolskiego Nr 71/2020r z dnia 18 czerwca 2020r a także 

poleceniem Nr 77/2020r z dnia 19 czerwca 2020r , zostało uchylone polecenie Nr 19/2020r 

Polecenie Wojewody Małopolskiego Nr 208/2020 z dnia 10 października nakazuje realizacje 

zadań zgodnie z poleceniem Nr 19/2020r i obowiązuje do odwołania. 

Od 12 listopada 2020r do końca roku strażnicy pełnili także dyżury przy wejściu do UGiM w 

Proszowicach jako ochrona urzędu w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby 

zakaźnej COVID-19. 

 W 2020r przeprowadzono 48 kontrole kotłowni domowych (samodzielnie, wspólnie z 

Wydziałem Rolnictwa i Ochrony Środowiska, oraz z dzielnicowymi z KPP Proszowice w 

godzinach popołudniowych ). Efektem czego nałożono 3 mandaty karne na kwotę 500 zł, 

Wspólnie z WRiOŚ przeprowadzono również kontrole segregacji odpadów i zbiorników 

bezodpływowych ( szamb).  

W minionym roku Straż Miejska współpracowała min. z Wydziałem Spraw Obywatelskich, 

Wydziałem Infrastruktury, MGOPS, Giełdą EKROL. W ramach porozumienia z KPP w 

Proszowicach, wraz z dzielnicowymi odbyło się – 37 służb, wynikających z polecenia 

Wojewody Małopolskiego i polegały na kontroli miejsc osób przebywających na 

kwarantannie zgodnie z lista  podaną na odprawie w KPP Proszowice, a w szczególności 

przestrzegania obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz zachowywania dystansu społecznego. 

Ponadto 2 służby odbyły się w godzinach popołudniowych i wieczornych w związku z 

kontrolą pieców C.O pod kątem jakości spalanego opału. Podczas tych służb przeprowadzono 

6 kontroli palenisk. Dodatkowo była 1 służba wspólna n/w : akcja pod kryptonimem – ZNICZ. 

Przeprowadzone kontrole i interwencje : 

W trakcie pełnienia służb prewencyjno – interwencyjnych, przeprowadzania 

systematycznych kontroli miejsc zagrożonych i realizacji powierzonych zadań, strażnicy 

miejscy przeprowadzili 810 kontroli i interwencji (w tym 121 zgłoszonych przez 

mieszkańców) ujawniono 689 wykroczeń, w tym nałożono 61 mandatów karnych na kwotę 

6300 zł, oraz udzielono 621 pouczenia, oraz 7 spraw przekazano innym organom.  

Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 
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W stosunku do osób dopuszczających się w miejscach publicznych nieobyczajnych wybryków 

funkcjonariusze podjęli 12 interwencji. Podejmowane działania strażników mają przede 

wszystkim charakter prewencyjny i zmierzają do przeciwdziałania występowania tego 

rodzaju wykroczeń, szczególnie w rejonie Rynku, ciąg ulicy 3 Maja, a w szczególności rejon 

sklepu monopolowego ALKOCHOLE 24 H. Działania strażników miejskich dotyczyły także 

handlu w miejscach niedozwolonych na terenie miasta, dokonano 114 kontroli i interwencji, 

z czego nałożono 2 mandaty karne, oraz 112 pouczeń. 

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 

Są 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 158, w tym ukarano 

mandatami karnymi 15 sprawców wykroczeń, pouczono 142 kierowców, 1 sprawę 

przekazano innym organom.  

 

Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Proszowicach pełniąc służby patrolowe na terenie gminy i 

miasta zwracali uwagę na wygląd i estetykę miasta. 

Ogólna liczba interwencji w tym zakresie wynosiła 195, z czego , nałożono 39 mandatów 

karnych, i 156 pouczenia. 

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach a także ustawa o odpadach 

W trakcie pełnienia służb na terenie gminy i miasta Proszowice w celu poprawienia stanu 

sanitarno-porządkowego strażnicy przeprowadzili 109 kontrole posesji z czego nałożono 4 

mandaty karne, i pouczono 105 mieszkańców. 

W 2020 r. Straż Miejska w Proszowicach podejmowała także interwencje na zgłoszenia 

mieszkańców miasta i wsi oraz przekazane przez KPP Proszowice, takie jak : 



196 

 wałęsające się bezdomne psy na terenie miasta i gminy – 26 

 padłe i ranne zwierzęta na ulicach i w pasach drogowych – 2 

 wystające gałęzie krzewów i drzew na drogi publiczne – 7 

 uszkodzenia jezdni lub chodnika – 1 

 zajęcie pasa drogowego – 4 

 

9) Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Gminy Proszowice w roku 2020.  

