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SŁOWO WÓJTA GMINY GDÓW 

 

Szanowni Państwo! 

 

Ubiegły rok był zdominowany przez pandemię koronawirusa, która postawiła naszą 

społeczność w nowej, nieznanej wcześniej sytuacji. Był to czas próby i mierzenia się z nowymi 

wyzwaniami, a przede wszystkim z różnego rodzaju ograniczeniami, zakazami i nakazami. 

Sparaliżowane zostały wszystkie obszary życia. Całkowicie lub częściowo zamknięte zostały 

placówki oświatowe, instytucje kultury, urzędy, musieliśmy pozostawać w domach. Żyliśmy 

„zdalnie” i na dystans. 

Zostaliśmy zmuszeni do minimalizowania kontaktów społecznych, przez co w 2021r. tylko 

w określonym reżimie sanitarnym mogliśmy organizować zaplanowane spotkania w szerokim 

gronie, wydarzenia kulturalne czy sportowe. Najbardziej odczuwalne obostrzenia wprowadzone 

w związku z pandemią koronawirusa dotyczyły funkcjonowania oświaty, administracji i kultury. 

Sytuacja uległa poprawie w momencie rozpoczęcia szczepień przeciwko COVID-19 i pod koniec 

2021 roku większość obszarów naszego życia wróciła do wcześniejszej aktywności.  

Mimo panującej pandemii najważniejsze zadania służące mieszkańcom były zrealizowane. 

Trwały remonty i przebudowy dróg gminnych, poprawialiśmy przestrzeń publiczną. 

Skończyliśmy inwestycje już zaczęte, rozpoczęliśmy nowe, przygotowywaliśmy dokumentację z 

myślą o kolejnych latach. Sukcesów było sporo, ale kolejne wyzwania przed nami. Wciąż dużych 

finansowych nakładów wymagają gminne drogi, rozbudowa kanalizacji, termomodernizacja 

szkoły, doposażanie placów zabaw. W pierwszej kolejności realizujemy te inwestycje, które mają 

gotową dokumentację projektową oraz szansę na otrzymanie dofinansowania. Wspólnym 

mianownikiem działań inwestycyjnych podejmowanych przez Gminę Gdów jest podnoszenie 

poziomu życia mieszkańców. 

Zachęcam wszystkich zainteresowanych,  a w szczególności mieszkańców Gminy Gdów 

do lektury niniejszego dokumentu. Jestem przekonany, że znajdziecie w nim Państwo  aktualne 

ciekawe informacje na temat naszej gminy.   

                                                                                  

 

                                                                                              Wójt Gminy Gdów 

                                                                                    Zbigniew Wojas 
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WSTĘP 

 

Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym, (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) nałożyła na 

gminy obowiązek corocznego złożenia w terminie do 31 maja raportu o stanie samorządu. 

Opracowanie zawiera istotne informacje w zakresie: 

- ochrony środowiska naturalnego  

- oświaty i wychowania 

- kultury  

- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 

- pomocy  społecznej 

- rolnictwa 

- funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych 

- mienia komunalnego 

- gospodarki komunalnej  

- informacje finansowe 

- inne 

 

Zgromadzone dane w zakresie funkcjonowania Gminy Gdów stanowią spojrzenie na sytuację 

wewnętrzną i zewnętrzną Gminy w 2021 roku.   
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I  OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY GDÓW  

Gmina Gdów jest gminą wiejską położoną na terenie Małopolski, w powiecie wielickim, 

ok. 30 km na południe od Krakowa. Geograficznie usytuowana jest na Pogórzu Bocheńskim               

i  Wielickim. Przez gminę przepływa rzeka Raba – prawy dopływ Wisły.  Gmina Gdów sąsiaduje 

z  5  innymi gminami  tj. Biskupice, Bochnia, Dobczyce, Kłaj i  Łapanów. W  obecnym kształcie 

powstała w 1976 roku w wyniku połączenia Gminy Gdów i Gminy Niegowić. Jej powierzchnia 

liczy około 108 km2.  Swoim zasięgiem obejmuje  29 sołectw tj. Bilczyce, Cichawa, Czyżów, 

Fałkowice, Gdów, Hucisko, Jaroszówka, Klęczana, Krakuszowice, Książnice, Kunice, Liplas, 

Marszowice, Niegowić, Niewiarów, Nieznanowice, Niżowa, Pierzchów, Podolany, Stryszowa, 

Szczytniki, Świątniki Dolne, Wiatowice, Wieniec, Winiary, Zagórzany, Zalesiany, Zborczyce, 

Zręczyce. Według stanu na dzień 31.12.2021r. liczba mieszkańców przekroczyła 18 000 

mieszkańców. 

Gmina Gdów jest miejscem atrakcyjnym do spędzania wolnego czasu. Dysponuje 

kilkudziesięcioma kilometrami oznakowanych tras rowerowych, zachęcających do aktywnego 

wypoczynku.  W strefach rekreacji i wypoczynku ZARABIE I i ZARABIE II przygotowane  

zostały atrakcje dla całych rodzin umożliwiające spędzanie wolnego czasu. (place zabaw, 

skatepark, ścianka wspinaczkowa, siłownia terenowa, boisko do siatkówki plażowej, kort 

tenisowy, promenada piesza nad wodą, ścieżki i alejki piesze to tylko niektóre z propozycji dla 

młodszych i starszych).  

Rzeka, akweny wodne, przepiękne  krajobrazy,  liczne miejsca  historyczne  oraz sakralne 

zachęcają do spędzenia  na terenie gminy wolnego czasu. Liczne walory turystyczne stale 

przyciągają gości gminy. Równocześnie w celu zapewnienia stałego rozwoju wspólnoty władze 

samorządowe przywiązują szczególną uwagę do stworzenia komfortowych warunków dla 

wszystkich zainteresowanych inwestycjami na naszym terenie.  

Przewodniczącym Rady Gminy Gdów jest Pan Tadeusz Ciężarek, pełniący funkcję                 

od 2006 roku. Wójtem Gminy Gdów jest Pan Zbigniew Wojas, pełniący funkcję od 2002 roku,      

a jego zastępcą powołanym w 2021r. jest Pan Grzegorz Piętak. Sekretarzem Gminy Gdów jest 

Pani Bożena Malarczyk, pełniąca funkcję od 2018 roku. Skarbnikiem Gminy Gdów jest Pani 

Katarzyna Lisowska, pełniąca funkcję od 2005 roku.    

Urząd Gminy w Gdowie mieści się pod adresem Rynek 40, 32-420 Gdów. Godziny   pracy 

urzędu: poniedziałek od 8:30 do 18:00; wtorek, środa, czwartek od 7:30 do 15:30, piątek od 7:30 

do 14:00. W Urzędzie Gminy Gdów funkcjonowały w roku 2021  następujące komórki 

organizacyjne:  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bilczyce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cichawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czy%C5%BC%C3%B3w_(powiat_wielicki)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fa%C5%82kowice_(wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gd%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hucisko_(powiat_wielicki)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jarosz%C3%B3wka_(wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kl%C4%99czana
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krakuszowice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%85%C5%BCnice_(wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kunice_(wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Liplas
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marszowice_(powiat_wielicki)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niegowi%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niewiar%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nieznanowice_(wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ni%C5%BCowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pierzch%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podolany_(powiat_wielicki)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stryszowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szczytniki_(powiat_wielicki)
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%85tniki_Dolne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiatowice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wieniec_(wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Winiary_(powiat_wielicki)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zag%C3%B3rzany_(powiat_wielicki)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zalesiany_(wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zborczyce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zr%C4%99czyce
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- Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich (w tym; Urząd Stanu Cywilnego),  

- Referat Finansowy,  

- Referat Zarządzania Drogami,  

- Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych, Planowania Przestrzennego  

   i Gospodarowania Gminnym Zasobem Nieruchomości, 

- Referat Przedsięwzięć Społeczno-Gospodarczych Gminy, 

- Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 

- Referat Współpracy, Komunikacji Społecznej i Promocji, 

- Referat Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Przeciwpożarowej i       

   Informacji  Niejawnych, 

- Biuro  Radców Prawnych, 

- Samodzielne stanowisko ds. komunikacji społecznej, promocji i dostępności, 

- Samodzielne stanowisko ds. audytu wewnętrznego. 

 

Sekretarz Gminy bezpośrednio nadzoruje i kontroluje pracę Referatu Organizacyjnego i 

Spraw Obywatelskich. Bezpośredni nadzór i kontrolę nad pracą pozostałych komórek 

organizacyjnych sprawuje Wójt. Pracą Referatów kierują kierownicy. 
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II  PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA I KOMPETENCJE  WÓJTA WG.  STANU NA DZIEŃ  31.12.2020 

R.   

Kompetencje i podstawy prawne działania Wójta wynikają  miedzy innymi z ustaw: 

• z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie  gminnym (t.j. Dz.U. 2019.506 z późn. zm.) 

• z dnia 21 listopada 2008 r. O pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. 2019.1282  z późn. 

zm.) 

• z dnia 29 sierpnia 1997 r.  O strażach gminnych (t.j. Dz.U. 2019. 1795 z póź.zm.) 

• z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2018.2096 

z późn. zm.) 

• dnia 27 sierpnia 2009 r. O finansach publicznych ( t.j. Dz.U. 2019.869 z późn. zm.)  

• z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa  (t.j. Dz.U. 2019.900 z późn. zm.) 

• z dnia 12 styczna 1991 r. O podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. 2019. 1170 z  późn. 

zm.) 

• z dnia 15 listopada 1984 r. O podatku rolnym ( t.j. Dz.U. 2019.1256 z późn. zm.) 

• z dnia 30 października 2002 r.  O podatku leśnym (t.j. Dz.U. 2019.888 z późn. zm.) 

• z dnia 16  listopada 2006 r. O opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2019.1000 z późn. zm.) 

•  z dnia 24 września 2010 r. O ewidencji ludności (t.j.  Dz.U. 2019.1397 z późn. zm.) 

• z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. 2018. 2224 z późn. 

zm.) 

• z dnia 06 marca 2018 r.  Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. 2019.1292 z późn. zm.) 

• z dnia 26 października 1982 r. O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (t.j Dz.U. 2019.2277 z późn. zm.) 

• z dnia 18 kwietnia 2002 r.  O stanie klęski żywiołowej (t.j. Dz.U. 2017.1897 z późn zm.) 

• z dnia 14grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2019.1148 z późn. zm.) 

• z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (t.j. Dz.U. 2019.1186 z późn.  zm.) 

• z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 

2018.1945 z późn. zm.) 

 

 

 

 

 

https://sip.lex.pl/#/act/17506209/2397721?directHit=true&directHitQuery=ustawa%20o%20pracownikach%20samorz%C4%85dowych
https://sip.lex.pl/#/act/16784712/2458018?directHit=true&directHitQuery=Kodeks%20post%C4%99powania%20administracyjnego
https://sip.lex.pl/#/act/16784712/2458018?directHit=true&directHitQuery=Kodeks%20post%C4%99powania%20administracyjnego
https://sip.lex.pl/#/act/16799056/2369745?directHit=true&directHitQuery=ordynacja%20podatkowa
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III RADA GMINY GDÓW  

 

Rada Gminy Gdów liczy piętnastu radnych:  

przewodniczący Rady Gminy Gdów - Tadeusz Ciężarek 

v-ce przewodniczący Rady Gminy Gdów - Szczepan Stopa, Jan Zawała 

członkowie (wszyscy): Jerzy Badura, Krzysztof Chyrc, Marcin Ciężarek, Tadeusz Ciężarek, 

Zbigniew, Gumułka, Dominika Linczowska, Jan Obrał, Józef Obrał, Jerzy Stachnik, Szczepan 

Stopa, Katarzyna Szostak, Grzegorz Tabor, Andrzej Warta, Zbigniew Włodarczyk, Jan Zawała. 

 

W Radzie Gminy Gdów działają cztery komisje stałe: 

Komisja Rewizyjna 

przewodniczący: Zbigniew Gumułka 

wiceprzewodniczący: Jerzy Badura 

członkowie: Marcin Ciężarek, Dominika Linczowska, Jan Obrał, Jerzy Stachnik, Katarzyna 

Szostak 

Komisja Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Gminy 

przewodniczący: Józef Obrał 

wiceprzewodniczący: Dominika Linczowska 

członkowie: Zbigniew Gumułka, Szczepan Stopa, Grzegorz Tabor, Zbigniew Włodarczyk,                

Jan Zawała 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

przewodniczący: Zbigniew Włodarczyk 

wiceprzewodniczący: Józef Obrał 

członkowie: Krzysztof Chyrc, Marcin Ciężarek, Jan Obrał, Grzegorz Tabor, Jerzy Stachnik 

Komisja Infrastruktury Społecznej 

przewodniczący: Katarzyna Szostak 

wiceprzewodniczący: Jan Zawała 

członkowie: Jerzy Badura, Krzysztof Chyrc, Jan Obrał, Szczepan Stopa, Andrzej Warta 

 

W 2021 roku Rada Gminy Gdów działała zgodnie z przyjętym planem pracy. W roku 

sprawozdawczym podjęła kilkadziesiąt uchwał, a pełne treści podjętych uchwał znajdują się 

w Biuletynie Informacji Publicznej. 
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IV POROZUMIENIA PODPISANE PRZEZ WÓJTA GMINY GDÓW 

 

Zostały podpisane porozumienia, umowy partnerskie lub listy intencyjne.  
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Treść 

porozumienia 

      S
to

p
ień

 rea
liza

cji  

1. 10.02
.2021
r. 

ANEKS 
Nr 

1/2021 do 

Porozumie

nia 

BAU.8130

.100.2020 

z dnia 

12.10.202

0 r 

OSO-

I 

29.01.

2021r. 

-GMINA 
GDÓW 

-POWIAT 

WIELICKI 

Rynek Górny 2, 

32-020 Wieliczka 

Zmiana w 

załączniku nr 1 do 

porozumienia nr 

BAU.8130.100.202

0 

W
 trak

cie realizacji 

2. 19.03

.2021

r.  

Nr 2/2021  OSO-

I 

19.03.

2021r.  

-GMINA GDÓW 

-KRAKOWSKA 

AKADEMIA 

FRYCZA 

MODRZEWSKI-

EGO ul. G. 

Herlinga-

Grudzińskiego 1, 

33-332 Kraków  

Nawiązanie 

długoterminowego 

współdziałania 

pomiędzy Stronami 

W
 trak

cie realizacji 

3. 06.05

.2021

r. 

Nr 3/2021 OKP

N-IX 

06.05.

2021 r 

-GMINA GDÓW 

-KOMENDA 

POWIATOWA 

PAŃSTWOWEJ 

STRAŻY 

POŻARNEJ W 

WIELICZCE, ul. 

Park Kingi 4 , 32-

020 Wieliczka 

Przekazanie kwoty 

10.000,00 zł na 

Fundusz Wsparcia 

Państwowej Straży 

Pożarnej z 

przeznaczeniem na 

dofinansowanie 

zakupu lekkiego 

samochodu 

operacyjnego. 

Z
realizo

w
an

o
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4. 10.06

.2021

r. 

Nr 4/2021 DGN-

III 

09.06.

2021r 

-WÓJT GMINY 

GDÓW 

ZARZĄD 

-WOJEWÓ-

DZTWA 

MAŁOPOLSKIE

GO ul. Basztowa 

22, 31-156 

Kraków 

Przyjęcie 

nieodpłatnie 

ograniczone 

zarządzanie drogą 

wojewódzką: 

- nr 967 na odc. 

090 km 3+357,20 -

3+530,88 

- nr 966 na odc. 

100 km 0+366 - 

0+580  

W
 trak

cie realizacji 

5.  09.08

.2021

r. 

Nr 5/2021 PSG-

V 

28.06.

2021 

r. 

- GMINA GDÓW 

(+27 innych 

gmin) 

-GMINA 

GROMNIK 

Ul. Witosa 2, 33-

180 Gromnik 

W sprawie 

wspólnego 

przeprowadzenia 

postępowań pn.: 

a)dostawa i montaż 

instalacji 

fotowoltaicznych 

do produkcji 

energii elektrycznej 

w budynkach 

mieszkalnych 

jednorodzinnych w 

ramach projektu 

„Ekopartnerzy na 

rzecz słonecznej 

energii 

Małopolski” 

b) Pełnienie 

nadzoru 

inwestorskiego na 

w/w zadaniu 

inwestycyjnym  

W
 trak

cie realizacji 

6. 07.10

.2021

r.  

OR.8130.1

14.2021 

OSO-

I 

21.09.

2021r. 

-GMINA GDÓW 

-POWIAT 

WIELICKI 

Rynek Górny 2 

32-020 Wieliczka 

Nieodpłatne 

udostępnienie na 

rzecz Powiatu 

umeblowanego 

pokoju, 

usytuowanego w 

budynku Urzędu 

Gminy Gdów, wraz 

z dostępem do 

poczekalni celem 

prowadzenia w nim 

przez Powiat 

punktu 

nieodpłatnej 

pomocy 

prawnej/nieodpłatn

ie poradnictwa 

obywatelskiego. 

R
ealizo

w
an

e o
d
 0

1
.0

1
.2

0
2
2
 r. 
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7. 04.11

.2021

r.  

Nr 7/2021 OSO-

I.USC 

03.11.

2021 

r. 

-WÓJT GMINY 

GDÓW 

- SKARB 

PAŃSTWA- 

MINISTER 

CYFRYZACJI, 

Kancelaria Rady 

Ministrów Al. 

Ujazdowskie 1/3, 

00-583 Warszawa 

Konieczność 

wdrożenia poprawy 

zabezpieczeń 

dowodów 

osobistych 

obywateli Unii i 

dokumentów 

pobytowych 

wydawanych 

obywatelom Unii i 

członkom ich 

rodzin 

korzystających z 

prawa swobodnego 

przemieszczania 

się (tj. do 

pobierania i 

weryfikacji 

odcisków palców 

posiadacza dowodu 

osobistego)  

W
 trak

cie realizacji 

8. 14.12

.2021

r. 

OSO-

I.1610. 

2.8.2021 

ŚDS 14.12.