 

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 2020 do 31 grudnia 2020. 

Pełną treść wspomnianej wyżej analizy stanowi załącznik nr 3 niniejszego Raportu.  

 

10) Realizacja Funduszu Sołeckiego w 2020 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 2020 na zdania funduszu sołeckiego wydano łączną 

kwotę w wysokości 645 514,80 zł. (w roku 2019 – 558 120,40 zł.). 
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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 2020 Gmina Proszowice może uzyskać 25,351 % zwrotu z wydatkowanej kwoty funduszu. 

Za rok 2019 Gmina Proszowice uzyskała 26,204 % zwrotu z wydatkowanej kwoty funduszu, 

tj. 146 249,87 zł. 

Na poszczególne Sołectwa w Gminie Proszowice w roku 2020 i 2019 przypadły następujące 

kwoty (wyrażone w złotych ): 

L.P. Miejscowość  2020 2019 

1.  Bobin 24 373,96  21 246,98  

2.  Ciborowice 14 517,15  12 726,80  

3.  Czajęczyce 17 032,90  14 758,81  

4.  Gniazdowice 22 146,90  19 072,38  

5.  Górka Stogniowska 24 332,72  20 819,19  

6.  Jakubowice 22 023,17  18 894,13  

7.  Jazdowiczki 14 063,49 12 405,96  

8.  Kadzice 18 063,95  15 614,39  

9.  Klimontów 41 241,90  35 649,30  

10.  Koczanów 19 878,60  16 826,47  

11.  Kościelec 33 735,87  29 802,81  

12.  Kowala 22 311,87  19 357,57  

13.  Łaganów 27 302,14  23 136,40  

14.  Makocice 23 012,98  19 821,01  

15.  Mysławczyce 13 279,89  11 586,02  

16.  Opatkowice 41 241,90  35 649,30  

17.  Ostrów 35 962,94  31 407,03  

18.  Piekary 18 641,34  16 042,19  

19.  Posiłów 13 816,04  11 942,52  

20.  Przezwody 21 157,09  18 074,20  

21.  Stogniowice 25 652,46  22 280,81  

22.  Szczytniki 22 476,84  19 143,67  

23.  Szczytniki Kolonia 16 496,76  14 259,72  
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L.P. Miejscowość  2020 2019 

24.  Szklana 13 238,65  11 300,83  

25.  Szreniawa 19 507,42  17 254,26  

26.  Teresin 19 837,35  17 182,96  

27.  Więckowice 22 683,05  19 464,52  

28.  Wolwanowice 12 290,09  10 623,49  

29.  Żębocin 25 281,28  21 888,67  

 

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.). 

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 2020 oraz 2019 –w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano: 

L.P. Miejscowość  2020 2019 

1.  Bobin Zakup średniego samochodu 

gaśniczego dla OSP 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. 
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L.P. Miejscowość  2020 2019 

2.  Ciborowice Zakup kontenera z 

przeznaczeniem na świetlice 

Projekt i wykonanie oświetlenia 

drogi Ciborowice – Przezwody, 

zakup działki 13/5. 

3.  Czajęczyce Zagospodarowanie działki na 

terenie wsi Czajęczyce. 

Zakup kamienia na łąki. 

4.  Gniazdowice Dokończenie drogi łączącą się z 

drogą powiatową 

Remont drogi gminnej 160234 K 

Gniazdowice II przez wieś, 

5.  

Górka 

Stogniowska 

Wykonanie oświetlenia (2 

lampy) przy drodze koło 

remizy OSP. 
Dokończenie oświetlenia w Górce 

Stogniowskiej. 
Utwardzenie placu przed 

remizą OSP. 

6.  Jakubowice Budowa oświetlenia przy 

drodze wojewódzkiej. 

Dokończenie utwardzenia placu 

kostką brukową przed Domem 

Ludowym w Jakubowicach wraz z 

opaską wokół budynku. 

7.  Jazdowiczki Budowa budynku wiejskiego. Budowa budynku wiejskiego na 

działce nr 113 obręb Jazdowiczki. 

8.  Kadzice Prace remontowe remizy OSP 

Kadzice. 

Modernizacja remizy OSP 

Kadzice. 

9.  Klimontów Dalsze prace budowlane w 

nowym garażu OSP 

Klimontów. 

Dokończenie modernizacji boiska 

szkolnego przy ZS w Klimontowie, 

10.  Koczanów Wykonanie remontów w 

remizie OSP oraz bieżące jej 

utrzymanie. Zakup 

wyposażenia do remizy OSP. 