2021r. 

-GMINA GDÓW 

-GMINA 

ŁAPANÓW  

Powierzenie Gminę 

Gdów przez Gminę 

Łapanów zadania 

publicznego w 

zakresie 

świadczenia usług 

dla osób z 

zaburzeniami 

psychicznymi 

przez 

Środowiskowy 

Dom Samopomocy 

w Zagórzanach. 

R
ealizacja o

d
 0

1
.0

1
.2

0
2
2

 r. 

9.  30.12

.2021

r.  

Nr.9/2021 CK 30.12.

2021r. 

-GMINA GDÓW 

-CENTRUM 

KULTURY W 

GDOWIE Gdów 

398, 32-420 

Gdów 

Rozwiązanie 

umowy użyczenia 

samochodu 

Z
realizo

w
an

o
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10

. 

30.12

.2021

r.  

Nr. 

10/2021 

OSO-

I 

30.12.

2021 

r. 

-GMINA GDÓW 

-GMINA 

BISKUPICE 

Tomaszkowice 

455, 32-020 

Wieliczka 

Przyjęcie przez 

gminę Gdów 

wykonania zadania 

publicznego w 

zakresie 

publicznego 

transportu 

zbiorowego na 

terenie gminy 

Biskupice, w 

ramach linii 

komunikacyjnej G1 

na trasie Książnice-

Trąbki przez: 

Surówki-

Zborówek-

Szczygłów  

R
ealizacja o

d
 0

1
.0

1
.2

0
2
2

 r. 

11

. 

30.12

.2021 

r. 

Nr. 

11/2021 

PSG-

V 

31.05.

2021 

-WOJEWÓDZKI 

FUNDUSZ 

OCHRONY 

ŚRODOWSKA I 

GOSPODARKI 

WODNEJ w 

Krakowie ul. 

Kanonicza 12 31-

002 Kraków 

-GMINA GDÓW 

Realizacja 

Programu na 

terenie gminy 

Gdów, w tym 

wsparcia i obsługi 

wnioskodawców 

Programu w 

procesie składania 

wniosków o 

podstawowy oraz 

wniosków o 

podwyższony 

poziom 

dofinansowania, 

uzyskania i 

rozliczania 

wniosków w 

ramach programu 

„Czyste Powietrze”  

W
 trak

cie realizacji 
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V   INFORMACJE FINANSOWE    

 

          Budżet Gminy Gdów na 2021 rok przyjęty został uchwałą Nr XXXIII/223/2020 Rady 

Gminy Gdów z dnia 8 grudnia 2020 r. Zmiany w budżecie w trakcie omawianego roku 

wprowadzone zostały stosownymi uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy. 

 

BUDŻET GMINY GDÓW – 2021 rok 

Wykonanie dochodów 

PLAN 114 557 664,96 Bieżące                104 176 697,23 

Majątkowe            10 380 967,73 

WYKONANIE 123 015 079,94 Bieżące                 106 908 698,23 

Majątkowe            16 106 381,71 

 

Struktura dochodów 

Dochody ogółem  

W tym: 

123 015 079,94 

PIT 19 597 441,00 

CIT 295 674,87 

DOCHODY Z MAJĄTKU 924 925,26 

DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU 885 660,73 

DOCHODY Z PODATKÓW LOKALNYCH I OPŁAT 15 915 259,89 

DOTACJE CELOWE Z BUDZETU PAŃSTWA NA ZADANIA 

BIEŻĄCE 

35 501 059,71 

SUBWENCJA 32 410 398,00 

ŚRODKI Z UE I INNYCH ZRÓDEŁ NA REALIZACJĘ 

PROJEKTÓW I INWESTYCJI 

14 082 873,22 

POZOSTAŁE DOCHODY 3 401 787,26 

 

Wykonanie wydatków 

PLAN 113 045 322,70 Bieżące                 95 883 495,96 

Majątkowe          17 161 826,74 

WYKONANIE 106 934 050,92 Bieżące                 92 380 874,26 

Majątkowe          14 553 176,66 

Wynik budżetu 
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Planowany wynik 

NADWYŻKA 

 

8 293 201,27 

Wykonanie 

NADWYŻKA 

 

16 081 029,02 

 

Planowany deficyt budżetu na 01.01.2021 rok wynosił 1 378 299,00 zł, natomiast 

faktycznie na dzień 31.12.2021 r. planowano nadwyżkę w kwocie 8 293 201,27 zł, a wykonanie 

budżetu Gminy Gdów zamknęło się nadwyżką w kwocie 16 081 029,02 zł, co jest wynikiem          

m. in. prowadzenia racjonalnej gospodarki finansowej oraz zmian w rządowej polityce finansowej. 

Na 2021 rok w budżecie pozostają wolne środki, w których wyodrębnić należy środki         

na gospodarkę odpadami, na działalność związaną z realizacją profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz ochroną środowiska. W ciągu roku 2021 również zostały 

wprowadzone przychody z tytułu wolnych środków z 2020 roku i przeznaczone                                       

na finansowanie zadań. 

Na dzień 01.01.2021 r. planowano zwiększenie zadłużenia o kwotę 2 450 000 zł, jednakże 

w ciągu roku ostatecznie zrezygnowano z planowanej emisji obligacji. Zadłużenie Gminy                 

na koniec 2021 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji zamknęło się 

kwotą 12 525 197 zł, z terminem spłaty w 2027 roku. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 

zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych spełnia warunek określony          

w tym przepisie tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań. 

Utrzymanie właściwej zdolności kredytowej umożliwia wykorzystanie określonych źródeł 

dochodów np. z Unii Europejskiej, projektów rządowych, które wymagają wkładu własnego 

gminy. Takie finansowanie nie może jednak doprowadzić do pogorszenia sytuacji ekonomicznej, 

dlatego gmina praktykuje w ostatnich latach do nie zwiększania kwoty długu, bez konieczności 

ograniczania realizowanych inwestycji z wygospodarowanych oszczędności. Wartości 

wskaźników, które określają sytuację finansową gminy, ujęte w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej, podlegają urealnieniu przy zmianie czynników mających wpływ na ich wielkość, tak 

aby zapewnić realność prognozy. 

Analiza danych finansowych wskazuje, że budżet Gminy Gdów na 2021 rok                                

w wielkościach sumarycznych dochodów został wykonany w 107,38 %, a wydatków w 94,59 % 

planu. 

Budżet omawianego 2021 roku pozwolił na realizację zaplanowanych zadań  oraz obrazuje 

stabilną sytuację finansową gminy. 

W analizowanym roku budżetowym 2021 gmina realizowała różnego rodzaju 

przedsięwzięcia inwestycyjne. Poziom wydatków inwestycyjnych uwarunkowany był przede 
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wszystkim bieżącymi potrzebami mieszkańców zgłaszanymi m.in. na spotkaniach                                   

w sołectwach. Wydatki majątkowe kierowane były głównie na inwestycje w infrastrukturę 

drogową, turystyczną, utrzymanie zieleni, obiekty oświatowe i kultury. Gmina racjonalnie 

gospodarując posiadanymi środkami, stara się w jak najlepszy sposób zaspokoić zmieniające się   

i ewoluujące potrzeby i oczekiwania mieszkańców. 

W budżecie Gminy Gdów na 2021 rok zostały wyodrębnione środki do dyspozycji 

jednostek pomocniczych (SOŁECTW), które zostały oszacowane na podstawie Uchwały                    

Nr XXV/162/2004 Rady Gminy Gdów z dnia 2 września 2004 r. w sprawie zasad szacowania 

środków budżetu Gminy Gdów pozostających do dyspozycji sołectw, zmienionej Uchwałą             

Nr XXXI/196/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 20 września 2012 roku. Środki te zostały 

rozdysponowane i zatwierdzone  przez zebrania wiejskie w poszczególnych sołectwach. 

 

Wydatki budżetu 2021 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych (sołectw)  

 sołectwo Plan wykonanie 

1 BILCZYCE 51 526,00 51 526,00 

2 CICHAWA 26 607,00 26 599,33 

3 CZYŻÓW 8 948,00 8 692,16 

4 FAŁKOWICE 15 893,00 15 893,00 

5 GDÓW 268 539,00 268 395,50 

6 HUCISKO 6 590,00 6 589,09 

7 JAROSZÓWKA 7 524,00 7 523,39 

8 KLĘCZANA 5 823,00 5 792,60 

9 KRAKUSZOWICE 23 730,00 23 730,00 

10 KSIĄŻNICE 33 536,00 33 513,23 

11 KUNICE 20 462,00 20 462,00 

12 LIPLAS 16 867,00 16 867,00 

13 MARSZOWICE 63 928,00 63 712,59 

14 NIEGOWIĆ 22 961,00 22 774,68 

15 NIEWIARÓW 18 676,00 18 676,00 

16 NIEZNANOWICE 26 866,00 26 866,00 

17 NIŻOWA 6 753,00 6 753,00 

18 PIERZCHÓW 23 989,00 23 989,00 

19 PODOLANY 7 289,00 7 289,00 

20 STRYSZOWA 9 101,00 9 101,00 
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21 SZCZYTNIKI 22 750,00 22 750,00 

22 ŚWIĄTNIKI 10 680,00 10 680,00 

23 WIATOWICE 26 075,00 26 075,00 

24 WIENIEC 21 997,00 21 959,03 

25 WINIARY 35 155,00 35 155,00 

26 ZAGÓRZANY 19 502,00 19 502,00 

27 ZALESIANY 10 332,00 10 332,00 

28 ZBORCZYCE 9 070,00 9 070,00 

29 ZRĘCZYCE 30 197,00 30 197,00 
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VI  INFORMACJE O GRUNTACH I MIENIU KOMUNALNYM GMINY GDÓW  

Informacja o gruntach wg. stanu ich zagospodarowania  

Grunty wg. stanu na dzień 31.12.2021  

GRUNTY 
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Tereny 

zurbanizowane 

zabudowane 

i niezabudowane 

 

39,8066 

 

16,8456 

 

0,7272 

 

8,5382 

 

10,8881 

 

2,6449 

 

0,1626 

Tereny zieleni 11,3365 10,3965    0,9400  

Lasy 37,0633 37,0633      

Grunty 

pozostałe 

253,9717 167,6917 86,2800     

Ogółem 342,1781 231,9971 87,0072 8,5382 10,8881 3,5849 0,1626 

 

 

Z ogólnej powierzchni 342,1781 ha, 231,9971 ha pozostaje w bezpośrednim zarządzie 

gminy (grunty publiczne, grunty pod drogami, mienia wiejskie). Oddane jest  w dzierżawę  

87,0072 ha,  w użytkowanie wieczyste 8,5382 ha  (większość ZGK Sp. z o.o.),  w bezpłatne 

użytkowanie OSP, zespołom sportowym, Komendzie Powiatowej Policji  - 3,5849 ha, oddane 

w trwały w zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym  -  10,8881  ha, oraz oddane w zarząd 

za opłatą (ograniczone prawo rzeczowe); Centrum Kultury, Gminnej Bibliotece Publicznej, OSP 

Marszowice  - 0,1626 ha. 

 

Zmiany w powierzchni gruntów gminnych   

Nabycia w roku 2021 (zakup, nieodpłatne przejęcia, nabycie w wyniku zamiany) 

działka nr Miejscowość Powierzchnia 

1354/1  

Gdów 

0,1500 ha 

1394 0,6500 ha 

1395 0,2500 ha 
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65/14 Podolany 0,0534 ha 

629/4 Marszowice 0,0099 ha 

Zbycia w roku 2021 

318/7 Niewiarów  0,0301 ha  

268/2  

 

Gdów 

 

 

3,3100 ha 

 

270/2 

271/2 

272/2 

414/2 

81/4 Winiary 0,02 ha 

81/6 0,04 ha 

477/33  

 

 

Fałkowice 

 

0,1172 ha 

477/34 0,1258 ha  

477/35 0,1126 ha 

477/36 0,1109 ha 

477/37 0,1097 ha 

477/39 0,0591 ha 

477/40 0,1262 ha 

64/14 Podolany 0,0542 ha 

 

Łączna powierzchnia nabytych nieruchomości wyniosła 1,1133 ha,  nabycia dotyczyły 

m.in. regulacji własności gruntów pod drogami, nabycia w drodze nieodpłatnego przejęcia, 

nabycia oraz zamiany od osób fizycznych. Zbycia dotyczyły nieruchomości położonych                     

w  Fałkowicach, Gdowie, Winiarach oraz Podolanach. Łączna powierzchnia zbytych 

nieruchomości wyniosła 4,2158  ha 

  

Według stanu na dzień 31.12.2021  gmina dysponuje następującymi lokalami 

mieszkalnymi.  

Zasoby mieszkalne gminy Gdów  

Gminny zasób  mieszkaniowy – Gmina Gdów  

1. Lokal mieszkalny  pow.72,60 m2 Gdów (ośrodek zdrowia) 

2. Lokal mieszkalny pow.31,70m2 Gdów (ośrodek zdrowia) 

3 Lokal mieszkalny pow.55,38m2 Gdów (ośrodek zdrowia) 

4 Lokal mieszkalny pow.45,61m2 Gdów (ośrodek zdrowia) 
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5 Lokal mieszkalny pow.48,80m2 Jaroszówka (szkoła podstawowa) 

6 Lokal mieszkalny pow. 48,80m2 Jaroszówka (szkoła podstawowa) 

7 Lokal mieszkalny pow.59,60m2 Zręczyce (stara szkoła podstawowa) 

8 Lokal mieszkalny pow.48,00m2 Zagórzany (obecne ŚDS) 

9 Lokal mieszkalny pow.58,60m2 Marszowice (szkoła podstawowa) 

10 Lokal mieszkalny pow.51,70m2 Szczytniki (szkoła podstawowa) 

11 Lokal mieszkalny nr 1  pow.31,40m2 Zręczyce budynek wielomieszkaniowy  

12 Lokal mieszkalny nr 2 pow.31,40m2 Zręczyce budynek wielomieszkaniowy  

13 Lokal mieszkalny nr 3 pow.31,40m2 Zręczyce budynek wielomieszkaniowy  

14 Lokal mieszkalny nr 4 pow.42,50m2 Zręczyce budynek wielomieszkaniowy  

15 Lokal mieszkalny nr 5 pow.65,70m2 Zręczyce budynek wielomieszkaniowy  

16 Lokal mieszkalny nr 6 pow.56,20m2 Zręczyce budynek wielomieszkaniowy 

17 Lokal mieszkalny nr 7 pow.28,20m2 Zręczyce budynek wielomieszkaniowy 

18 Lokal mieszkalny nr 8 pow.28,20m2 Zręczyce budynek wielomieszkaniowy 

 

Gmina Gdów dysponuje łącznie 18 lokalami mieszkalnymi o powierzchni 835,79 m2.      

Brak jest w zasobie mieszkaniowym lokali o standardzie socjalnym i zastępczym. Dla doraźnej 

pomocy bezdomnym udostępniono trzy kontenery mieszkalne, dwa  z nich są przystosowane                          

do zamieszkania przez cały rok. Z uwagi na stan techniczny Gmina Gdów nadal planuje wyburzyć 

budynek starej szkoły w  Zręczycach 65 gdzie znajduje się lokal mieszkalny  o pow. 59,6  m2.       

 

Zasób budynków i budowli  Gminy Gdów oraz sposób ich wykorzystania 

Miejscowość Budynek Nr działki ewidencyjnej  Wykorzystanie 

 

Bilczyce 

Budynek OSP 

Bilczyce 

254/1 Dysponuje OSP 

Bilczyce, KGW 

Bilczyce  

Budynek 

gospodarczy OSP 

Bilczyce 

 

254/1 Dysponuje OSP 

Bilczyce 

 

Cichawa 

Budynek OSP 

Cichawa 

664/2 Dysponuje OSP 

Cichawa, Sołectwo 

Nowy Budynek OSP  

Cichawa  

662/1 Dysponuje Gmina  
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Czyżów Świetlica Czyżów 

 

242/2 Dysponuje Sołectwo 

Fałkowice Świetlica Fałkowice 197/1 Dysponuje Sołectwo 

Budynek OSP 

Fałkowice 

483/1 Dysponuje OSP 

Fałkowice 

 

 

 

 

 

Gdów 

Budynek nr 32 

Policja 

743 W użyczeniu Policji 

Budynek Urzędu 

Gminy Gdów 

747 Siedziba Urzędu 

Gminy 

Gdów 

Budynek ośrodka 

zdrowia w Gdowie 

1419/2 

 

Najem - gabinety 

lekarskie  

lokale mieszkalne 

Budynek byłej szkoły 

podstawowej  

w Gdowie nr 2 

599/1 W związku z 

przeniesieniem szkoły 

do budynku byłego 

gimnazjum, budynek 

oddany w użyczenie 

Szkole Muzycznej, 

Przedszkolu 

Samorządowemu, 

Gminnemu Centrum 

Obsługi Oświaty a 

także GOPS. W 

budynku znajduje się 

też część archiwum 

zakładowego Urzędu 

Gminy. 

Budynek CK Gdów 734/2 Centrum Kultury, 

Biblioteka, LKS 

Gdovia 

Budynek sportowy 

Gdów Zarabie – 

1748/23 Użyczenie PZW Koło 

Raba 
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konstrukcja 

drewniana 

Budynek Przedszkola 

w Gdowie 

1419/3 Trwały Zarząd 

Przedszkole Gdów  

Budynek 

gospodarczy przy 

Agronomówce –

Gdów 

871/7 Przeznaczony  do 

sprzedaży wraz z 

działką zgodnie z 

uchwałą Rady Gminy 

Gdów 

Dom Strażaka-Gdów, 

murowany II-

piętrowy 

840/2 

 

Użytkuje  OSP Gdów  

oraz Urząd Pracy 

Budynek 

gospodarczy przy CK 

Gdów, parter 

734/2 

 

Użytkuje Centrum 

Kultury 

Szalety  publiczne  na 

Zarabiu - Gdów 

1748/23 

 

Szalety publiczne pole 

namiotowe 

Szalety publiczne 

Gdów 

833/1 

 

Szalety publiczne 

Gdów Rynek 

Budynek recepcji na 

polu namiotowym 

Zarabie-Gdów 

1748/23 

 

Użyczenie PZŁ Koło 

Polskiego Związku 

Łowieckiego 

Szalety publiczne na 

placu targowym 

w Gdowie 

1213 

 

 

Plac targowy szalety 

 

Dom Nauczyciela 

Gdów, budynek 

piętrowy po łaźni 

840/5 

 

Tylko lokal na 

parterze – najem 

Pogotowie Ratunkowe 

Budynek przy 

obiekcie sportowym 

– boisko  Orlik  

1396 Trwały Zarząd Szkoła 

Podstawowa Gdów 

Budynek po byłym  

Gimnazjum obecnie 

Szkoła Podstawowa 

1396 

 

Trwały Zarząd Szkoła  

Podstawowa  Gdów 
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Hala sportowa 1396  Najem  - Centrum 

Kultury 

Jaroszówka Budynek Szkoły 

Podstawowej 

Jaroszówka 

143 

 

Trwały Zarząd Szkoła 

Podstawowa 

Jaroszówka 2 lokale  

mieszkalne 

Klęczana Świetlica, Budynek 

OSP Klęczana 

94/4 Użytkuje  OSP 

Klęczana  

Krakuszowice Świetlica -

Krakuszowice 

635/2 Dysponuje Sołectwo 

 

Książnice 

Dom Sportu 

 

867 Dysponuje OSP 

Książnice i Sołectwo  

-  świetlica 

Szkoła i Dom 

Ludowy 

w Książnicach 

 

969 

Trwały Zarząd Szkoła 

Podstawowa  

Książnice, Dom 

Ludowy – Sołectwo 

Kunice Budynek OSP 

Kunice 

110 

 

Dysponuje OSP 

Kunice własność OSP 

Kunice 

Liplas Budynek OSP Liplas 88 Dysponuje OSP 

Liplas 

Marszowice Budynek szkoły 

 

702 

 

Trwały Zarząd Szkoła 

Podstawowa 

Marszowice  

Budynek starej  

szkoły 

 

602 Użytkowanie OSP 

Marszowice, KGW 

Marszowice  

Budynek na toalety 

OSP Marszowice  

643 

 

Użytkowanie OSP 

Marszowice 

Budynek OSP 

Marszowice, 

murowany, 

parterowy 

643 

 

Użytkowanie OSP 

Marszowice 
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Niegowić Ośrodek Zdrowia 

w Niegowici 

265 

 

Całość najem 

 

Budynek biblioteka 

w  Niegowici 

431/2 

 

Użyczenie ZGK Sp. z 

o.o. siedziba Spółki 

Budynek OSP-

Niegowić, 

430 

 

Przekazany 

w nieodpłatne 

użytkowanie OSP 

Kontenery wraz z 

przybudówką boisko 

sportowe Niegowić 

546/2 

 

Użytkuje  na 

podstawie umowy 

LKS 

Szkoła Podstawowa 

Niegowić 

384/2, 387/2 

 

Trwały Zarząd Szkoła 

Podstawowa w 

Niegowici  

Budynek przy  

obiekcie  sportowym 

– boisko  Orlik 

1396/3 Trwały Zarząd Szkoła 

Podstawowa w 

Niegowici  

Niewiarów Świetlica Niewiarów, 

budynek parterowy, 

murowany 

 

311 

 

Nieodpłatne 

użytkowanie OSP 

Niewiarów 

Nieznanowice Budynek szkolny 

Nieznanowice 

110 

 

Najem 

Stowarzyszenie 

Rozwoju Nieznanowic 

Budynek OSP 

Nieznanowice 

128/2 

 

OSP Nieznanowice 

 

Toalety  Szkoła 

Nieznanowice 

110 

 

Najem 

Stowarzyszenie 

Rozwoju Nieznanowic 

Budynek OSP 

Nieznanowice - 

budynek gospodarczy  

128/2 OSP Nieznanowice 

 

Niżowa Dom Ludowy 

Niżowa 

 

131/1 

 

Dysponuje Sołectwo. 

Parter najem lokal 

użytkowy.  
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Pierzchów Budynek szkolny 

Pierzchów 

412/3 

 

Trwały Zarząd Szkoła 

Podstawowa  

Pierzchów 

Budynek Sali 

gimnastycznej przy 

szkole 

414/3, 414/4 

 

Trwały Zarząd Szkoła 

Podstawowa  

Pierzchów 

Budynek 

gospodarczy 

Pierzchów 

412/2 

 

Trwały Zarząd Szkoła 

Podstawowa  

Pierzchów 

Budynek 

gospodarczy przy 

budynku  OSP 

Pierzchów 

412/2 

 

Użytkuje  OSP 

Pierzchów 

Budynek 

gospodarczy koło 

budynku  OSP 

Pierzchów 

412/2 

 

Użytkuje  OSP 

Pierzchów 

Remiza OSP 

Pierzchów 

412/2 

 

Użytkuje  OSP 

Pierzchów 

Dobudowa do 

budynku remizy OSP 

Pierzchów 

412/2 

 

Użytkuje  OSP 

Pierzchów 

 

Stryszowa 

Budynek OSP 

Stryszowa 

28 Użytkuje  OSP 

Stryszowa 

Remiza OSP 

Stryszowa (stary 

budynek połączony z 

nowym) 

28 Użytkuje  OSP 

Stryszowa 

Szczytniki Budynek szkolny  

nowy Szczytniki 

 

Świątniki 177 

 

Trwały Zarząd Szkoła 

Podstawowa 

Szczytniki, 1 lokal 

mieszkalny  

Budynek OSP 

Szczytniki, 

834/4 

 

Użytkuje  OSP 

Szczytniki 
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Dobudowa Budynek  

-OSP Szczytniki 

835, 834/4 

 

Użytkuje  OSP 

Szczytniki 

Przedszkole 

Szczytniki 

 

180 

 

Trwały Zarząd 

Przedszkole 

Wiatowice Świetlica Wiatowice 810 Użytkuje  Sołectwo, 

Siedziba KGW 

Wiatowice  

Budynek OSP 

Wiatowice  

501 Użytkuje OSP 

Wiatowice  

Wieniec Budynek OSP 

Wieniec 

378 

 

Użytkuje  OSP 

Wieniec 

i KGW Wieniec  

Winiary Budynek OSP 

Winiary 

306 Użytkuje  OSP 

Winiary 

Świetlica Winiary 375/2 Dysponuje Sołectwo 

Budynek Szkoły 

Podstawowej  

Winiary 

398/1, 399/1 

 

Trwały Zarząd Szkoła 

Podstawowa Winiary 

Budynek 

gospodarczy OSP 

Winiary 

306 

 

Użytkuje  OSP 

Winiary 

Toaleta zewnętrzna 

OSP Winiary 

306 

 

Użytkuje  OSP 

Winiary 

Świetlica Hucisko 4 

 

Dysponuje Sołectwo  

Hucisko  Budynek 

zlokalizowany na 

działce w Winiarach 

Zagórzany ŚDS Zagórzany 389 

 

Trwały Zarząd ŚDS 

Zagórzany 

Budynek  OSP 

Zagórzany 

397/1 

 

Dysponuje OSP 

Zagórzany 



25 
 

Zręczyce Budynek szkolny 

stary Zręczyce 

472/1 

 

Użytkowany na cele 

mieszkalne -  1 lokal, 

budynek  do rozbiórki 

Budynek OSP 

Zręczyce 

332 Dysponuje OSP 

Zręczyce 

 

Budynek 

gospodarczy przy 

remizie OSP 

Zręczyce, 

332 Dysponuje OSP 

Zręczyce 

Szkoła Podstawowa 

Zręczyce wraz salą 

472/11 Trwały Zarząd Szkoła 

Podstawowa  

Zręczyce 

Budynek  mieszkalny 904/11 Najem 8 lokali 

 

Zborczyce Świetlica Zborczyce, 170 

 

Dysponuje Sołectwo 

siedziba KGW 

Zborczyce 

 

W 2021 r. sprzedano budynek starej strażnicy w Winiarach – Górki jako część składową 

nieruchomości oznaczonej numerem działki 81/4.   
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VII INFORMACJA NA TEMAT PRZEPROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ W 

SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  O WARTOŚCI POWYŻEJ 30 

000 EURO, A TAKŻE DOTYCZĄCA ZADAŃ W OBIEKTACH KOMUNALNYCH   

 

W 2021 r. przeprowadzono 18 postępowań  w sprawie udzielenia zamówień publicznych   

o wartości powyżej 130 000 złotych netto dla każdego z postępowań . 

 

Działania zrealizowane w roku 2021,które poprawiły bezpieczeństwo, estetykę  

i funkcjonalność obiektów komunalnych: 

— Wykonanie remontu pomieszczeń oraz instalacji c.o. , kanalizacji i wody  w budynku 

komunalnym Gdów 2 w m. Gdów, 

— Modernizacja instalacji kanalizacji i wody oraz gazu w budynku Ośrodka Zdrowia  w msc. 

Gdów, 

— Wykonanie podbudowy i nawierzchni poliuretanowej pod urządzeniami zabawowymi                

na powierzchni ok 26 m2 na placu zabaw zlokalizowanym w msc. Podolany, 

—  Modernizacja (olejowanie) parkietu na sali OSP Gdów oraz  wymiana kanalizacji sanitarnej     

w budynku OSP, 

— Renowacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Zdrowia   Gdów, 

— Wykonanie remontu w budynku OSP Nieznanowice, 

—  Malowanie dachu na budynku Domu Sportu w m. Gdów, 

— Położenie płytek ceramicznych na schodach wejściowych do mieszkań w budynku                       

SP w Jaroszówce, 

— Montaż klimatyzacji w świetlicy budynku komunalnego w m. Książnice, 

— Remont pokrycia dachu oraz modernizacja kominów na budynku OSP Niegowić, 

— Wykonanie systemu alarmowego na terenie budynku komunalnego Gdów 2, ul. Myślenicka      

w m. Gdów, 

— Dokończenie  prac budowlanych czego efektem jest oddanie do użytku strażnicy OSP                   

w m. Cichawa, 
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- Zagospodarowanie terenu przed budynkiem użyteczności publicznej (OSP) na działce nr 662/1 

w m. Cichawa ( nawierzchnie z kostki, miejsca postojowe, oświetlenie zewnętrzne ),  

— rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Gdowie o szyb windy wraz z montażem urządzenia 

dźwigowego,  

— Wykonanie monitoringu wizyjnego trasy pieszo-rowerowej –Zarabie oraz  wykonanie 

transmisji obrazu z kamer trasy pieszo rowerowej na Komisariat Policji, 

— Wykonanie prac konserwatorsko-renowacyjnych kapliczki dz. nr 620 w m. Szczytniki, 

— rozbudowa budynku Urzędu Gminy szyb windy zewnętrznej wraz z montażem urządzenia 

dźwigowego  dla osób niepełnosprawnych, 

— Wykonanie prac remontowych ( elewacja ) na budynku Remizy Strażackiej w m. Wiatowice, 

— Wykonanie podbudowy i nawierzchni poliuretanowej, dojścia z kostki brukowej oraz 

ogrodzenia na placu zabaw dz. nr 1396/1 w msc.  Gdów, 

— wykonanie drogi pożarowej na dz.nr 147  w ramach realizacji zadania "Rozbudowa Szkoły 

Podstawowej w Jaroszówce gm. Gdów " oraz wykonanie robót dodatkowych związanych                  

z rozbudową Szkoły Podstawowej  w msc.  Jaroszówka, 

— Wykonanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej  Jaroszówka, 

— Modernizacja terenu ( nawierzchnia z kostki brukowej na placu apelowym oraz dojścia                

za budynkiem ) przy budynku Szkoły Podstawowej  Bilczyce, 

— Wybudowanie żłobka w ramach zadania „Budowa budynku użyteczności publicznej 

przeznaczonego na Żłobek i Przedszkole” oraz wyposażenie (AGD, meble, multimedia, 

wyposażenie, zabawki i pomoce) żłobka, 

— Wymiana uszkodzonego słupa oświetlenia ulicznego przy rondzie ul. Bocheńska w m. Gdów, 

— Wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego w m. Stryszowa, Podolany, Pierzchów, 

— Modernizacja oświetlenia ulicznego II etap  dz. nr 325 w m. Winiary, 

— Montaż lamp solarnych  na ul. Wyspiańskiego oraz ul.    w m. Gdów, 

— Wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego drogi zlokalizowanej na dz. nr.4,21/10,36,37 

w m. Hucisko, 

— Montaż 2 lamp solarnych w m. Fałkowice, 

—  Wymiana lamp na ledowe na terenie parkingu w Gdowie, 

— Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania  Odpadów Komunalnych wraz z punktem napraw 

na działce nr 891/39 w msc. Gdów.  
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VIII  INFORMACJE DOTYCZĄCE STANU SIECI DRÓG W GMINIE GDÓW  

 

Transport na terenie gminy Gdów oparty jest o rozwiniętą sieć dróg publicznych 

składającej się  z dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Sieć dróg wojewódzkich tworzy 

dogodne połączenie zachodniej części Gminy z częścią wschodnią  drogą DW Nr 967 Myślenice 

– Gdów – Łapczyca oraz północnej z południową drogą DW Nr 966 Wieliczka – Gdów – Tymowa.  

Łączna długość dróg wojewódzkich wynosi 27 km. 

 

Układ podstawowy uzupełnia sieć dróg powiatowych  o łącznej długości wynoszącej 55,2 

km oraz sieć dróg gminnych  wynoszącej 117.4 km. Drogi powiatowe oraz gminne w uzupełnieniu 

z drogami wewnętrznymi tworzą sieć komunikacyjną  wewnątrz gminy Gdów oraz  stanowią 

połączenia  z miejscowościami gmin ościennych. 

 

W ramach poprawy jakości i bezpieczeństwa na drogach  w 2021 roku ze środków 

budżetowych gminy Gdów wykonane zostały roboty drogowe w zakresie wykonania nowych 

nawierzchni asfaltowych  na odcinkach dróg gminnych i wewnętrznych  o łącznej długości 5,8 km 

za kwotę 1.315.000 zł. Wyremontowano przepust ramowy w ciągu drogi wewnętrznej w msc. 

Gdów za kwotę: 167.231,50zł . Wykonany został chodnik w ciągu drogi gminnej nr 560109 K          

w msc. Gdów na odc. 100mb (koszt 139.236 zł.). Procedowany jest projekt budowy chodnika        

na pozostałej części chodnika na ul. Krakowskiej. 

 

W 2021 roku w ramach dofinansowania z  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zrealizowano 

zadania związane z wykonaniem remontu drogi gminnej nr 560107 Liplas – Wiatowice na odcinku 

2.357 mb.  (wartość zadania 1.023.269,09 zł.). Wybudowano chodnik na ul. Bocheńskiej                   

od skrzyżowania z ul. Cegielnianą w kierunku centrum na odc. 261mb (wartość zadania 

209.951,80 zł.) oraz chodnik w ciągu drogi gminnej nr 560116K w msc Wieniec na odc. 222 mb 

(wartość zadania 286.140,78). 
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Ze środków w wysokości 50% kosztów zadania pochodzących z budżetu Województwa 

Małopolskiego, związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych wykonano remont dróg 

rolniczych  o łącznej długości 1.874 mb,  w m. Marszowice, Niżowa, Szczytniki, Winiary, 

Zręczyce, Zagórzany  na ogólną kwotę  330.505,00 zł. 

 

Gmina Gdów w 2021 roku przygotowała i  złożyła do Wojewody Małopolskiego dwa wnioski 

dotyczące wykonania w 2022r.,  z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg remontu drogi gminnej 

nr 560154K w msc. Szczytniki oraz 560153K w msc. Świątnki oraz Szczytniki na odc. o łącznej 

długości 712 mb. ( ogólna wartość zadań to 611.400 zł.). 

       

 W związku z planowanymi do realizacji zadaniami  procedowane były projekty związane  

następującymi tematami: 

a) budowa drogi gminnej od ronda na ul. Bocheńskiej do ul. Przemysłowej                                                              

w msc. Gdów.(1.200mb) – projekt został zatwierdzony oraz wydana została decyzja ZRID 

b) budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 966 obejmująca odcinek po prawej stronie 

(około 0,2km) od ul Cmentarnej w kierunku ronda na ul. Krakowskiej odc. 075 km 0+035 

– 0+200 w Gdowie oraz na dalszym odcinku (około 1,2km) strona lewa od ronda w 

kierunku Bilczyc do istniejącego chodnika przy skrzyżowaniu z drogą gminną nr 560120 K 

(Bilczyce/Gdów) odc. 070 km 0+790 – 1+995 z uwzględnieniem budowy zatoki lewo               

i prawostronnej, 

c) budowa chodnika lewostronnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 967 na odcinku (około 

1,2km) od ronda na ul. Myślenickiej w Gdowie do skrzyżowania z drogą gminną                      

nr 560195 K (Fałkowice/Cieniawa) odc. 100 km 1+330 – 1+600 (strona prawa) oraz km 

1+746 – 2+503 (strona lewa)", 

d) dofinansowaniem z budżetu gminy Gdów przebudowy  drogi powiatowej nr 1956 K        

od skrzyżowania z DW nr 966  w kierunku Stadnik na odcinku ok. 800mb polegająca      

na budowie chodnika – strona północna w msc. Gdów, 

e) Wykonanie utwardzenia placu postojowego na działkach nr 1472/1, 1473/1 oraz 1475/3 

w msc. Gdów, 

f) Budowa drogi gminnej klasy KDD od Szkoły Podstawowej (ul. Lekarska) do ul. 

Łapanowskiej w msc. Gdów. 