Doprowadzenie wody, 

wykonanie ubikacji oraz budowa 

szamba w remizie OSP Koczanów. 
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L.P. Miejscowość  2020 2019 

Zakup strojów dla KGW. Zakup 3 ton opału do 

Niepublicznej Szkoły 

Podstawowej w Koczanowie. 

Wykonanie projektu 

oświetlenia, zakup lamp. 

wyposażenie świetlicy w remizie 

OSP Koczanów w meble oraz 

sprzęt AGD. 

11.  Kościelec Przepust i odwodnienie 

Kościelca. 

Dopłata do termomodernizacji 

remizy OSP Kościelec. Zakup 

sprzętu sportowego dla LKS 

Płomień Kościelec. 

Zakup ławek na trybuny – 

stadion „Płomienia” i ich 

montaż. 

Utwardzenie terenu przy 

remizie OSP Kościelec. 

Remont kuchni i wyposażenie 

w remizie OSP Kościelec. 

Zakup instrumentów i remont 

sali ćwiczebnej. 

12.  Kowala Remont małej sali i 

przedsionka w remizie OSP 

Kowala.  

Dokończenie remontu i 

wyposażenie remizy OSP Kowala. 

Montaż 3 lamp oświetlenia 

ulicznego w Kowali koło 

posesji nr 72. 

13.  Łaganów Modernizacja przepustu przy 

posesji p. Rychlickiego i p. 

Gudowskiego. 

Wkład własny na zakup 

samochodu strażackiego. 

"Modernizacja drogi do kolejki 

między posesją p. Musiała i p. 

Belskiego na działce 389". 

14.  Makocice Remont drogi obok p. Pluty Wykonanie oświetlenia ulicznego 
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L.P. Miejscowość  2020 2019 

Kamień na drogę przy posesji 

p. Czekaj. 

w Makocicach. 

Uzupełnienie placu zabaw 

kamieniem i jego zakup. 

15.  Mysławczyce Remont budynku OSP 

Mysławczyce oraz trenu wokół 

OSP. 

Prace remontowe, zakup 

materiałów budowlanych do 

wymiany dachu na budynku 

remizy OSP Mysławczyce., 

Zmiana konstrukcji dachu na 

remizie OSP Mysławczyce. 

16.  Opatkowice Dokończenie remontu remizy 

OSP Opatkowice. 

Budowa parkingów pod POM-em 

w Opatkowicach. 

17.  Ostrów Zakup sprzętu do utrzymania 

terenów zielonych w 

sołectwie. 

Remont i modernizacja terenów 

wokół stawu w Ostrowie. 

Bieżące remonty budynku OSP 

Ostrów. 

18.  Piekary Dokończenie remontu i odbiór 

budynku OSP Piekary. 

Utwardzenie podjazdu do garażu 

i remizy OSP Piekary. 

Zakup 2 wiat przystankowych. 

19.  Posiłów Wykończenie prac w budynku 

OSP Posiłów. 

Kontynuacja rozbudowy budynku 

remizy OSP Posiłów. 

20.  Przezwody Modernizacja przepustu na 

drodze Przezwody-Kościelec. 

Wykonanie projektu i budowa 

oświetlenia ulicznego długość 

500 m przy drodze asfaltowej nr 

działki 258 w Przezwodach. 

Dokończenie budowy garażu dla 

OSP Przezwody. 

21.  Stogniowice Dokończenie oświetlenia Dokończenie oświetlenia 
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ulicznego Hektary 1 i drogę 

przez wieś. 

ulicznego I droga Hektary. 

22.  Szczytniki Budowa parkingu pod SP w 

Szczytnikach. 

Remont drogi gminnej Buła–

Banach. 

Remont pomieszczeń OSP 

Szczytniki. 

Remont remizy OSP Szczytniki.  

23.  Szczytniki 

Kolonia 

Budowa świetlicy wiejskiego. Budowa budynku wiejskiego w 

Szczytnikach Kolonii. 

24.  

Szklana 

Remont drogi dojazdowej do 

pól nr 210/3. 

Prace ziemne na „Kamieńcu”– 

teren wiejski. 

25.  

Szreniawa 

Budowa budynku wiejskiego w 

Szreniawie. 

Kontynuacja remontu 

nawierzchni drogi dojazdowej 

Klimontów –Młyńskie. 

26.  Teresin Modernizacja i doposażenie 

budynku remizy OSP i terenu 

wokół. 

Doposażenie remizy OSP Teresin. 

Utwardzenie terenu. 

Utwardzenie drogi gminnej przy 

posesji Janusza Adamczyka. 

27.  Więckowice Wykonanie oświetlenia dróg w 

Więckowicach. 

Remont remizy OSP Więckowice., 

Montaż instalacji 

fotowoltaicznej. 

Zakup materiałów do remontu. 