         

W ramach wsparcia zaspokojenia mobilności  mieszkańców  gminy, w 2021 roku gmina Gdów 

partycypowała w kosztach transportu zbiorowego linii ALD Wieliczka-Hucisko w kwocie         

69 122,12 zł. 
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IX  INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSIĘWZIĘĆ SPOŁECZNO -  GOSPODARCZYCH  ORAZ STRATEGII 

REALIZOWANYCH W GMINIE GDÓW 

 

W 2021 roku Gmina Gdów uzyskała  dofinansowanie na realizację zadania  pod nazwą 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gdów” Przewiduje się,                   

że zadanie zostanie  zrealizowane  w pierwszej połowie 2023 r., wybudowanych łącznie zostanie  

100  punktów przydomowych oczyszczalni w miejscowościach: Szczytniki, Świątniki Dolne, 

Wiatowicach, Cichawie, Czyżowie oraz Zborczycach.   

W Gminie  realizowany jest projekt dotyczący instalacji paneli fotowoltaicznych                         

dla mieszkańców Gminy Gdów oraz na budynkach użyteczności publicznej. W 2021 roku Gmina 

przystąpiła do II etapu  tego projektu. Na terenie gminy w panele fotowoltaiczne zostanie 

wyposażonych 121  budynków ogółem  w tym  16 budynków użyteczności publicznej.  Projekt 

„Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” współfinansowany  jest  ze środków UE 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 

2020.  

Gmina Gdów otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Wymiana starych kotłów, 

pieców w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Gdów na nowe urządzenia grzewcze na gaz 

– etap II”. W ramach realizacji tego etapu   przewidziane jest  wymiana 156 starych pieców 

w  gospodarstwach domowych na nowoczesne kotły gazowe oraz  wykonanie 49 modernizacji. 

Przewiduje się, że  realizacja zdania potrwa do połowy 2023 roku.  Projekt współfinansowany        

ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.4 Redukcję emisji zanieczyszczeń do 

powietrza Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji SPR w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).  

Dodatkowo  Gmina Gdów pozyskała dofinansowanie, w ramach  programów „Kapliczki 

Małopolski 2021 ” oraz „Małopolska Pamięta  2021” na  prace konserwatorskie i  restauratorskie  

trzech kapliczek na terenie gminy Gdów  w miejscowościach  Cichawa, Świątniki  i Zagórzany.  

Renowacja  miejsc kultu religijnego, pozwala na podtrzymanie wielowiekowej  tradycji majówek  

przy kapliczkach,   zakorzenionej  wśród miejscowej ludności.  
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 W 2021  roku pozyskano również  środki na zakup wyposażenia ogólnodostępnego  boiska 

przyszkolnego boiska sportowego w miejscowości  Gdów. Zakupiono trybunę o  konstrukcji 

stalowej 3- rzędowej. W ramach zadania zmodernizowano również boisko sportowe. Inwestycja 

w znacznym stopniu podniosła  standard wykorzystywanej infrastruktury sportowej.  

Gmina Gdów pozyskała również środki na  w ramach I edycji Polskiego Ładu na budowę drogi 

przy ulicy Lekarskiej w Gdowie.  

Budowa żłobka samorządowego - W 2021 roku Gmina Gdów podpisała umowę na 

dofinansowanie inwestycji budowy żłobka samorządowego w Gdowie. Środki w formie dotacji 

celowej zostały przekazane gminie z budżetu państwa w ramach  programu „Maluch+ 2021”. 

Zakres prac w 2021 r. obejmował wykonanie wszystkich robót budowlanych tzw. „pod klucz”       

na parterze , a efektem realizacji inwestycji było utworzenie ponad 50 miejsc opieki nad dziećmi 

do lat 3.  

Porozumienie z WFOŚiGW w Krakowie w sprawie PP Czyste Powietrze - Z końcem maja 

2021 roku Gmina Gdów podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie realizacji Programu Czyste Powietrze. W ramach 

porozumienia w gminie funkcjonuje Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Czyste 

Powietrze, w którym mieszkańcy mogą uzyskać pomoc w zakresie złożenia wniosku                             

o dofinansowanie oraz pomoc w skompletowaniu dokumentów potrzebnych do rozliczenia 

inwestycji. W roku 2021 do gminy złożono blisko 60 wniosków o dofinansowanie z programu 

Czyste Powietrze, a łącznie do Funduszu w Krakowie wpłynęło 169 wniosków. W otwartym 

punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze udzielono ponad 400 porad   

i konsultacji.  

Projekt LIFE - Gmina Gdów od 2016 roku jest partnerem projektu zintegrowanego LIFE 

mającego na celu wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.            

W ramach tego projektu gmina zatrudnia Ekodoradcę, który prowadzi działania w zakresie 

ograniczenia emisji zanieczyszczeń w gminie oraz podnosi świadomość ekologiczną 

mieszkańców. Mieszkańcy gminy mogą pozyskać informacje od Ekodoradcy na temat 

dofinansowań do najbardziej efektywnych sposobów ograniczenia emisji, w tym również                   

o działaniach służących oszczędzaniu energii. W 2021 roku w ramach działań związanych                  

z ochroną powietrza rozdystrybuowano ponad 9500 materiałów informacyjno-edukacyjnych         

dla mieszkańców gminy Gdów. Przeprowadzono 30 spotkań z mieszkańcami i grupami 

opiniotwórczymi, na których przedstawiono zapisy uchwały antysmogowej dla Małopolski, 

możliwości pozyskania dofinansowań do wymiany kotłów oraz poinformowano o obowiązku 

składania deklaracji dot. źródeł ciepła i spalania paliw. W spotkaniach uczestniczyło łącznie ponad 

400 osób. W lipcu 2021 roku zainstalowano 5 eko-słupków bezpośrednio wskazujących stan 
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jakości powietrza a od 2017 działa 10 pyłomierzy ulokowanych na budynkach szkół 

podstawowych znajdujących się na terenie gminy.  

Kontrola WIOŚ Kraków - Program Ochrony Powietrza dla Małopolski wprowadza działania 

naprawcze, służące szybszej poprawie jakości powietrza w Małopolsce. Tym samym wskazuje 

zadania dla gmin, powiatów i województw do zrealizowania w wyznaczonym czasie. W 2021 roku 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie przystąpił do kontroli Gminy Gdów    

w zakresie oceny wykonania w latach 2017-2019 działań określonych w Programie ochrony 

powietrza dla województwa małopolskiego ze szczególnym uwzględnieniem stopnia ich realizacji 

w aspekcie rzeczowym i osiągnięcia planowanego efektu ekologicznego. W trakcie 

przeprowadzenia kontroli nie stwierdzono naruszeń w Gminie Gdów w sprawie realizacji działań 

zapisanych w POP dla woj. małopolskiego na lata 2017-2019. 
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X  INFORMACJE NA TEMAT WSPÓŁPRACY GMINY GDÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO 

 

Rada Gminy w Gdowie Uchwałą nr XXXII/215/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku 

przyjęła program współpracy Gminy Gdów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.  

W roku 2021 podstawą formalną współpracy Gminy Gdów z organizacjami pożytku 

publicznego było zlecenie realizacji zadań organizacjom pozarządowym poprzez wspieranie 

wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.   

W dniu 18 stycznia 2021 roku Wójt Gminy Gdów. działając na podstawie art. 13 ustawy             

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020  r. poz. 1057 z późn. zm.)   

oraz Uchwały Rady Gminy Gdów nr  XXXII/215/2020 z dnia 26 listopada 2020 w sprawie 

współpracy Gminy Gdów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zarządzeniem  Nr 18 / 2021Wójta Gminy Gdów 

ogłosił otwarty konkurs ofert na  realizację zadań publicznych w roku 2021 w następujących 

zakresach: 

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez tworzenie warunków, w tym 

organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi kultury fizycznej na terenie Gminy Gdów, 

2. Ochronę i promocje zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn.zm ) poprzez 

wspieranie działalności rehabilitacyjnej prowadzonej na rzecz mieszkańców Gminy Gdów. 

 

Wzorem lat ubiegłych zadania w głównej mierze miały być realizowane na terenie Gminy Gdów 

oraz  obejmować swym zakresem jak największą liczbę jej  mieszkańców. 

 

Na realizację zadań w poszczególnych obszarach konkursu przeznaczono: 

• wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  - 200 000 zł 

• Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z 

dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn.zm) 
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poprzez wspieranie działalności rehabilitacyjnej prowadzonej na rzecz 

mieszkańców Gminy Gdów – 150 000 zł  

Informacja o konkursie została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy 

(www.gdow.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy             

w Gdowie. 

Powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Gdów nr 36/2021 z dn.15 lutego 2021r.  Komisja 

Konkursowa dokonała protokolarnej oceny formalnej i merytorycznej w tym finansowej 

złożonych ofert oraz przedłożyła do akceptacji Wójtowi Gminy Gdów. 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ( Zarządzenie Wójta Gminy Gdów nr 37/2021           

z dn. 18 lutego 2021 roku) , dotację na realizację zadań otrzymały: 

 

Rodzaj zadań 

przeznaczonych 

do realizacji  

Nazwa oferenta  Nazwa zadania  Przyzna

na 

kwota 

dotacji  

wspieranie i 

upowszechnianie 

kultury fizycznej 

poprzez tworzenie 

warunków, w tym 

organizacyjnych, 

sprzyjających 

rozwojowi kultury 

fizycznej na terenie 

Gminy Gdów; 

 

LKS ,,GDOVIA” Gdów 
Sport jest moja pasją 

81 000 

LKS ,,ZIELONI” 

Niegowić 

Wyrównaj szanse-zagraj 

o zdrowie 
35 000 

LKS ,,RABA” Książnice 

Piłka nożna -sport dla 

wszystkich 
21 000 

UKS ,,ROKICIE” 

Szczytniki 

Organizacja zajęć 

sportowych z tenisa 

stołowego  dla dzieci i 

dorosłych  na terenie 

Gminy Gdów oraz  udział 

w turniejach i zawodach o 

zasięgu wojewódzkim   

9 000 

http://www.gdow.pl/
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LKS ,,GRYF” Wiatowice 

Wspieranie i 

upowszechnianie kultury 

fizycznej poprzez 

tworzenie warunków, w 

tym organizacyjnych, 

sprzyjających rozwojowi 

kultury fizycznej na 

terenie Gminy Gdów 

3 000 

 
Wielicko – Gdowska 

Szkoła Walki Prime 

Sztuki walki jako sport 

poprawiający zdrowie i 

sprawność fizyczną  

13 000 

 

UKS GRYF-GDÓW 

Popularyzacja tenisa 

stołowego poprzez udział 

zawodników UKS Gryf 

Gdów w rozgrywkach, 

zawodach wojewódzkich 

i ogólnopolskich. 

Organizacja zawodów 

sportowych i sportowo 

rekreacyjnych 

18 000 

 RADWAN SPORT Siatkówka w Gdowie 20 000 

 ŁĄCZNIE                            200 000 zł 

 

 

Zakres zadań 

przeznaczonych do 

realizacji  

Nazwa 

oferenta  

Nazwa zadania  Przyznana 

kwota 

dotacji  

ochronę i promocję 

zdrowia, w tym 

działalności leczniczej 

w rozumieniu ustawy 

z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności 

CARITAS 

Archidiecezji 

Krakowskiej ul. 

Ossowskiego 5, 

Kraków 

Ochrona zdrowia, w tym 

działalności leczniczej w 

rozumieniu ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o 

działalności leczniczej 

poprzez wspieranie  

 75 000 
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Ogółem w roku 2021 oferty złożyło 10 organizacji, z którymi Gmina Gdów podpisała 

umowę na łączną kwotę .350 000 zł. Przyznane  dotacje zostały rozliczone  w wymaganym 

terminie. 

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne i zagrożenie COVID-19 oraz obostrzenia 

wprowadzone  przez Rząd RP i zgodnie z  art. 15zzl i 15 zzzzzb ustawy z dnia 2 marca 2020 r.       

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanymi nimi sytuacji kryzysowych, 

wprowadzono, na pisemny wniosek organizacji,  możliwość dokonywania zmian w umowach          

z organizacjami pozarządowymi dotyczących zmian w  harmonogramie oraz   przesunięć kosztów 

pomiędzy zaplanowanymi działaniami. Zaistniała sytuacja oraz wprowadzone ustawowo 

rozwiązania stanowiły podstawę do indywidualnego podejścia w zakresie form realizacji zadań 

określonych w umowie jak i elastycznego podejścia do terminów ich  realizacji i osiągniętych 

rezultatów.   

Liczba osób, które były bezpośrednimi odbiorcami  zadania w obszarze wspierania 

sportu wyniosła  763 osoby w tym: 

1. LKS ,,GDOVIA” Gdów 210 bezpośrednich odbiorców ( dzieci i młodzież) 

2. LKS ,,ZIELONI” Niegowić 130 bezpośrednich odbiorców ( dzieci, młodzież, dorośli) 

3. LKS ,,RABA” Książnice 60 bezpośrednich odbiorców (dorośli) 

4. UKS ,,ROKICIE” Szczytniki 50 bezpośrednich odbiorców (dzieci, młodzież, dorośli 

5. LKS ,,GRYF” Wiatowice  20 bezpośrednich odbiorców ( dorośli) 

6. Wielicko – Gdowska Szkoła Walki Prime 73 bezpośrednich odbiorców (dzieci, 

młodzież, dorośli) 

leczniczej (Dz. U. z 

2020 r. poz. 295 z 

późn.zm) , poprzez 

wspieranie 

działalności 

rehabilitacyjnej 

prowadzonej na rzecz 

mieszkańców Gminy 

Gdów. 

 

działalności rehabilitacyjnej 

prowadzonej na rzecz 

mieszkańców Gminy Gdów 

Fundacja Osób 

Niepełnosprawn

ych Podolany 

74, 32-420 

Gdów 

Prowadzenie rehabilitacji 

ruchowej dla mieszkańców 

Gminy Gdów w Ośrodku 

Rehabilitacyjnym w 

Podolanach w 2021 

 

75 000 

    

ŁĄCZNIE  150 000 zł 
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7. UKS GRYF-GDÓW 60 bezpośrednich odbiorców ( dzieci, młodzież, dorośli) 

8. RADWAN SPORT 160 bezpośrednich odbiorców ( dzieci, młodzież) 

 

Odbiorcami tego zadania są  głównie drużyny, członkowie ludowych klubów piłkarskich. 

Realizacja zadań w obszarze sportu w roku 2021 była obarczona trudnościami spowodowanymi 

sytuacją pandemii. Wprowadzany lockdown,  i obostrzenia powodowały zmiany w terminarzach 

rozgrywek sportowych, ograniczenia w treningach i miały przełożenie w harmonogramach zajęć. 

Była to sytuacja, która zmuszała organizacje do modyfikacji form prowadzenia zajęć sportowych, 

stosowania licznych wytycznych w zakresie reżimu sanitarnego i dynamicznie zmieniającej się 

sytuacji pandemicznej. 

W obszarze ochrony i promocji zdrowia, podobnie jak w obszarze upowszechniania 

sportu trudności w realizacji zadań miały podłoże  w sytuacji pandemicznej. Zarówno w  Ośrodku 

Rehabilitacyjnym w Podolanach jak i w stacji Opieki Caritas w Gdowie pacjenci w trakcie trwania 

obostrzeń byli otoczeni opieką w formie zdalnej, a kiedy sytuacja na to pozwalała przeprowadzano 

zajęcia stacjonarne., zabiegi i wizyty domowe.  

Wsparcie w Ośrodku Rehabilitacyjnym w Podolanach otrzymało 388 mieszkańców 

gminy Gdów oraz wykonano 13 770 zabiegów. Zabiegi rehabilitacyjne odbywały się                           

w pomieszczeniach ośrodka, pomocy udzielono pacjentom w każdym przedziale wiekowym.         

W ramach pracy ośrodka odbywały się porady lekarza specjalisty.  

W stacji opieki Caritas skorzystało: w ramach zabiegów rehabiltacyjnych:736 osób     

(31 dzieci do 7 lat),  z poradni rehabilitacyjnej skorzystało 960 osób  mieszkańców Gminy 

Gdów oraz wykonano 52 320  zabiegów. Zabiegi rehabilitacyjne odbywały się w gabinetach 

stacji oraz w środowisku domowym. Gimnastyka korekcyjna objęła również dzieci w wieku 

szkolnym od 7 do 16 roku życia oraz najmłodszych pacjentów w wieku od 3 tyg. do 7 roku życia. 

W ramach prac stacji odbywały się porady i wizyty lekarza specjalisty  oraz usługi pielęgniarsko 

- rehabilitacyjne udzielone w domu chorego. Stacja umożliwia również wypożyczenie sprzętu 

rehabilitacyjnego takiego jak: wózki inwalidzkie, łóżka ortopedyczne, chodziki, kule.  

 

Pozafinansowe formy współpracy polegały na: 

1. Udzielaniu pomocy i konsultacji stowarzyszeniom przy realizacji zadań publicznych 

dofinansowanych ze środków jednostki samorządu terytorialnego oraz z innych środków 

publicznych, 

2. Tworzeniu wspólnych imprez, przedsięwzięć o charakterze inicjatywnym złożonych             

z przedstawicieli organizacji i organów gminy – wspólna realizacja imprez sportowych, 



38 
 

3. Promowaniu działających organizacji poprzez zamieszczanie na stronie www.gdow.pl 

informacji o ich działalności, 

4. Udzielaniu konsultacji, spotkań, porad i pomocy w realizacji zadań statutowych, 

5. Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego aktów prawa miejscowego z organizacjami 

pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gdow.pl/
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XI  INFORMACJE DOTYCZĄCE STANU BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  

I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W GMINIE GDÓW 

 

 

Utrzymanie  porządku  publicznego  i  bezpieczeństwa  obywateli  oraz  ochrony  

przeciwpożarowej i  przeciwpowodziowej  stanowi jeden z podstawowych obowiązków gminy. 

Gmina Gdów prowadzi szereg działań mających na celu zapewnienie mieszkańcom 

bezpieczeństwa. Do takich działań należy dbanie  o  odpowiedni  stan  techniczny  infrastruktury  

komunalnej,  dróg,  oświetlenia  miejskiego, chodników,  a  także  wsparcie  dla  podmiotów  

prowadzących  bezpośrednie  działania  w  zakresie bezpieczeństwa. 

W ramach działań, sprawami związanymi z szeroko rozumianym bezpieczeństwem 

zajmuje się Referat Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Przeciwpożarowej         

i Informacji Niejawnych.  