28.  Wolwanowice Zagospodarowanie działki 

wiejskiej. 

Zakup przydomowej oczyszczalni 

ścieków na działkę wiejską. 

Przyłączenie prądu do działki 

wiejskiej. 

Zakup i montaż obrzeży na 

działce wiejskiej. 
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29.  Żębocin Remont i przebudowa 

przepustów na potoku tzw. 

„Kowalówki” w Żębocinie 

przy nr 53. 

Powiększenie 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. 

 

A. 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 
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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., 

 

 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. 

 

Przychody Spółki KZGM  

Przychody ze sprzedaży obejmują należne kwoty netto ze sprzedaży tj. pomniejszone o 

należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą. 

Przychody ze sprzedaży produktów wynoszą 2 295 162,75zł.  

 

 

 

 

 

 



206 

Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów netto ze sprzedaży produktów, usług 

w roku 2020 w porównaniu z rokiem 2019.  

Przychody netto ze sprzedaży Wartość Procent 

2020 2019 2020  2019 

Produkcji energii cieplnej 1 645 344,06 1 625 516,69 72 % 74% 

Usług administracyjnych 621 492,81 567 744,40 27% 25% 

Usług czynszowych (garaże) 28 325,88 26 254,92  1% 1% 

Razem: 2 295 162,75 2 219 516,01 100 % 100% 

 

Struktura terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, usług w 

roku 2020 w porównaniu z rokiem 2019.  

Przychody netto ze sprzedaży Wartość Procent 

2020 2019 2020 2019 

Kraj 2 295 162,75 2 219 516,01 0,00 0,00 

Eksport 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wewnątrzwspólnotowa dostawa  0,00  0,00  0,00  0,00 

Razem: 2 295 162,75 2 219 516,01 100% 100% 
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Należności krótkoterminowe 

Należności krótkoterminowe 

Stan na 

31.12.2020 

Stan na 

31.12.2019 

a) wobec jednostek powiązanych 22 308,07 21 794,54 

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 22 308,07 21 794,54 

do 12 miesięcy 22 308,07 21 794,54  

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 336 544,20  325 608,13  

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 325 623,20  300 023,13  

do 12 miesięcy 325 623,20  300 023,13  

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 5 200,00   16 890,00 

inne  4321,00  7 295,00  

dochodzone na drodze sądowej 1 400,00 1 400,00 

Należności krótkoterminowe netto razem  558 852,27 347 402,67  
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Podział zobowiązań Spółki 

Zobowiązania długoterminowe 

Zobowiązania długoterminowe 

Stan na 

31.12.2020 

Stan na 

31.12.2019 

a) wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 

b)  wobec pozostałych jednostek 0,00  0,00  

kredyty i pożyczki 0,00 0,00 

inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 

-inne 0,00  0,00  

Zobowiązania długoterminowe, razem 0,00 0,00 

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 

31.12.2020 

Stan na 

31.12.2019 

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 
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Zobowiązania krótkoterminowe 

Stan na 

31.12.2020 

Stan na 

31.12.2019 

inne 0,00  0,00  

b) wobec pozostałych jednostek 138 406,88  150 243,97  

inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 46 752,86 41 338,31 

do 12 miesięcy 46 752,86 41 338,31 

powyżej 12 miesięcy 0,00  0,00  

kredyty i pożyczki 0,00 20 371,67  

z tytułu podatków, ceł , ubezpieczeń i innych 

świadczeń 91 654,02 88 533,99 

z tytułu wynagrodzeń   0,00  0,00  

inne 0,00  0,00  

Zobowiązania krótkoterminowe-  razem 138 406,88 150 243,97  

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „KZGM” Sp. z o.o. w Proszowicach zamknęło rok 

obrachunkowy 2020 wynikiem bilansowym dodatnim w wysokości 552,73zł (2019 rok zysk - 

1 168,42 zł.) 

 

 

 

B. 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 



210 

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. 

 

Należności krótkoterminowe Spółki 

Należności krótkoterminowe 

Stan na 

31.12.2020 

Stan na 

31.12.2019 

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 3 830,62 5 981,49 

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 3 830,62 5 981,49 

do 12 miesięcy 3 830,62 5 981,49 
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Należności krótkoterminowe 

Stan na 

31.12.2020 

Stan na 

31.12.2019 

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 0,00 0,00 

inne  0,00 0,00 

dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 

Należności krótkoterminowe netto razem  3830,62 5981,49 

 

 

Podział zobowiązań Spółki  

 