W ramach obowiązków, realizowane są następujące rodzaje zadań: 

➢ zadania związane z obronnością kraju; 

➢ zadania obrony cywilnej i powszechnej samoobrony; 

➢ zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

 

W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa realizowanych jest szereg zadań obrony 

cywilnej, z których najważniejsze to zapewnienie funkcjonowania systemu wykrywania zagrożeń 

oraz ostrzegania i alarmowania. W ramach zadań obronnych we współpracy z Wojskową 

Komendą Uzupełnień w Krakowie organizowana jest kwalifikacja wojskowa. W 2021 roku            

do kwalifikacji wojskowej wstawiło się 114 osób rocznika podstawowego  z terenu gminy Gdów. 

Wyznaczone podmioty gospodarcze realizują zadania obronne poprzez wykonywanie świadczeń 

na rzecz obrony. Nakładanie świadczeń na rzecz obrony i wzywanie do ich wykonywania należy 

do zadań Wójta Gminy Gdów. Na terenie powiatu wielickiego funkcjonuje Powiatowe Centrum 

Zarządzania Kryzysowego (PCZK), gdzie pełniony jest całodobowy dyżur na potrzeby 

zarządzania kryzysowego dla gmin powiatu Wielickiego. PCZK przyjmuje meldunki                            

o zdarzeniach i zagrożeniach występujących na terenie gminy Gdów i powiadamia odpowiednie 

służby o zaistniałych sytuacjach. Dla bezpieczeństwa mieszkańców funkcjonuje telefon alarmowy 

oraz utworzono system powiadamiania SMS o mogących wystąpić niebezpiecznych zjawiskach. 
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W ramach zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców, gmina realizuje zadania z zakresu 

ochrony przeciwpożarowej, polegające na wspieraniu działalności statutowej Ochotniczych Straży 

Pożarnych. Na terenie Gminy Gdów działa dwadzieścia jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej:  

1 OSP Bilczyce 

2 OSP  Cichawa 

3 OSP Fałkowice 

4 OSP  Gdów 

5 OSP  Klęczana 

6 OSP  Książnice 

7 OSP  Kunice 

8 OSP  Liplas 

9 OSP  Marszowice 

10 OSP  Niegowić 

11 OSP  Niewiarów 

12 OSP  Nieznanowice 

13 OSP  Pierzchów 

14 OSP  Stryszowa 

15 OSP  Szczytniki 

16 OSP  Wiatowice 

17 OSP Wieniec 

18 OSP  Winiary 

19 OSP  Zagórzany 

20 OSP  Zręczyce 

 

Jednostki w Gdowie, Pierzchowie i Winiarach włączone są do  Krajowego Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego.  

Członkowie OSP:  

Mężczyźni – 630 osób,  

Kobiety – 62 osób,  

Członkowie zwyczajni łącznie – 692 osób, 

Członkowie wspierający – 67 osób, 

Członkowie honorowi – 46 osób, 

Członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – 174. 

 

Ochotnicza Straż  Pożarna w 2021 roku wyjeżdżała łącznie 363 razy. 
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Większość interwencji związana była z usuwaniem miejscowych zagrożeń  - 223 interwencji, 

pożary -  74 interwencji, wyjazdy gospodarcze -  46, wyjazdy na ćwiczenia – 5. Pozostałe dane    

to fałszywe alarmy – 15 wyjazdów. 

 

RODZAJ DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH 

WYKONYWANYCH PRZEZ  STRAŻAKÓW - GMINA GDÓW - 2021 r. 

✓ Wypadki samochodowe, potrącenia pieszych 

✓ Pożary budynku, trawy, słomy 

✓ Połamane drzewa i inne przeszkody na drodze 

✓ Plamy oleju na drodze 

✓ Zabezpieczanie lądowiska helikoptera 

✓ Pompowanie studni 

✓ Przetykanie przepustów 

✓ Akcje z szerszeniami, osami 

✓ Odkażanie miejsc publicznych 

✓ Dystrybucja wody i dowóz żywności dla mieszkańców 

 

 

OGÓLNIE WYDATKI NA OSP-2021 r. 

➢ budżet przeznaczony na OSP: 

447 887,16 zł 

➢ remonty obiektów  (z budżetu gminy w tym RS ) 

505 917,55 zł 

➢ środki z dotacji (KSRG, MSWiA) 

38 646,00 zł 

RAZEM: 992 450,71 zł 

➢ środki z zarządzania kryzysowego 

90 740,00 

ŁĄCZNIE: 1 083 190,71 

 

 

Jednostki  OSP  z terenu gminy posiadają wyposażenie   niezbędne   do wykonywanej     

działalności: samochody ratowniczo-gaśnicze wraz z odpowiednim  wyposażeniem. 
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Wszystkie jednostki posiadają podstawowy  sprzęt  gaśniczy: umundurowanie,  środki  ochrony 

osobistej  strażaka,  hełmy,  węże, armaturę  do  podawania  wody, drabiny itp. Na bieżąco 

uzupełniane są  braki  wynikające  ze  zużycia podczas prowadzonych akcji.  

 

 

Współpraca z Policją 

W celu poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy Gdów, samorząd wspiera działania 

podejmowane przez policję. Tereny  gminy  znajdują  się  na  obszarze  działania  Komendy  

Powiatowej  Policji  w Wieliczce, w  Gdowie znajduje się również podległy jej posterunek.  

System ostrzegania i alarmowania. Na  terenie  Gminy Gdów funkcjonuje  system  ostrzegania        

w którego skład wchodzi 21 syren alarmowych znajdujących się w budynkach OSP oraz 13 

punktów alarmowania. 
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XII  INFORMACJE Z ZAKRESU LEŚNICTWA, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) w 2021 r zostało przeprowadzonych łącznie 347 postępowań 

administracyjnych związanych ze zgłoszeniem zamiaru usunięcia drzew rosnących                             

na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych usuwanych na cele niezwiązane         

z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz uzyskaniem zezwolenia na usunięcie drzew               

z nieruchomości stanowiących drogi publiczne, nieruchomości wykorzystywanych w celach 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, czy też na wniosek zarządców mienia 

stanowiącego własność Skarbu Państwa.  Jak co roku  na terenach zieleni stanowiących mienie 

gminne wykonywane były prace związane z zabiegami pielęgnacyjnymi  polegające na usuwaniu 

posuszu, redukcji koron czy też usuwaniu drzew obumarłych lub stanowiących zagrożenie 

bezpieczeństwa. W ramach  kompensacji przyrodniczej na nieruchomościach będących 

własnością Gminy Gdów nasadzono 17 sztuk drzew oraz 35 sztuk krzewów.  

Realizując obowiązki zawarte w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.) w 2021 r. przyjęto 16 zgłoszeń właścicieli 

nieruchomości o wykonaniu i rozpoczęciu eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.  

Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska na podstawie ustawy z dnia                   

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888          

z późn. zm.) prowadzi sprawy związane z uzyskaniem zezwolenia przez przedsiębiorców                 

na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, jak również nadzór 

nad wydanymi zezwoleniami w tym zakresie. W 2021 r. wydano 1 zezwolenie oraz 1 zmianę         

do decyzji w powyższym zakresie. Powyższa ustawa obliguje również Wójta do prowadzenia 

rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości. Rejestr prowadzony jest w postaci bazy danych zapisanych na informatycznych 

nośnikach danych. Wpisy nowych podmiotów, zmian we wpisach dokonuje się na wniosek 

przedsiębiorców. Wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru następuje na jego wniosek, a także              

po uzyskaniu informacji z CEiIDG albo KRS o wykreśleniu przedsiębiorcy jak również                    

po wydaniu decyzji o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem         

w przypadkach określonych w ustawie. W 2021 r. zarejestrowano 4 sprawy związane z ww. 
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zakresem czynności, jak również przeprowadzono 7 kontroli przestrzegania i stosowania 

przepisów ustawy w stosunku do podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości wpisanych do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Gdów.  

Na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę              

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj: Dz. U. z 2020 r., poz. 2028) Referat prowadzi sprawy 

związane z uzyskaniem zezwolenia przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego             

na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków jak 

również nadzór nad wydanymi zezwoleniami w tym zakresie. W 2021 r. przeprowadzono                   

1 postępowanie administracyjne w zakresie wydania ww. zezwolenia. Łącznie na podstawie  

powyższych przepisów w roku 2021 zarejestrowano 27 spraw. 

W zakresie ustawy z dnia ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze 

(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1420 z późn. zm.) przygotowywane są opinie do decyzji wydawanych 

przez właściwe organy w sprawach: zatwierdzenia projektu robót geologicznych, których 

wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji, planu ruchu zakładu górniczego i ich zmian,            

jak również przygotowywane są uzgodnienia do koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż. 

Ponadto przyjmowane są informacje od wykonawcy prac geologicznych o zamiarze przystąpienia 

do wykonania robót, rodzaju robót, terminów ich rozpoczęcia i zakończenia oraz danych osób 

sprawujących nadzór i kierownictwo nad  pracami. Na podstawie powyższych przepisów w 2021 

r. odnotowano 36 spraw, w tym przeprowadzono 11 postępowań administracyjnych. 

Na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych         

(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1326 z późn. zm.) przygotowywane są opinie do decyzji wydawanych 

przez starostę na ustalenie kierunku rekultywacji oraz uznanie rekultywacji gruntów                            

za zakończoną na terenach poeksploatacyjnych złóż kruszywa naturalnego. W 2021 r. 

przeprowadzono 5 postępowań administracyjnych w powyższym zakresie. 

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj: Dz. U. z 2022 r. poz. 

699) przygotowywane są opinie do decyzji zezwalających na przetwarzanie odpadów 

wydawanych przez marszałka województwa jak również opinie do decyzji na zbieranie odpadów 

wydawanych przez starostę. Na podstawie powyższych przepisów w 2021 r. przeprowadzono         

5 spraw. 

Ponadto Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska realizuje zadania związane 

z szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej 

znajdujących się na obszarach, na których wystąpiły niekorzystne zjawiska atmosferyczne.               

W 2021 w powyższym zakresie zarejestrowano 2 sprawy.  

W 2021 r. celem oceny stanu gleb na terenie gminy Gdów zlecono Okręgowej Stacji 

Chemiczno-Rolniczej w Krakowie przeprowadzenie badania i analizy 150 próbek gleby 



45 
 

pochodzących z użytków rolnych położonych na terenie Gminy Gdów. Łączny koszt zadania 

wyniósł 2287,50 zł. Wnioski z przeprowadzonych badań: 

1. Wykonane badania wskazują na wysokie potrzeby w zakresie wapnowania gleb - 73% gleb 

charakteryzuje się odczynem bardzo kwaśnym i kwaśnym.  

2. Dostępność podstawowych składników pokarmowych jest najlepsza przy wartości pH 5,6 - 

7,2, czyli przy odczynie lekko kwaśnym i obojętnym - 27% przebadanych gleb mieści się         

w tym przedziale. 

3.  Regulacja odczynu ma pierwszeństwo przed innymi zabiegami nawozowymi, ponieważ 

zakwaszenie gleb wywołuje szereg niekorzystnych skutków zarówno z roślinnego                       

jak i ekologicznego punktu widzenia. 

4. Wyniki analizowanych próbek gleb wskazują na pilną potrzebę nawożenia fosforem, potasem 

i magnezem. Niedobory tych składników pokarmowych ograniczają wzrost i plon roślin. 

 

W roku 2021 r. realizowano wynikający z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Gdów w 2021 roku. Na wykonanie tego zadania zostało przeznaczone 87 742,42 

zł z budżetu Gminy. Program ten ma na celu odławianie i zapewnienie opieki bezdomnym 

zwierzętom w szczególności poprzez poszukiwanie właścicieli dla zwierząt lub umieszczaniu 

zwierząt w schronisku, zapobieganie wzrostowi populacji zwierząt bezdomnych w szczególności 

poprzez sterylizację i kastrację bezdomnych kotów i psów, usypianie ślepych miotów                          

w uzasadnionych przypadkach, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach 

wypadków drogowych z udziałem zwierząt, promowanie prawidłowych postaw - zachowań 

człowieka w stosunku do zwierząt oraz edukację społeczeństwa w zakresie obowiązków 

spoczywających na właścicielach i opiekunach psów i kotów. W roku ubiegłym wpłynęły 74 

wnioski od mieszkańców dotyczących dofinansowania do zabiegów weterynaryjnych 

wykonanych na bezdomnych zwierzętach, które zostały przygarnięte przez wnioskodawcę. 

Wnioski te zostały pozytywnie rozpatrzone i zrealizowane. Ponadto nadal jest realizowany 

program bezpłatnego czipowania zwierząt właścicielskich.  

W roku 2021 r. zostało zrealizowane zadanie polegające na odbiorze, transporcie                          

i unieszkodliwianiu materiałów zawierających azbest. Zrealizowano 25 wniosków mieszkańców. 

Odebrano 77,831 ton niebezpiecznych odpadów. Koszt tego zadania wyniósł 28 999,83 zł. 

W roku ubiegłym pozyskano dotację od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska         

i Gospodarki Wodnej w Krakowie na zadanie pt. „ Likwidacja Barszczu Sosnowskiego na terenie 

Gminy Gdów”. Roślina barszcz Sosnowskiego jest rośliną, która zagraża życiu i zdrowiu 

człowieka powodując silne oparzenia, dlatego należy sukcesywnie ją  zwalczać. W roku 2021 r. 
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oczyszczono teren o powierzchni 5,50 ha. Przeprowadzono trzykrotny zabieg agrotechniczny 

mający na celu zniszczenie tej rośliny. Kwota tego zadania wyniosła 24 300,00 zł. 

W roku 2021 wpłynął 1 wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych           

na terenie Gminy Gdów. W związku z powyższym Gmina Gdów wnioskowała do Marszałka 

Województwa Małopolskiego o przyznanie powierzchni pod uprawę konopi włóknistych. 

Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i przyznano 3,5 ha na ww. uprawę.  

 

Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gdów realizował          

w 2021 r. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o zwrocie 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 

rolnej. Rolnicy składali wnioski o zwrot podatku akcyzowego w dwóch terminach. W pierwszym 

terminie wniosek złożyło 243 producentów rolnych i otrzymało zwrot podatku na łączną kwotę 

190622,96 zł. W drugim okresie rozliczeniowym wnioski złożyło 189 rolników i otrzymało zwrot 

podatku na kwotę 95301,09 zł. Łącznie z możliwości zwrotu części podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego skorzystało 325 producentów rolnych posiadających grunty 

na terenie gminy Gdów, którzy złożyli 432 wnioski (część z rolników składało wnioski w obydwu 

okresach) i otrzymali 285924,05 zł zwrotu podatku. 

Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku                    

w gminach (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska wykonuje zadania własne gminy z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 

na terenie Gminy Gdów. W roku 2021 na terenie naszej Gminy systemem gospodarowania 

odpadami komunalnymi objętych zostało łącznie 5 407 nieruchomości, w tym 4 893 

nieruchomości zamieszkałych oraz 514 nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe 

lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe. 

Od 1 stycznia 2021 r. w Gminie Gdów zmianie uległa stawka opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W związku               

z powyższym do wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych objętych gminnym 

systemem gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wysłane zawiadomienia o nowej 

obowiązującej stawce. Łącznie zostało wysłanych 4 743 zawiadomień, w tym: 

• Bilczyce – 284 

• Cichawa – 144 

• Czyżów – 63 

• Fałkowice – 142 

• Gdów – 1198 

• Hucisko – 62 

• Jaroszówka – 64 

• Klęczana – 46 

• Krakuszowice – 95 

• Książnice – 215 

• Kunice – 112 

• Liplas – 129 
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• Marszowice – 249 

• Niegowić – 151 

• Niewiarów – 138 

• Nieznanowice – 144 

• Niżowa – 50 

• Pierzchów – 145 

• Podolany – 67 

• Stryszowa – 86 

• Szczytniki – 154 

• Świątniki Dolne – 73 

• Wiatowice – 162 

• Wieniec – 122 

• Winiary – 190 

• Zagórzany – 140 

• Zalesiany – 29 

• Zborczyce – 52 

• Zręczyce – 23 

 

Zmianie uległa również obowiązująca w 2021 roku wysokość rocznej ryczałtowej stawki 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się 

domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

Dlatego do właścicieli tych nieruchomości w roku 2021 wysłano 510 zawiadomień o zmianie 

stawki opłaty ryczałtowej, w tym: 

• Bilczyce – 9 

• Cichawa – 4 

• Czyżów – 0 

• Fałkowice – 15 

• Gdów – 132 

• Hucisko – 16 

• Jaroszówka – 36 

• Klęczana – 20 

• Krakuszowice – 3 

• Książnice – 10 

• Kunice – 6 

• Liplas – 5 

• Marszowice – 8 

• Niegowić – 9 

• Niewiarów – 1 

• Nieznanowice – 12 

• Niżowa – 4 

• Pierzchów – 4 

• Podolany – 10 

• Stryszowa – 7 

• Szczytniki – 2 

• Świątniki Dolne – 2 

• Wiatowice – 45 

• Wieniec – 4 

• Winiary – 120 

• Zagórzany – 20 

• Zalesiany – 4 

• Zborczyce – 2 

• Zręczyce –  

 

 

W związku ze zmianami w ewidencji ludności (urodzenia, zgony), nowymi budynkami 

mieszkalnymi (na podstawie numeracji PPN oraz wyjazdów terenowych) a także z powodu 
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nieprawidłowo wypełnionej deklaracji lub danymi w niej zawartymi budzącymi wątpliwości         

do właścicieli nieruchomości wysyłano wezwania do złożenia deklaracji (zarówno pierwszych           

jak i zmieniających dane zawarte  w poprzedniej deklaracji). I tak w 2021 r. łącznie wysłano 219 

wezwań,  w tym: 

• Bilczyce –  18 

• Cichawa – 10 

• Czyżów – 2 

• Fałkowice – 5 

• Gdów – 42 

• Hucisko – 2 

• Jaroszówka – 4 

• Klęczana – 6 

• Krakuszowice – 3 

• Książnice – 7 

• Kunice – 6 

• Liplas – 9 

• Marszowice – 14 

• Niegowić – 9 

• Niewiarów – 10 

• Nieznanowice – 4 

• Niżowa – 4 

• Pierzchów – 11 

• Podolany – 2 

• Stryszowa – 5 

• Szczytniki – 6 

• Świątniki Dolne – 6 

• Wiatowice – 4 

• Wieniec – 4 

• Winiary – 11 

• Zagórzany – 6 

• Zalesiany – 1 

• Zborczyce – 1 

• Zręczyce – 7 

 

W roku 2021 do programu wprowadzono łącznie 1 297  deklaracji (złożonych w związku  

z zamieszkaniem na nowej nieruchomości lub ze zmianami dotyczącymi sposobu użytkowania 

nieruchomości, zmianą liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, korzystaniem z ulgi  

za kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku bądź z rezygnacją                            

z kompostowania bioodpadów), na podstawie których naliczono opłatę oraz wysłano informacje 

o wysokości opłaty wraz z rachunkami:  

• Bilczyce –  82 

• Cichawa – 42 

• Czyżów – 11 

• Fałkowice – 41 

• Gdów – 327 

• Hucisko – 11 

• Jaroszówka – 14 

• Klęczana – 17 

• Krakuszowice – 19 

• Książnice –48 

• Kunice – 28 

• Liplas – 40 

• Marszowice – 78 

• Niegowić – 35 

• Niewiarów – 47 

• Nieznanowice – 53 
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• Niżowa – 13 

• Pierzchów – 41 

• Podolany – 19 

• Stryszowa – 24 

• Szczytniki – 31 

• Świątniki Dolne – 25 

• Wiatowice – 31 

• Wieniec – 39 

• Winiary – 60 

• Zagórzany – 41 

• Zalesiany – 2 

• Zborczyce – 15 

• Zręczyce – 63
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Do właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami 

komunalnymi, którzy uchylali się od obowiązku ponoszenia na rzecz gminy opłaty, w roku 

2021 wysyłano łącznie 1040 upomnień dot. zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. Rozpatrzono 77 wniosków księgowych, m.in. o zaliczenie nadpłaty na poczet 

przyszłych zobowiązań w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub na podatek, 

o przeksięgowanie wpłaty na inną kartę dotyczącą opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi lub podatku rolnego i od nieruchomości. Z urzędu wydano 17 postanowień             

o zarachowaniu wpłaty na zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Zakończono wydaniem decyzji 18 postępowań wszczętych na podstawie wniosków m. in.           

o zwrot nadpłaty, o udzielenie ulgi w spłacie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w postaci umorzenia zaległości lub rozłożenia na raty.  