Zobowiązania długoterminowe 

Zobowiązania długoterminowe  

Stan na 

31.12.2020 

Stan na 

31.12.2019 

a) wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 

b) wobec pozostałych jednostek 1 017 370,41 1 057 866,30 

kredyty i pożyczki  964 459,60 1 004 955,49 

kaucji  52 910,81 52 910,81 

inne  0,00 0,00 

Zobowiązania długoterminowe -  razem 1 017 370,41 150 243,97  
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Zobowiązania długoterminowe  

Stan na 

31.12.2020 

Stan na 

31.12.2019 

Przedział czasowy wg umowy kredytowej  Powyżej 1 roku do 

30 lat  

Powyżej 1 roku do 

30 lat  

 

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 

31.12.2020 

Stan na 

31.12.2019 

a) wobec jednostek powiązanych 651,34 190,05 

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 651,34 190,05 

do 12 miesięcy 651,34 190,05 

powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

inne 0,00  0,00  

b) wobec pozostałych jednostek 7 329,89 4 257,22 

inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 6 880,59 3 359,24 

do 12 miesięcy 6 880,59 3 359,24 

powyżej 12 miesięcy 0,00  0,00  

kredyty i pożyczki 0,00 0,00 
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Zobowiązania krótkoterminowe 

Stan na 

31.12.2020 

Stan na 

31.12.2019 

z tytułu podatków, ceł , ubezpieczeń i innych 

świadczeń 447,95 893,59 

z tytułu wynagrodzeń   1,35  4,39  

inne 0,00  0,00  

Zobowiązania krótkoterminowe-  razem 7981,23 4 447,27 

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego “TBS - Proszowice” zamknęło rok 2019 wynikiem 

finansowym dodatnim (zysk) w wysokości 22 624,16 zł (2019 rok strata  -3427,21  zł). 

C. 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: 

I. 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. 

II. Wynajem i dzierżawa powierzchni magazynowych i usługowych dla prowadzenia 

działalności gospodarczej przez inne podmioty na terenie rynku hurtowego, a przede 
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wszystkim producentom rolnym, przetwórcom, hurtownikom oraz jednostkom 

świadczącym usługi dla rynku rolnego i żywnościowego, 

A. Prowadzenie działalności marketingowej, inwestycyjno- wdrożeniowej i naukowej w 

zakresie rynku rolnego i żywnościowego, 

B. Prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej oraz reklamowej, 

C. Prowadzenie doradztwa w zakresie rynku rolnego i zasad funkcjonowania giełdy 

rolniczej, 

D. Prowadzenie kursów zawodowych, 

E. Współudział w rozwoju jednostek infrastrukturalnych w rejonie działania giełdy 

rolnej: banków, stacji obsługi, hoteli, jadłodajni, parkingów i innych, 

F. Współudział w rozwijaniu sieci informatycznej i telekomunikacyjnej w rejonie 

działania giełdy rolnej, 

G. Współudział w rozwijaniu krajowej i zagranicznej sieci transportu i dystrybucji 

produktów rolnych i spożywczych, 

H. Wspieranie i uczestniczenie w innych przedsięwzięciach na rzecz rozwoju rynku 

rolnego oraz współdziałanie z innymi giełdami i udział w krajowym systemie giełd 

rolnych, 

I. Prowadzenie działalności handlowo- magazynowej, 

J. Świadczenie innych usług związanych z rolnictwem, 

K. Skup, przetwórstwo i inne usługi z zakresu produktów rolnych, 

L. Działalność informacyjna w zakresie multimedialnych środków przekazu. 

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. 

Sprawozdanie to zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 

gospodarczej.  

Kontynuacja działalności jest niezagrożona, wyjąwszy – rzecz jasna – zaistnienie niedających 

się przewidzieć zdarzeń lub uwarunkowań w przyszłości. 

Rok 2021 jest rokiem niepewnym ze względu na pandemię COVID-19. Społeczne i 

gospodarcze skutki pandemii będą prawdopodobnie długotrwałe. Nie wiadomo w jakim 

zakresie obostrzenia  handlu na targowiskach  w czasie pandemii dotkną Spółkę. 
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Przedmiot działalności 

Przedmiotem działalności Spółki w 2020 roku były: 

a) obsługa placów targowych oraz wynajmowanie budynków, powierzchni biurowych i 

pawilonów handlowych oraz hali magazynowej, 

b) sprzedaż i zakup warzyw w roku 2020 nie był prowadzony. 

Przychody z placów targowych i wynajmu ogółem w 2020 r. wyniosły: 1 218 816,58 zł i 

zmniejszyły się w stosunku do 2019 r. o kwotę 123 426,59 zł. 

W roku 2020 Spółka zebrała opłatę targową w wysokości 90 454,00 złotych. 

Zapłacono Podatek Vat do Urzędu Skarbowego w Proszowicach w kwocie 197 695,00 złotych. 

 

Przychody z placów targowych w 2020 przedstawiają poniższe tabele: 

Plac Brodzińskiego: 

 2020 2019 

Suma 820 923,95 933 734,46 

 

Przychody z Placu Brodzińskiego zmniejszyły się o 112 810,51 złotych. 

Plac Królewska: 

 2020 2019 

Suma 198 206,32  191 045,98 

Przychody z Placu Królewska wzrosły o 7.160,34 złotych. 

Zestawienie pozostałych  przychodów przedstawia poniższa tabela: 

Przychody 2020 2019 

Czynsze Plac Brodzińskiego 64 358,79  70 328,04 

Czynsze Plac Królewska  15 672,92  16 591,13 

Inkaso 18 090,80  26 141.40 
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Pozostałe przychody 101 563,80  104 402,16 

Przychody łącznie 199 686,31  217 462,73 

 

Pozostałe przychody (czynsze, wynajem, inkaso) zmniejszyły się o 17 776,42 złotych. 

 

Koszty z działalności operacyjnej 

Koszty z działalności operacyjnej w 2020 roku przedstawia poniższa tabela: 

 2020 2019 

Amortyzacja 139 340,49 101 465,63 

Zużycie materiałów i energii 70 361,63 65 599,77 

Usługi obce 112 412,36 
110 479,52 

Podatki i opłaty 119 281,48 114 915,01 

Wynagrodzenia 614 438,07 593 499,20 

Ubezpieczenia społeczne i 

inne świadczenia 204 904,04 153 969,00 

Pozostałe koszty 6 468,27 
11933,72 

Suma 1 267 206,34 1 151 861,85 

 

Koszty działalności operacyjnej wzrosły w porównaniu do okresu poprzedniego o 115 344,49 

złotych. 

 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zatrudnionych było w Spółce na umowę o pracę 10 osób na 

etat i 2 osoby na pół etatu oraz 1 osoba na umowę zlecenie. 

 

Środki trwałe 

 Grunty Budynki i 

budowle 

Urządzenia 

techniczne i 

Środki 

transport

Pozostałe 

śr. trwałe 

Razem 
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maszyny u 

Stan na 

01.01.2020 44222,80 1306074,11 121414,61 14256,74 318748,40 2202616,66 

Zwiększenia/ 

zmniejszenia 181122,00 87433,71 36.535,76 

-

11531,65 90.647,10 384206,92 

Amortyzacja 

2020 0 93941,22 10456,39 2725,09 32217,79 139340,49 

Wartość 

netto 623244,80 1299566,60 147493,98 0 377177,71 2447483,09 

 

Środki trwałe w budowie na koniec roku 2020 wynoszą 58 918,89 złotych. 

W roku 2020 dokonano zakupu środków trwałych na łączną kwotę 352 075,49 zł. 

W roku 2020 dokonano ulepszenia środków trwałych na kwotę 43 663,08 zł. 

Dokonano sprzedaży środków trwałych na kwotę26 330,00 zł. 

 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne, przychody i koszty finansowe 

Pozostałe przychody operacyjne to kwota: 127 173,95 zł. 

Pozostałe koszty operacyjne to kwota: 29 719,71 zł. 

Przychody finansowe to kwota 22 382,21 zł. 

Koszty finansowe to kwota 63 zł. 

 

Giełda Rolna EK-ROL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymała subwencję 

finansową z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. w kwocie 80 000,00 zł na podstawie umowy 

numer 859700010019562SP. 

 

Giełda Rolna EK-ROL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymała dotację do budowy 

zbiornika wodnego małej retencji z budżetu województwa małopolskiego w kwocie 47 

000,00 zł na podstawie umowy nr VI/14/RO/20.  

 

Zysk bilansowy za rok 2020 wynosi 67 421,69 zł. (2019 rok 172 385,88 zł )  

Dochód podatkowy za rok 2020 wynosi 52 038,26 zł. 
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D. 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.  

 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 01.01.2020 do dnia 31.12.2020 był piątym rokiem obrotowym Spółki.  

W tym okresie Spółka uzyskała następujące wyniki: 

– suma aktywów i pasywów:  

W roku 2020 – 1 087 175,11 zł.  w 2019 – 726 224,72 zł. 

–  przychód netto:  

W roku 2020 -1 117 985,44 zł. (w 2019 – 1 701 395,96 zł.) 

– koszty działalności operacyjnej:  
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W roku 2020 -1 804 639,99 zł. (w 2019 – 2 060 767,76 zł.) 

– strata netto:  

W roku 2020- 615 727,47 zł.  (w 2019 – 349 842,23 zł.) 