Zgodnie z art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku      

w gminach (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) w roku 2021 Gmina Gdów osiągnęła wszystkie 

poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych              

do składowania, tj. : poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, 

tworzyw sztucznych  i szkła - 20% ,poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia    

i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

- 99% ,poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji                       

i przekazanych do składowania - 1% . 

W 2021 r. z terenu gminy Gdów odebrano i zebrano łącznie 5 501,8730 Mg odpadów 

komunalnych, w tym: 

• niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 3 418,5530 Mg, 

• papier i tektura – 165,8200 Mg, 

• tworzywa sztuczne – 458,7000 Mg, 

• zmieszane odpady opakowaniowe – 5,3400 Mg, 

• opakowania ze szkła – 367,2600 Mg, 

• odpady wielkogabarytowe - 301,3200 Mg, 

• zużyte opony - 48,4000 Mg, 

• odpady ulegające biodegradacji – 735,2400 Mg. 

 

Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 6 i ust. 2b ww. ustawy Gmina Gdów utworzyła Punkt 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, do którego właściciele nieruchomości 
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zamieszkałych i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe               

z terenu Gminy Gdów  mogą dostarczać, w ramach złożonej deklaracji o wysokości opłaty        

za gospodarowanie odpadami komunalnymi następujące rodzaje odpadów: papier i tektura, 

tworzywa sztuczne, szkło, metale, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne 

odpady wielkogabarytowe, zużyte opony pochodzące z rowerów, motorowerów, motocykli, 

wózków oraz pojazdów o masie do 3,5 tony, niepochodzące z ciągników i maszyn rolniczych 

oraz pojazdów i maszyn pochodzących z działalności gospodarczej, odpady z rozbiórki 

i remontu obiektów budowlanych wykonywanych we własnym zakresie przez właściciela 

nieruchomości (w tym styropian), odpady komunalne ulegające biodegradacji, 

przeterminowane lekarstwa, zużyte baterie i drobne akumulatory, odzież i tekstylia, zabawki, 

powstające w gospodarstwach domowych odpady niebezpieczne: środki do impregnacji 

i konserwacji drewna, pozostałości rozpuszczalników, emulsji, barwników, farb, lakierów, 

pokostów, żywic, klejów i spoiw, środków ochrony roślin, środków czyszczących, substancji 

do wybawiania plam, środków do dezynfekcji i dezynsekcji oraz zbiorniki po aerozolach, 

termometry, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, zużyte kartridże i tonery, 

przepracowane oleje i inne odpady niebezpieczne określone w przepisach w sprawie katalogu 

odpadów. W całym roku 2021 PSZOK odwiedziło łącznie 3 002 mieszkańców, co w podziale 

na poszczególne miesiące wygląda następująco: 

• Styczeń – 169 osób,  

• Luty – 176 osób, 

• Marzec – 227 osób, 

• Kwiecień - 256 osób, 

• Maj – 337 osób, 

• Czerwiec - 343 osoby, 

• Lipiec – 403 osoby, 

• Sierpień – nieczynne z powodu remontu, 

• Wrzesień – 265 osób, 

• Październik – 322 osoby, 

• Listopad – 316 osób, 

• Grudzień – 188 osób. 
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W 2021 r. do PSZOK-a dowieziono łącznie 453,1140 Mg odpadów komunalnych, w tym: 

• papier i tektura – 8,8200 Mg, 

• szkło – 9,4600 Mg, 

• tworzywa sztuczne – 10,6600 Mg, 

• zużyte opony – 14,8400 Mg, 

• odpady budowlane i rozbiórkowe będące odpadami komunalnymi – 178,9800 Mg, 

• farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice– 6,3800 Mg, 

• leki - 0,3200 Mg, 

• tekstylia – 8,2000 Mg, 

• baterie i akumulatory - 0,9200 Mg, 

• urządzenia zawierające freony – 2,0820 Mg, 

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny- 27,7120 Mg, 

• odpady wielkogabarytowe – 127,1200 Mg, 

• odpady ulegające biodegradacji – 40,8600 Mg. 

 

W myśl art. 3 ust. 2 pkt. 8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. 

U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) gminy prowadzą działania informacyjne i edukacyjne w zakresie 

prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W 2021 r. wśród mieszkańców naszej Gminy 

oraz uczniów szkół podstawowych i przedszkoli samorządowych z terenu Gminy Gdów 

przeprowadzono akcje kształtujące postawy proekologiczne. Jak co roku w szkołach 

podstawowych i przedszkolach zorganizowano dwa konkursy z nagrodami cieszące się dużym 

powodzeniem, tj. konkurs „Zbieraj zużyte baterie” oraz konkurs „Zbieramy makulaturę – 

oszczędzamy lasy”. Oprócz tego w Przedszkolu Samorządowym w Gdowie odbył się 

ekologiczny spektakl pt. „W zielonej krainie Oz”, w którym poruszono temat segregacji 

odpadów, trującego smogu i ochrony środowiska. Po nim nastąpiła prezentacja pracowników 

Referatu Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska o Punkcie Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych oraz pogadanka dotycząca zasad prawidłowej segregacji odpadów         

z zagadkami i quizami z nagrodami. Ponadto, w ramach akcji mającej na celu kształtowanie    

od najmłodszych lat świadomości na temat metod niwelowania negatywnego wpływu 

działalności człowieka na środowisko naturalne, do wszystkich szkół podstawowych z terenu 

Gminy Gdów wysłano przygotowane przez pracowników Referatu Rolnictwa, Leśnictwa i 

Ochrony Środowiska scenariusze lekcji: „Segregujemy odpady” skierowane do uczniów klas 
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I-III oraz „Jak i dlaczego segregować odpady?” dedykowane młodzieży szkolnej z klas IV-

VIII, podczas których uczniowie poznawali w teorii i praktyce zasady prawidłowej segregacji 

odpadów komunalnych. Poza tym w roku 2021 przygotowano i dostarczono do mieszkańców 

naszej gminy ulotkę dotyczącą prawidłowego kompostowania bioodpadów oraz uczulającą       

na najczęściej występujące błędy mieszkańców naszej gminy podczas segregacji odpadów 

komunalnych. W związku z trwającym remontem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w Gdowie stworzono także ulotkę informującą, jaki rodzaj odpadów i na jakich 

zasadach można dostarczyć na PSZOK, zawierającą dane kontaktowe, godziny otwarcia                

i mapkę dojazdową. 
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XIII JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY GDÓW  ORAZ PROGRAMY SPOŁECZNE 

 

1. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY  W ZAGÓRZANACH 

Jednostka prowadzi działalność od 13 lat, rozpoczynała swoją działalność z 30 

miejscami. Jest organizacją ponadgminną. Przebywają w niej uczestnicy 

z niepełnosprawnością intelektualną, chore psychicznie oraz przewlekle chore wykazujące 

zaburzenia czynności psychicznych i fizycznych (osoby po udarze mózgu, wylewie,                     

po wypadkach losowych). W ciągu roku 2021   r. z usług jednostki korzystało 46   

podopiecznych, 4 uczestników opuściło placówkę z czego 1 osoba podjęła zatrudnienie. 

Placówka zatrudnia 13 pracowników, w tym dwie osoby jako obsługę administracyjną (0,75) 

etatu. Jeden etat przeznaczony jest dla kierowcy   konserwatora. Pozostali pracownicy stanowią 

zespół wspierająco – aktywizujący w skład, którego wchodzą: terapeuci, instruktorzy terapii 

zajęciowej,  asystent osoby niepełnosprawnej, fizjoterapeuta, psycholog, logopeda. 

Uczestnicy zajęć w   ŚDS byli zorganizowani w 6 - osobowych   grupach. Każdy                  

z uczestników ma opracowany indywidualny, dwuletni plan wspierająco – aktywizujący                 

i na bieżąco weryfikowany na podstawie zgromadzonej   dokumentacji, obserwacji, działań 

i zachowań w placówce. Stworzone programy terapii były realizowane w trakcie zajęć 

terapeutycznych w formie treningu na przykład: kulinarnego, umiejętności praktycznych, 

umiejętności społecznych, higienicznego, samoobsługowego, budżetowego, relaksacyjnego. 

Treningi prowadzone były   w oparciu o pracownie: stolarsko – wikliniarską, plastyczną, 

kulinarną, krawiecko - hafciarską, muzyczną, edukacyjno - komputerową, rehabilitacyjną, 

zajęcia logopedyczne oraz zajęcia z psychologiem. Efektem prowadzonych zajęć                             

w   pracowniach jest nabycie podstawowych umiejętności niezbędnych w codziennym 

funkcjonowaniu, doskonaleniu umiejętności w zakresie wykonywania czynności dnia 

codziennego, funkcjonowania w życiu społecznym, podnoszeniem kompetencji i zwiększania 

wsparcia w zakresie samodzielnego funkcjonowania w rodzinie i środowisku lokalnym. 

Prowadzone   zajęcia   rehabilitacyjne miały za zadanie maksymalne niwelowanie dysfunkcji 

ruchowych oraz zwiększanie aktywności fizycznej. Zajęcia indywidualne i grupowe                        

z psychologiem miały na celu nabycie umiejętności zawiązywania i podtrzymywania 

kontaktów interpersonalnych poprzez naukę prowadzenia dialogu, rozwijanie umiejętności 

współdziałania w grupie, używania metod i technik komunikacji werbalnej i pozawerbalnej. 

Zajęcia z logopedą pozwoliły na rozwinięcie prawidłowych form komunikacyjnych poprzez 

niwelowanie skutków wad wymowy, doskonalenie mowy, korygowanie wad wymowy. 
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W efekcie podjętych działań   z zakresu ergoterapii (aktywizacja zawodowa) oraz socjoterapii 

1 uczestnik podjął pracę. 

 W ramach zajęć w pracowni sensorycznej prowadzone były działania zmierzające         

do poprawy stanu psychicznego podopiecznych. Efektem tych zajęć było niwelowanie napięcia 

psycho - ruchowego, negatywnych skutków choroby, poprawa   i rozwijanie koncentracji 

i logicznego myślenia oraz nabycie umiejętności wielosensorycznego postrzegania świata           

i rozwijanie zainteresowań. 

 Udział podopiecznych w treningach z zakresu funkcjonowania w życiu społecznym     

ma na celu: poprawę funkcjonowania niepełnosprawnych w środowisku społecznym, pracę 

z ich rodziną, poprawę umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów 

interpersonalnych. Zajęcia te mają również na celu niwelowanie zachowań biernych i braku 

inicjatywy, zwiększenie poczucia przynależności do grupy. Treningi z zakresu rozwoju 

intelektualnego mają na celu   nabycie umiejętności liczenia, pisania, rozumienia tekstu 

mówionego, rozwój mowy i słownictwa. Dodatkowo rozwijanie orientacji, rozpoznawane 

podstawowych kształtów geometrycznych, twórczości własnej, wzbogacanie treści 

wypowiedzi, udział w ćwiczeniach poprawiających koncentrację oraz logiczne myślenie, 

orientowanie się w przestrzeni i czasie.  

Środowiskowy Dom Samopomocy współpracował z jednostkami świadczącymi usługi                                                            

o podobnym charakterze, brał   aktywny udział w imprezach okolicznościowych, konkursach, 

zabawach, zawodach sportowych. 

 

Współpraca   Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzanach w ramach 

prowadzonej działalności.  

Lp. Nazwa podmiotu Efekty współpracy (w punktach) 

1 
Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Gdowie 

Ciągła współpraca w zakresie: 

wydawania decyzji kierującej do ŚDS, aktualizacji wywiadów 

środowiskowych, diagnozowania i wymiany informacji 

zdrowotnych i społecznych dotyczących uczestników i ich rodzin, 

pomoc w załatwianiu spraw zdrowotnych i socjalnych uczestników 

ŚDS. 

Zorganizowane zostało z szkolenie z zakresu przemocy i zagrożeń, 

przeprowadzone przez pracowników GOPS 

Doradztwo prawno – socjalne dla uczestników i ich rodzin 
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Lp. Nazwa podmiotu Efekty współpracy (w punktach) 

 

 
 

2 
Kościół Rzymsko Katolicki w 

Gdowie 
 Cykliczne  spotkania uczestników ośrodka z duchownym 

3 
Ośrodki Zdrowia w: Gdowie , 

Niegowici, Siedlcu i Łapanowie 

Stała współpraca z lekarzami i pielęgniarkami w zakresie 

rozwiązywania problemów zdrowotnych uczestników. 

Zorganizowanie i zapewnienie opieki podczas przeprowadzania 

szczepień przeciwko COVID 

4 

Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie i PFRON  w Wieliczce, 

Bochni  

Stała współpraca w zakresie: 

 - bieżącego monitorowania i składania wniosków o orzeczenie 

stopnia niepełnosprawności, 

 - zaopatrzenia w niezbędne przedmioty ortopedyczne, środki 

pomocnicze. 

 - uzyskania dofinansowania na likwidację barier architektonicznych  

w miejscu zamieszkania 

 

 
 

5 
Szpital im. Babińskiego w 

Krakowie 

Stała współpraca z lekarzami, psychologiem, pracownikiem 

socjalnym oraz pielęgniarką w zakresie problemów zdrowotnych 

uczestników 

6 GOPS w Łapanowie  
Stała współpraca w zakresie załatwiania spraw socjalnych i 

zdrowotnych uczestników z tego terenu 

7 
Lokalni przedsiębiorcy i 

sympatycy ŚDS 
Pozyskiwanie materiałów terapeutycznych  i paczek świątecznych 

8 

Środowiskowe Domy 

Samopomocy z terenu powiatu 

wielickiego, bocheńskiego i 

myślenickiego 

Integracja uczestników 

Udział w konkursach i zawodach sportowych  

Udział w wydarzeniach kulturalnych 

9 Komenda Policji w Wieliczce 

Zdobycie wiedzy na temat aktualnych zagrożeń podczas spotkania 

informacyjnego z funkcjonariuszem Policji 

Zabezpieczenie podopiecznych w opaski odblaskowe 

umożliwiające bezpieczne poruszanie się po zmroku 
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W sytuacji panującej pandemii, w minionym roku 2021, realizowano zadania                                       

z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się na odległość w formie alternatywnych 

sposobów realizacji zajęć prowadzonych poza siedzibą ośrodka oraz zajęć grupowych 

odbywających się na terenie Ośrodka w grupach 4, 5 lub 6 osobowych. Skupiliśmy się                  

na przygotowaniu podopiecznych  do  bezwzględnego przestrzegania higieny osobistej i reżimu  

sanitarnego. Osoby posiadające telefony i komputery korzystały z zajęć w trybie pracy on-line, 

podczas których prowadzono zajęcia terapeutyczne, rozmowy  z psychologiem, rodzinami 

uczestników, logopedą.  Co tydzień terapeuci  odwiedzali podopiecznych  w ich  domach,            

w celu monitorowania sytuacji uczestników oraz ich rodzin a także przekazywania niezbędnych 

materiałów dydaktycznych, sprzętu rehabilitacyjnego, zadań do wykonania. Podopieczni przy 

zastosowaniu metody on-line brali także udział w konkursach: recytatorskim oraz Przeglądu 

Twórczości Osób Niepełnosprawnych, organizowanych przez zaprzyjaźnione Ośrodki 

wsparcia. Oprócz alternatywnych form pracy i porozumiewania się na odległość, powrócono 

do pracy na terenie Ośrodka. Wśród podopiecznych, którzy mieli problem z dotarciem                  

do punktu szczepień, dokonaliśmy zarejestrowania na szczepienie, zorganizowaliśmy transport 

co umożliwiło przyjęcie szczepionki wśród zainteresowanych. Kontrolowane były także 

terminy kolejnych szczepień. Podopieczni brali udział w zajęciach terapeutycznych, 

rehabilitacyjnych. Udało się zorganizować wycieczki krajoznawcze, w tym dwudniowy wyjazd 

do Kazimierza Dolnego. Podopieczni aktywnie uczestniczyli w konkursach artystyczno-

wokalnych, turniejach sportowych. W trosce o bezpieczeństwo naszych uczestników 

zorganizowane zostało spotkanie informacyjne z policjantem. Podopieczni brali udział                

w szkoleniu z zakresu  Przemocy Ekonomicznej Wobec Osób Niepełnosprawnych 

organizowanym przez pracowników GOPS w Gdowie. Dzięki sponsorom pozyskaliśmy paczki 

świąteczne, które zostały wręczone podopiecznym. 
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2. PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO W ZAGÓRZANACH  

 

Placówka Wsparcia Dziennego w Zagórzanach działa na podstawie Statutu Placówki oraz 

w oparciu o obowiązujące akty prawne, a w szczególności o ustawę  z dnia 9 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jest jednostką organizacyjną Gminy Gdów 

działającą w formie organizacyjno-prawnej przewidzianej dla jednostki budżetowej. Na mocy 

porozumienia samorządowego  zawartego  przez  Gminę Gdów i Starostwo Powiatu 

Wielickiego Placówka otrzymuje dotację na realizację zadania zleconego pokrywająca ok. 40% 

kosztów  ujętych w planie finansowym. 

 

ORGANIZACJA  PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO 

 

 I.CELE I ZADANIA 

 Celem Placówki jest zapewnienie wsparcia rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez objęcie dziecka opieką i wychowaniem. 

 

1. Placówka w ramach zadań opiekuńczych zapewnia dzieciom: 

1) opiekę i wychowanie, 

2) pomoc w nauce, 

3) organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań                   

i uzdolnień u dzieci. 

 

 Do obowiązków Placówki w ramach realizowanych zadań opiekuńczych i wychowawczych 

należy: 

1)  stała współpraca z rodziną dziecka mająca za cel wspieranie funkcji opiekuńczej rodziny, 

2)  udzielanie dziecku pomocy w sytuacjach kryzysowych szkolnych, rodzinnych, 

rówieśniczych i osobistych w oparciu o diagnozę indywidualną dziecka i jego rodziny, 

3)  podejmowanie działań alternatywnych wśród dzieci i młodzieży niedostosowanych 

społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, 

4)  realizacja projektów i programów służących zdrowemu stylowi  życia, przeciwdziałaniu 

uzależnieniom i biernym formom spędzenia wolnego czasu, 
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5)  współpraca z instytucjami pomagającymi dziecku i rodzinie w zakresie rozwiązywania 

problemów socjalnych, wychowawczych i rodzinnych dzieci, 

6)  współpraca z podmiotami leczniczymi w zakresie rozwiązywania problemów zdrowotnych 

dziecka, 

7)  umożliwienie dzieciom skorzystania z posiłku w czasie przebywania w Placówce. 

 

 Do obowiązków Placówki w ramach udzielania dzieciom pomocy w nauce należy: 

1)  pomoc dzieciom w uzupełnieniu wymaganej wiedzy, 

2)  nadzorowanie wykonania przez dzieci lekcyjnych obowiązków domowych, 

3)  przygotowywanie dzieci do sprawdzianów, prac kontrolnych i egzaminów szkolnych, 

4)  wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, 

5)  współpraca ze szkołami w celu zdiagnozowania trudności szkolnych dziecka i możliwości    

     ich  przezwyciężenia. 

 

 Do obowiązków Placówki w ramach organizacji dzieciom czasu wolnego należy: 

1)  prowadzenie zajęć  wspierających rozwój dzieci, mających na celu rozwój indywidualnych 

zainteresowań  i talentów dziecka oraz pomoc w realizacji ich dążeń twórczych, 

2)  kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego, 

3)  przygotowanie interesujących ofert spędzania czasu podczas ferii szkolnych, 

4)  organizowanie zabaw, zajęć sportowych i innych form aktywnego wypoczynku oraz imprez 

kulturalnych, w szczególności przeglądów, konkursów, wystaw i festiwali, 

5) umożliwianie dzieciom wzięcia udziału we współzawodnictwie sportowym,                                 

w wycieczkach oraz w wystawach, spektaklach i innych formach działalności kulturalnej 

oferowanej przez instytucje kultury. 

 

2.  W celu realizacji obowiązków statutowych Placówka współpracuje z rodzicami                        

lub opiekunami dziecka, a także z placówkami oświatowymi i innymi podmiotami pomocnymi               

w realizacji zadań. 

 

II.   ZASADY DZIAŁANIA I ORGANIZACJA 

 

1. Placówka funkcjonuje przez cały rok, we wszystkie dni robocze, co najmniej 4 godziny 

dziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb dzieci i rodziców. 

2. Przyjmowanie dzieci do Placówki odbywa się bez skierowania. 
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3. Pobyt dziecka w Placówce jest nieodpłatny. 

4. Pobyt dziecka w Placówce jest dobrowolny, chyba  że do Placówki dziecko skieruje sąd.                           

5. Szczegółowe zadania oraz organizację działania Placówki, w tym rodzaj dokumentacji 

dotyczącej 

dziecka oraz sposób jej prowadzenia, określa regulamin organizacyjny Placówki opracowany 

przez jej 

kierownika. 

 

III.   PRACOWNICY PLACÓWKI 

 

 1. Do pracowników Placówki stosuje sie przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.              o 

pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223 poz. 1458 z pózn. zm.), a w sprawach 

nieuregulowanych w tej ustawie odpowiednio przepisy Kodeksu pracy. 

2. Kierownik oraz  pracownicy  merytoryczni  pracujący z  dziećmi  mają spełniać wymogi             

kwalifikacyjne, określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy  zastępczej (Dz. U. z 2016 poz. 575). 

 

                    INFORMACJA  O  PRACY  PLACÓWKI  w roku 2021 

        Placówka funkcjonowała w formie świetlicy na zasadach zawartych w ustawie z dnia           

9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, (t.j. Dz.U z 2019 r. 

poz. 1111 z późn. zm.) i zgodnie z wymogami Porozumienia  NR PCPR/PWDz.Ś.-GG/2020-

2024   w/s  powierzenia realizacji zadania publicznego  pod nazwą: „Prowadzenie w okresie                   

od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2024 roku placówki wsparcia dziennego  w Zagórzanach, 

funkcjonującej w formie świetlicy, łącznie dla 20 dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym 

5 – 16 lat” zawartego w dniu 23.12.2019 r. 

 

Opieką placówki w roku 2021 objętych było 20 dzieci, uczniów szkoły podstawowej, 

wywodzących się  z  14 rodzin. 

 

Struktura wiekowa wychowanków 

 W okresie od 1.01 do 31 .08.2021 r.  W okresie od 1.09  do  31.12.2021 r. 

Wiek  dziewczynki chłopcy RAZEM dziewczynki chłopcy RAZEM 

5 -6 lat 0 0 0 0 0 0 
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7 – 9 lat 8 7 15 4 8 12 

10 – 13 lat 5 0 5 7 1 8 

OGÓŁEM 13 7 20 11 9 20 

 

 Zajęcia w placówce prowadzone były przez 5 dni w tygodniu  - w okresie nauki stacjonarnej 

w szkole placówka pracowała  w godzinach od 13.oo do 17.oo a w czasie ferii  i wakacji       

od godz. 9.00 do 13.00.  

Od 01.01. 2021 r. do 12.02.2021 r. zajęcia z wychowankami i ich rodzicami realizowano 

wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik porozumienia się na odległość. Opracowany 

został program realizacji zadań placówki z wykorzystaniem metod i technik stosowanych           

w pracy zdalnej. 

Podjęto utrzymywanie stałych kontaktów z rodzinami małoletnich wychowanków 

poprzez założenie grupy na komunikatorze Messenger, kontakty telefoniczne i internetowe         

w celu:  

       a)  pomocy dzieciom w nauce,  

       b)  udzielania pomocy w kryzysach szkolnych, rodzinnych i osobistych,   

       c)  przekazywania materiałów dla dzieci wpływających na rozwijanie zainteresowań             

              i zagospodarowanie wolnego czasu. 

Wychowawcy  opracowywali i przekazywali  tygodniowe  materiały tematyczne do pracy 

zdalnej dla  dzieci,  utrzymywali zdalne kontakty z rodzinami oraz służyli wychowankom 

pomocą w nauce. Materiały przekazywane dla dzieci zawierały propozycje samodzielnych 

zabaw, własnej twórczości literackiej,  prac plastycznych, rozrywek umysłowych, krzyżówek, 

labiryntów, kompozycji przestrzennych z różnych materiałów. Przekazane przez dzieci prace 

brały udział w konkursach.  

Wychowawcy sporządzali tygodniowe sprawozdania dokumentujące swoją pracę 

(kontakty   z dziećmi i rodzicami, przygotowane  i przekazane materiały dla dzieci, przesłane 

przez dzieci prace itp.).                                  

Kierownik placówki przesyłała do PCPR cotygodniowe Raporty dotyczące pracy 

świetlicy. Od 15 lutego rozpoczęto  pracę w formie stacjonarnej z uwzględnieniem przepisów                 

i rekomendacji związanych ze stanem epidemii. Zajęcia odbywały się z zachowaniem 

wszelkich wprowadzonych obostrzeń. Warunki lokalowe pozwoliły na objęcie opieką 

wszystkich dzieci zapisanych do świetlicy. Wychowankowie i rodzice zostali zapoznani                

i zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przyjętych norm funkcjonowania placówki      
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w  stanie epidemii. Zajęcia prowadzono stosując  metody i formy  pracy pozwalające                     

na zachowanie bezpiecznego kontaktu.  

Zadaniem wiodącym było wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i zapobieganie             

demoralizacji dzieci i młodzieży poprzez oddziaływania opiekuńcze, wychowawcze                       

i edukacyjne. 

W roku 2021 realizowano zadania: 

    1)   wspierano rodziny w sprawowaniu ich podstawowych funkcji, 

    2)   zapewniano pomoc rodzinie i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze,   

          zagrożonym demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniami, 

    3)   współpracowano  ze szkołą, ośrodkiem  pomocy  społecznej  i innymi  instytucjami                                          

          w   rozwiązywaniu   problemów   wychowawczych, 

   4)   zaspokajano niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe w tym emocjonalne                                                

          i społeczne dzieci, 

    5)   zapewniano prawidłowe formy pracy z dziećmi, 

    6)   zapewniano dzieciom wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych, 

    7)   rozwijano zainteresowania i indywidualizowano oddziaływania wychowawcze. 

  

 

Placówka prowadziła  następujące formy pracy środowiskowej: 

    1)  pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych, 

    2)   pomoc w nauce, 

    3) organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych 

 Pod opieką jednego wychowawcy w czasie zajęć przebywało nie więcej niż 15 dzieci    

    (zgodnie z zapisem w ustawie). 

 

Realizując zadania,  priorytetowo traktowano zapewnienie opieki i wsparcia dzieciom oraz 

wspomaganie rodziny w podnoszeniu poziomu jej funkcjonowania zarówno  w  relacjach  

dzieci  i rodziców  wobec siebie jak  i funkcjonowaniu  na  zewnątrz  w  różnych  sytuacjach  

społecznych. 

 

Rozpoznanie potrzeb dziecka, jego osobowości i charakteru, poznanie mocnych i słabych stron 

w celu zdiagnozowania rodzaju i form pomocy potrzebnej dziecku i rodzinie oraz nawiązania 

współpracy z innymi podmiotami pomocnymi przy realizacji zadań. 
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 W związku z dużym zapotrzebowaniem społecznym  na uzyskanie pomocy w rozwiązywaniu  

problemów jakie spotykają rodziny działalność placówki cieszy się pozytywną opinią  zarówno 

wśród  dzieci  i ich rodziców jak  też  ze strony szkoły, do której  uczęszczają wychowankowie 

- świadczy o tym liczba chętnych do umieszczenia dzieci w Placówce (na liście oczekujących 

na przyjęcie do placówki było w ciągu roku 10 - 17 dzieci).   

Placówka  pozytywnie  postrzegana  jest   przez  miejscowe  środowisko  oraz  przez  instytucje 

i organizacje, z którymi  współpracuje. Na terenie gminy  jest   to  jedyna  tego  typu  placówka. 

Poprzez działania,  mające  charakter  profilaktyczny i terapeutyczny, świadczona była pomoc 

rodzinie i dzieciom w przypadkach  pojawiania się problemów wychowawczych,  

niedostosowania społecznego, zagrożeń demoralizacją,  przestępczością  lub   uzależnieniami.   

Przeciwdziałanie patologii  prowadzono  w kontekście rodzinnym  i społecznym. Praca                  

z dzieckiem i rodziną skupiała się na łagodzeniu niedostatków  wychowawczych w rodzinie, 

uczeniu nawiązywania więzi uczuciowych i interpersonalnych, eliminowaniu zaburzeń 

zachowania oraz  rozbudzaniu  aktywności  intelektualnej i kształtowaniu zachowań 

prozdrowotnych. 

Zatrudniona  w  Placówce  kadra  posiada odpowiednie przygotowanie  do  pracy               

w  tego typu  placówce  i  w  związku  z  tym  zadania  realizowane  były  systematycznie, 

zgodnie               z  ustalonymi  planami  pracy, zapewniona  była  ciągłość opieki i wsparcia 

dla dzieci  i  ich  rodzin zgodnie z oczekiwaniami dzieci i rodziców.                                                                                                        

Kadrze placówki udawało się  nawiązać kontakty  emocjonalne z wychowankami, 

zapewnić im poczucie bezpieczeństwa, rozbudzać inwencję twórczą, udzielać pomocy                  

w sytuacjach kryzysowych, dostrzegać ich problemy ale przede wszystkim starano się                    

o umocnienie rodzinnej atmosfery w placówce. Wychowankowie w Placówce czują się 

bezpiecznie, nie odczuwają skrępowania, są bezpośredni w kontaktach z wychowawcami,  

każdy jest zauważany, zawsze  może  liczyć  na  pomoc  i  realizować  swoje  pomysły.                   

O zbudowaniu silnej więzi emocjonalnej z Placówką świadczą utrzymywane kontakty z byłymi 

wychowankami świetlicy – odwiedzają świetlicę, rozmawiają o swoich osiągnięciach a nawet 

szukają rady i pomocy jeśli napotykają jakieś problemy.  
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 CELE  I  ZADANIA  ORAZ  KIERUNKI  DZIAŁANIA  PWD NA NASTĘPNE LATA 

 

                 Cele strategiczne              Zadania do realizacji 

 1.  Zmniejszenie ilości rodzin dotkniętych 

dysfunkcjami w sprawowaniu podstawowych 

zadań w zakresie opieki  i wychowania 

dzieci. 

1. Zapewnienie wsparcia rodzinom                

 w  sprawowaniu  podstawowych funkcji 

opiekuńczych  i wychowawczych 

 

 2.  Zniwelowanie niepowodzeń szkolnych.   

 

2. Zapewnienie wszechstronnej pomocy            

w nauce i kształtowanie nawyków 

systematycznej pracy nad 

samodoskonaleniem. 

3. Ukształtowanie umiejętności 

organizacyjnych i nawyków poszukiwania 

atrakcyjnych, pozytywnych form spędzania 

wolnego czasu. 

3.  Wykształcenie umiejętności 

organizowania czasu wolnego oraz 

wszechstronnego rozwoju zainteresowań i 

uzdolnień.  

  

Kierunki działania Placówki: 

1) Pomoc w rozwiązywaniu życiowych problemów rodziny oraz w konstruktywnym 

rozwiązywaniu konfliktów i kryzysów w rodzinach. 

2) Wspieranie integracji rodziny i umacnianie więzi uczuciowych w rodzinach                              

oraz ukształtowanie nawyków odpowiedzialności za siebie i innych, wzajemnego zrozumienia        

i szacunku dla drugiego człowieka. 

3) Stworzenie dzieciom możliwości spędzania aktywnie czasu wolnego oraz pomoc  

w rozwiązywaniu podstawowych trudności w nauce jak i funkcjonowaniu w grupie 

rówieśniczej. 

4) Zapewnienie bezpiecznego środowiska i warunków rozwoju dzieci zgodnie z ich 

potrzebami, możliwościami i oczekiwaniami. 

5)  Eliminowanie zagrożeń demoralizacją,  przestępczością  lub   uzależnieniami.   
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3. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

 

Uchwałą Nr XXXIV/229/2020 Rady Gminy Gdów z dnia 29 grudnia 2020 roku                                     

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 zostały określone główne 

zadania oraz działania do realizacji mające na celu wypełnienie zadań jakie nakłada na gminy 

ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

 

Program ten określa zadania do realizacji w sześciu obszarach, do których zostało zaliczone: 

 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych  od  alkoholu i narkotyków. 

  W ramach tego zadania prowadzony jest Punkt Konsultacyjny dla mieszkańców Gminy 

Gdów, którego siedziba znajduje się w budynku Urzędu Gminy Gdów.  Do pomieszczenia 

tegoż  Punktu zapewnione jest oddzielne wejście, aby  osobom chętnym do skorzystania z usług 

jakie oferuje ta instytucja zapewnić anonimowość i swobodę korzystania z porad i wsparcia. 

Taki komfort psychiczny jest konieczny dla osób borykających się z problemami uzależnień 

aby nie czuli się napiętnowani i nie byli narażani na krytykę czy też ośmieszanie przez 

pozostałych członków społeczeństwa. 

W  Punkcie  Konsultacyjnym  przez  cały rok 2021 zatrudniona była jedna psycholog. 

Jest to ta sama osoba od wielu lat. Czynnik ten jest istotny z uwagi na rozpoznanie środowisk                           

co przyczynia się do efektywniejszej pracy.  Punkt czynny był przez dwa dni w tygodniu:                  

w środy i w piątki. Godziny przyjęć  dostosowano do potrzeb mieszkańców. 