 

W okresie sprawozdawczym Spółka nie kontynuowała wynajmu większości umów w związku 

z pandemią i rewitalizacją hali.  

Na początku okresu sprawozdawczego Spółka zatrudniała 10 pracowników , w okresie 

sprawozdawczym obowiązywały 24 umowy zlecenia z instruktorami i ratownikami. Niestety 

pandemia wymusiła ograniczenie zatrudnienia z tytułu umów zlecenia.  

W ramach kontynuacji umowy z dnia1 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 autobusu.  

W okresie sprawozdawczym nie doszło do zmian w kapitale zakładowym Spółki.  

W piątym 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 2020 wynikiem bilansowym ujemnym w wysokości 

615 727,47 zł. (2019 rok strata -349 842,23 zł.). 

 

E. 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). 
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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 2020 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, 
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Lekszyc oraz do części odbiorców w Gminie Kazimierza Wielka (Dalechowice, Boronice) oraz 

w Gminie Pałecznica (Ibramowice, Pieczonogi). 

Niewielkie ilości wody dla swoich odbiorców zakupuje Związek Międzygminny „NIDZICA” 

(zakup hurtowy). Na lokalnym rynku działania spółki „Wodociągi Proszowickie Sp. z o.o.”, 

brak konkurencji – monopol naturalny.  

 

Wielkość i struktura sprzedaży 

Przychody ze sprzedaży (w złotych) w roku 2020 w porównaniu z rokiem 2019  

PRZYCHODY Rok 2020 Rok 2019 

Sprzedaż wody  2 433 413,37 2 324 552,53 

Odbiór ścieków  1 973 047,69 1 910 174,92 

Opłata abonamentowa 114 463,43  109 384,48 

Działalność dodatkowa  184 857,13 189 973,53 

RAZEM  4 705 781,62 4 534 085,46 

 

Sprzedaż za 2020  

Sprzedaż wody 511 189 m3   (w 2019 – 499 843 m3) 

Odbiór ścieków 305 457 m3  (w 2019 – 305 457 m3) 

Struktura sprzedaży wody i ścieków (w m3) wg klas przychodu w roku 2020 w porównaniu z 

rokiem 2019. 

PRZYCHODY Rok 2020 Rok 2019 

Gospodarstwa domowe woda  421 888 402 422 

Gospodarstwa domowe ścieki 175 013 169 053 

Instytucje i podmioty gospodarcze woda 89 301 97 421 

Instytucje i podmioty gospodarcze ścieki 65 432 71 223 

Ścieki dowożone 65 012 68 673 

 

Struktura sprzedaży wody i ścieków (w zł) wg klas przychodów w roku 2020 w porównaniu z 

rokiem 2019. 

PRZYCHODY Rok 2020 Rok 2019 

Gospodarstwa domowe woda  2 013 034,91 1 875 595,87 
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PRZYCHODY Rok 2020 Rok 2019 

Gospodarstwa domowe ścieki 1 072 083,71 1 012 185,57 

Gospodarstwa domowe (abonament) 103 301,70 98 203,90 

Instytucje i podmioty gospodarcze woda 420 378,46 448 956,66 

Instytucje i podmioty gospodarcze ścieki 401 506,92 427 029,97 

Instytucje i podmioty gospodarcze 

(abonament) 

11 161,73 11 180,58 

Ścieki dowożone 499 457,06 470 959,38 

 

Produkcja, zakup i sprzedaż wody w okresie I – XII 2020 (w nawiasie dane z analogicznego 

okresu 2019).  

 

Stacja Uzdatniania Wody w Proszowicach wyprodukowała 496,6 tys. m3(476,5 tys. m3) wody 

pitnej; 

– zakupiono z Gminy Pałecznica 318 tys. m3 (271,3 tys. m3) 

– sprzedano odbiorcom 511 tys. m3 wody (499,8 tys. m3) 

– zużyto na cele technologiczne (SUW, oczyszczalni, płukania sieci) ~ 78,5tys. m3 (43 

tys. m3) 

– straty wody ~ 25%. 

 

Długość sieci wodociągowej wynosi 219 km (miasto 35,1 km, wieś 184,3 km). 

 

W ramach prac konserwacyjno-remontowych sieci i przyłączy wodociągowych: 

 Usunięto 79 (75) awarii sieci wodociągowej 

 Usunięto 23 (18) awarii przyłączy wodociągowych do budynków, 

 Usprawniono 4 (10) zasuw liniowych, 

 Usprawniono 9 (7) nawiertek przyłączy wodociągowych; 

 Wymieniono na nowe 3 (2) nawiertki przyłączy wodociągowych 

 Usprawniono 27 (24) hydrantów ppoż.,  

 Wymieniono 9 (9) hydrantów, 

 Wymieniono - zamontowano 18 (17) zasuw i 43 (39) obudów do zasuw, 
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 Wymieniono - zamontowano 65(31) skrzynek do zasuw i 4(11) skrzynek do hydrantów, 

 Zamontowano 72 (67) tabliczek oznacznikowych do zasuw i hydrantów, 

 Wymieniono 356 szt.(537) wodomierzy. 

 

Odbiór ścieków i eksploatacja sieci i przyłączy kanalizacyjnych (w nawiasie dane  

z analogicznego okresu 2019)  

 

W okresie sprawozdawczym odebrano i oczyszczono 240 445 m3 (240 276 m3) ścieków 

doprowadzonych siecią kanałową oraz 65 012 m³ (68 673 m3) ścieków dowiezionych 

samochodami asenizacyjnymi.  

Łącznie odebrano i oczyszczono 305 tys. m3 ścieków. (308,9 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 140 (147) niedrożności sieci kanalizacji sanitarnej, 

 Dokonała przeglądu i czyszczenia 23 (27) 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 31.12.2020  w rejestrach spółki znajdowało się 3 677 szt. (3 626) wodomierzy 

głównych, w tym: 

– osoby fizyczne – 3 375 szt. (3 329 szt.) 

– działalność gospodarcza – 302 szt. (297 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: 
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 Usuwanie awarii wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych,  

 Wykonywanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych, 

 Usługi inżynierskie. 

W 2020 roku Spółka wydała: 

– 5 (64) zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków; 

– 7 (80) warunków technicznych; 

– 46 (29) 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 

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 2020 wynikiem bilansowym dodatnim w wysokości 4509,41 zł (2019 rok zysk 

9550,17 zł). 

F. 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  
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 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) 

– Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B) 

 

 Zakład Gospodarki Komunalnej Proszowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

zamknął rok obrachunkowy 2019/2020 wynikiem bilansowym ujemnym w wysokości 
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305 705,70 zł. Jest to pierwszy bilans od powołania Spółki, zgodnie z Aktem założycielskim. 

Strata Spółki za sam rok 2019 wyniosła 70 647,94 zł. 

W roku 2020 Spółka zajmowała się nadzorem nad składowiskiem odpadów w Żębocinie. 

Trwały, w dalszym ciągu, prace nad uporządkowaniem składowiska. Prace te prowadziła 

firma Ekom, dotychczasowy dzierżawca składowiska.  

 Ponadto Spółka w roku 2020 przyjęła od GiM Proszowice prowadzenie Strefy Płatnego 

Parkowania. W celu prowadzenie tej działalności zostało utworzone biuro strefy oraz zostały 

zatrudnione 4 osoby w celu prowadzenia kontroli strefy (2,5 etatu) i prowadzenie biura (1,5 

etatu). Została podpisana umowa z Powiatowym Urzędem Pracy na dofinansowanie przez 6 

miesięcy dwóch etatów kontrolerskich w ramach prac interwencyjnych. 

Spółka przygotowując się do rozszerzenia swojej działalności w roku 2021r. o zbiórkę i 

transport odpadów komunalnych z terenu GiM Proszowice zakupiła samochód ciężarowy 

DAF (śmieciarkę). 

Urząd Gminy i Miasta Proszowice dofinansował działalność Spółki następującymi kwotami: 

– zakup samochodu ciężarowego DAF wraz z kosztami ubezpieczenia, rejestracji oraz 

niezbędnych napraw - 147 000,00 zł.; 

– organizacja biura strefy płatnego parkowania - 13 000,00 zł. 

– dofinansowanie działalności spółki - 70 000,00 zł. 

Przychody spółki: 

– prowadzenie strefy płatnego parkowania - 95 000,00 zł. 

– nadzór nad składowiskiem odpadów w Żębocinie - 4 500,00 zł. 

– dofinansowanie prac interwencyjnych PUP Proszowice - 6 826,02 zł. 

– umarzalna pożyczka covidowa z PUP Proszowice - 5 000,00 zł. 

– zwrot podatku VAT - 23 308,00 zł.  
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SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

Załącznik nr 1 – Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020.  

https://bip.malopolska.pl/ugimproszowice,a,1936002,raport-o-stanie-gminy-proszowice-za-rok-

2020.html 

Załącznik nr 2 – Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2020. 

https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyiMiastaProszowice/document/716449/Uchwa%C5%

82a-XXXII_271_2021  

Załącznik nr 3 – Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy 

Proszowice za 2020.  

https://bip.malopolska.pl/ugimproszowice,a,1925829,analiza-stanu-gospodarki-odpadami-

komunalnymi-na-terenie-gminy-proszowice-za-2020-r.html 
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