W Punkcie  Konsultacyjnym prowadzono:  

- działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

uzależnień oraz przemocy w rodzinie, 

- udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad psychologicznych, prawnych, 

socjalnych i profilaktycznych w sprawach uzależnień i przemocy, 

- motywowanie osób współuzależnionych do ewentualnego podjęcia psychoterapii,  

- motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego                             

oraz psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego,  

- udzielanie wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy motywujące, 
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- inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez 

udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy                              

i powstrzymania przemocy, 

- gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb                       

i instytucji zajmujących się problemami uzależnień i systemową pomocą dla rodziny.  

 - kompletowanie dokumentacji potrzebnej do uruchomienia interwencji - między innymi          

do złożenia wniosku do sądu rodzinnego, celem uzyskania opinii biegłego i orzeczenia                           

o obowiązku poddania się leczeniu przez osobę uzależnioną. 

 

Poniżej zestawienie osób korzystających z porad w utworzonym Punkcie 

Konsultacyjnym: 

L.p. Wyszczególnienie Ilość 

osób 
 

1 Liczba spotkań z psychologiem w ciągu roku 210 

2 Liczba osób objętych pomocą psychologiczną w trakcie cyklicznych spotkań 

w tym uzależnionych 

76 

 

23 

3 Liczba rodzin, uczestniczących w spotkaniach z psychologiem z powodu 

problemu uzależnienia 

21 

4 Liczba wniosków skierowanych do sądu w sprawie zobowiązania do 

leczenia odwykowego 

17 

5 Liczba osób, które dobrowolnie podjęły leczenie 10 

6 Liczba osób, po odbytym leczeniu, kontaktujących się z psychologiem            

w Punkcie Konsultacyjnym 

6 

5 Liczba opinii sądowo - psychiatrycznych i psychologicznych wydanych dla 

osób skierowanych na badania w temacie uzależnienia 

 

31  

 

Z pomocy psychologa korzystali uzależnieni i ich rodziny (małżonkowie i ich dzieci, 

rodzeństwo, rodzice), dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, osoby po ukończonej  terapii, 

dzieci adopcyjne i z problemami wychowawczymi, dzieci z rodzin z przemocą domową, osoby 

z zaburzeniami emocjonalnymi spowodowanymi sytuacją życiową.  
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W  Punkcie Konsultacyjnym działa „telefon zaufania”. W czasie dyżurów psychologa 

zainteresowani mogą korzystać z porad telefonicznych, ustalić termin wizyty, otrzymać adres 

punktu pomocowego w sytuacji kryzysowej. 

 

2. Udzielanie  pomocy rodzinom,  w  których  występują  problemy  alkoholowe lub 

przejawy innych uzależnień pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony 

przed przemocą w rodzinie.                  

To zadanie bezpośrednio połączone jest z poprzednim. Jest realizowane poprzez 

działalność Punktu Konsultacyjnego działającego przy Urzędzie Gminy Gdów                            

oraz zatrudnionego psychoterapeutę  uzależnień. W ten sposób w ramach współpracy                      

z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej  poszerzono ofertę pomocy dla osób                                

z uzależnieniami oraz doznających przemocy w rodzinie.  Dyżur psychoterapeuty, terapeuty 

uzależnień odbywa się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej  i do jego zadań 

należy: 

- prowadzenie terapii indywidualnej w zakresie uzależnienia, 

- prowadzenie terapii indywidualnej, 

- pomoc terapeutyczna dla osób doznających przemocy, 

- indywidualne oddziaływania korekcyjno – edukacyjne wobec osób stosujących przemoc 

w rodzinie. 

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Gdów                         

są realizowane na  zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku                          

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Do zadań jednostek samorządu terytorialnego                         

w szczególności należy tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie        

i w ramach jego został przyjęty Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie                  

i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Gdów na lata 2020 – 2025 Uchwałą Rady 

Gminy Gdów Nr XX/127/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku. Został również powołany Zespół 

Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który działa w oparciu      

o regulamin Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, stanowiący załącznik do uchwały Rady 

Gminy Gdów z dnia 27 grudnia 2013 roku zmieniony Uchwałą Rady Gminy Gdów                       

Nr XXXIII/235/2017 z dnia 30 marca 2017 roku. Wypełniając zapisy przywołanych przepisów  

został powołany zespół interdyscyplinarny, w ramach których zostały utworzone grupy robocze 

służące prowadzeniu pomocy w indywidualnych sprawach. 
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Do zadań zespołów interdyscyplinarnych należy: 

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, 

- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu 

przeciwdziałanie temu zjawisku, 

- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie 

- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach 

- udzielenia pomocy w środowisku lokalnym, 

- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 

Zespół ten w Gminie Gdów obradował 4 razy w 2021 roku. Utworzono także 18 grup 

roboczych. Członkowie GKRPA  na mocy zawartych porozumień aktywnie włączają się w tą 

działalność i są członkami zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych. 

 W ramach tego zadania funkcjonuje również powołana w 2008 roku Placówka Wsparcia 

Dziennego w Zagórzanach, która zapewnia wsparcie rodzinom niewydolnym wychowawczo. 

Umożliwia wszechstronną adaptację społeczną dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych, stwarza 

warunki osiągnięcia sukcesu i poczucia własnej wartości.  

 Działalność tej Placówki posiada wsparcie ze środków przeznaczonych na realizację 

Gminnego Programu poprzez zatrudnienie opiekunów do prowadzenia zajęć opiekuńczo – 

wychowawczych z podopiecznymi.                 

 

3.  Prowadzenie  profilaktycznej  działalności  informacyjnej   i  edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. 

Prowadzenie  profilaktycznej  działalności  informacyjnej   i  edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii ma na celu 

zapobieganie powstawaniu niekorzystnych zjawisk w tych obszarach. Działalność ta jest 

bardzo szeroka i należy uznać, że każde działanie przynoszące  efekty w tym zakresie jest 

pożądane. 

Działania, które dofinansowano spełniały zaplanowane do realizacji zadania: 

- propagowanie  działań  na   rzecz  szeroko  pojętej  profilaktyki  uniwersalnej, 

- promocja zdrowego stylu życia i osiągania satysfakcji osobistych bez sięgania po środki 

psychoaktywne,  

- wykorzystanie czasu wolnego z pożytkiem dla zdrowia, 

- propagowanie aktywnych form wypoczynku,  

- poszerzanie świadomości społecznej i wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień, 

- integracja społeczności lokalnej, zapobieganie wykluczeniu osób z grup ryzyka. 
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Prowadzono szkolenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów 

alkoholowych. Były to szkolenia tzw. „stanowiskowe” i prowadził je pracownik Urzędu Gminy 

Gdów, który zajmuje się wydawaniem decyzji zezwalających na sprzedaż napojów 

alkoholowych. 

Kompletowano i przekazywano zainteresowanym materiały  informacyjne  dotyczące  

działalności i adresów zakładów leczących uzależnionych, instytucji przeciwdziałających 

przemocy w  rodzinie, przygotowano  do  wykorzystania  wzory  wniosków  do  Policji, Sądu  

Rodzinnego, Prokuratury. 

Przedstawiciele Policji aktywnie włączali się do akcji edukacyjnej na temat zakazu 

sprzedaży alkoholu nieletnim, trzeźwości kierowców oraz procedury wprowadzania 

„Niebieskiej Karty”.  

Wspierano wszelkie lokalne inicjatywy propagujące zdrowy styl życia, aktywny 

wypoczynek, bezalkoholowe imprezy integracyjne połączone z konkursami wiedzy z zakresu 

profilaktyki uzależnień oraz propagowaniu alternatywnych form spędzania wolnego czasu            

i promocji zdrowia.  

 

4.  Kontrola  nad  rynkiem  alkoholowym. 

Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy 

opiniowanie    w formie postanowień  wniosków przedsiębiorców starających się o uzyskanie 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w formie detalicznej. Przy wydaniu 

postanowień w tym zakresie GKRPA kierowała się  dwoma uchwałami tj. Uchwałą Rady 

Gminy Gdów Nr LVI/406/2018 z dnia 06 września 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej 

liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży jak również w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Gdów (Dz. Urz. Woj. 

Małop. z 2018 r. poz. 6123)  oraz Uchwałą Rady Gminy Gdów Nr LVI/407/2018 z dnia                  

6 września 2018 roku w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych. 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 roku zaopiniowała                

121 wniosków o zezwolenie  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych w tym: 

- 97 wniosków dla placówek handlu detalicznego          

- 24  wnioski dla placówek gastronomicznych. 
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Liczba zezwoleń na sprzedaż  napojów alkoholowych nie wyczerpuje limitu ustalonego 

przez Radę Gminy Gdów. Poniżej zestawienie limitów i liczby wydanych zezwoleń: 

 

Rodzaj zezwolenia – spożycie poza 

miejscem sprzedaży 

Limit ustalony  

przez Radę Gminy 

Liczba punktów 

sprzedaż napojów 

alkoholowych 

 

Sprzedaż napojów alkoholowych o 

zawartości do 4,5 % alkoholu oraz 

piwa 

60 55 

Sprzedaż napojów alkoholowych o 

zawartości powyżej 4,5 % do 18 % 

alkoholu z wyjątkiem piwa 

60 51 

Sprzedaż napojów alkoholowych o 

zawartości powyżej 18 % alkoholu 

60 50 

 

Rodzaj zezwolenia – spożycie                      

w  miejscu sprzedaży 

Limit ustalony  

przez Radę Gminy 

Liczba punktów  

sprzedaż napojów 

alkoholowych 

 

Sprzedaż napojów alkoholowych o 

zawartości do 4,5 % alkoholu oraz 

piwa 

30 17 

Sprzedaż napojów alkoholowych o 

zawartości powyżej 4,5 % do 18 % 

alkoholu z wyjątkiem piwa 

30 8 

Sprzedaż napojów alkoholowych o 

zawartości powyżej 18 % alkoholu 

30 8 

 

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych 

obowiązani są do złożenia oświadczeń o wartości jego sprzedaży. Oświadczenie to należy 

złożyć do 31 stycznia roku następującego po roku, za który składa się oświadczenie. 
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 Podane przez przedsiębiorców wartości sprzedanych napojów alkoholowych stanowią 

podstawę do naliczenia opłaty za korzystanie z zezwolenia. 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ciągu 2021 roku odbyła 

17 posiedzeń.  

 

5.  Wspomaganie  działalności  instytucji,  stowarzyszeń  i  osób   fizycznych  służących 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych.  

W realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii włączają się działające                  

na terenie gminy organizacje, stowarzyszenia, kluby sportowe, które aktywizują życie 

społeczne, promują zdrowy styl życia, przyczyniają się do rozwoju życia kulturalnego, 

podtrzymują tradycje regionu a jednocześnie przekazują informacje o właściwych postawach 

życiowych,  o szkodliwym wpływie alkoholu i narkotyków na zdrowie człowieka. Ich działania 

powodują integrację środowiska i wywołują poczucie przynależności do grupy, które                     

w dzisiejszych czasach jest szczególnie cenne gdzie większość ludzi zamyka się w swoich 

domach, czują się wyalienowani, które bardzo często jest przyczyną sięgania po używki, które 

z czasem wywołują stany uzależnień. 

          Wydatkowane środki na ten cel mają stanowić zachętę dla lokalnie działających 

organizacji do dalszego aktywnego i prężnego angażowania się w realizację działań 

profilaktycznych we własnych środowiskach przez kolejne lata. Pokazywanie alternatywnych 

form spędzania wolnego czasu i zachęcanie do skorzystania z proponowanej oferty. 

Długofalowe działania przynoszą najlepsze efekty. 

 

6. Wzbogacanie  bazy  materialnej, organizacyjnej i merytorycznej do prowadzenia  

działalności profilaktycznej i redukującej szkodliwe skutki uzależnień. 

To zadanie bezpośrednio łączy się z poprzednim. Aby organizacje mogły aktywnie włączyć się 

w realizację zadań wynikających z Programu muszą mieć zapewnione odpowiednie warunki 

lokalowe, które będą służyć aktywnej, zdrowej rekreacji, promowaniu zdrowego stylu życia, 

tworzeniu bezpiecznych miejsc dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz rozwijaniu 

zainteresowań niwelujących przyczyny popadania w uzależnienia. 
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4. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy Gdów powołaną 

do wykonywania zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej. Zadania nałożone 

na gminę, realizowane przez GOPS wynikają z przepisów ustaw oraz zawartych porozumień 

z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Celem działania Ośrodka Pomocy Społecznej 

jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których 

nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.                

Do zadań ośrodka pomocy społecznej należą pomoc społeczna (przyznawanie i wypłacanie 

przewidzianych ustawą świadczeń, pracy socjalnej, prowadzeniu i rozwoju niezbędnej 

infrastruktury socjalnej, analizie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy 

społecznej, realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, rozwijaniu 

nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb), 

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dodatki mieszkaniowe. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy takie jak na przykład: 

udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego 

pozbawionym, przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych  i wypłacanie zasiłków 

celowych, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych 

w wyniku zdarzenia losowego, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie 

wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym nie mającym dochodu 

i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu 

w Narodowym Funduszu Zdrowia, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym 

specjalistycznych w miejscu zamieszkania, tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki 

nad dzieckiem i rodziną, dożywianie dzieci ,kierowanie do domu pomocy społecznej 

i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu, pomoc osobom mającym 

trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego. Do zadań zleconych 

przez administrację rządową,  a realizowanych przez samorządy należą: przyznawanie 

i wypłacanie zasiłków stałych, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, przyznawanie 

i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową, 

ekologiczną, realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej,  

przyznawanie pomocy cudzoziemcom. Struktura organizacyjna ośrodka przedstawia się 

następująco: Dyrektor, Z-ca Dyrektora, Główny Księgowy, Dział Księgowo – 

Administracyjny, Dział Świadczeń Rodzinnych, Dział Pomocy Społecznej, Punkt Poradnictwa 

Psychoterapii i Interwencji.  
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Tabela:  Świadczenia wypłacone w 2021 roku  

Rodzaj świadczenia Liczba osób objętych 

świadczeniem 

Liczba wypłaconych 

świadczeń 

 rodzinne w tym: zasiłki rodzinne, 

dodatki do zasiłków rodzinnych, 

świadczenia opiekuńcze  

1878 19.051 

z funduszu alimentacyjnego  37 453 

dla opiekuna  3 24 

świadczenie 500+ 4338 (liczba dzieci) 47.413 

usługi opiekuńcze dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi  

3 1.471 (godzin) 

Świadczenie rodzicielskie 72 471 

Jednorazowa zapomoga z tytułu 

urodzenia się dziecka 

143 143 

zasiłki stałe 47 459 

zasiłki okresowe  70 558 

posiłki 88 8.168  

usługi opiekuńcze  3 870 (godzin) 

schronienie 1 4 (miesiące) 

zasiłki celowe (zdarzenia losowe) 3 3 (6000zł) 

inne zasiłki celowe (świadczenie 

pieniężne na zakup posiłku, 

zasiłek celowy, zasiłek celowy 

specjalny) 

107 320 

stypendia dla uczniów  01.2021-06.2021 50 uczniów 

09.2021-12.2021 42 uczniów 

92  

zasiłki dla uczniów  2 2  

  

W roku 2021 realizowano Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, 

Podprogram 2020. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pełnił rolę organizacji partnerskiej 

lokalnej dla Banku Żywności w Krakowie. Do zadań  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

należało przyjmowanie  wniosków, kwalifikowanie osób, organizacja dostaw artykułów 

spożywczych oraz wydawanie paczek żywnościowych. Pomocą objęto 382 osoby, wydano 
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około 25 ton żywności.  Podobnie jak w poprzednich latach żywność wydawana była 

w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gdowie. W trakcie Programu GOPS prowadził 

działania towarzyszące. W opisywanym roku odbywały się konsultacje telefoniczne                        

z dietetykiem w których wzięły udział 3 osoby. 

W roku 2021 podejmowano działania mające na celu wsparcie rodzin z terenu gminy 

Gdów, z usług specjalistów zatrudnionych w Punkcie Poradnictwa Psychoterapii i Interwencji 

Kryzysowej korzystało wiele rodzin. Z poradnictwa specjalistycznego skorzystało 140 rodzin 

tj. 407 osób a interwencja kryzysowa była prowadzona z 31 rodzinami (54 osoby w rodzinach).  

Z 190 rodzinami prowadzona była praca socjalna (303 osoby). Od stycznia do grudnia 2021 

roku wpłynęło 20 Niebieskich Kart. Łącznie 34 rodziny objęte były tą procedurą. Zakończono 

pracę z 22 rodzinami. Gmina Gdów w 2021r. opłacała pobyt w Domach Pomocy Społecznej 

16 osobom. Wsparciem asystenta rodziny łącznie objętych było 16 rodzin (zakończono pracę 

w 7 rodzinach).                          

Punkt Poradnictwa Psychoterapii i Interwencji, który  działa przy GOPS udziela 

wsparcia dzieciom jak i dorosłym członkom rodziny.  Punkt zapewnia specjalistyczne usługi    

w zakresie: 

- PSYCHOLOG DZIECIĘCY: wspieranie wychowawczej funkcji rodziny, pomoc 

psychologiczna dzieci, młodzieży jak i dorosłych. W ramach profesjonalnej działalności 

psychologicznej mającej na celu stworzenia dzieciom lepszej i przyjaznej atmosfery terapii 

został stworzony „pokój przyjazny dla dzieci”, w którym czują się bezpiecznie i komfortowo. 

Dzięki czemu nie mają blokady do otwarcia się przed specjalistą. 

- PSYCHOTERAPEUTA: prowadzenie terapii zaburzeń, rozwojowych i zachowań 

dysfunkcyjnych, wszechstronne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, przeznaczona  

dla osób dorosłych znajdujących się w sytuacji kryzysów życiowych, nie potrafiących sobie 

poradzić w relacjach z ludźmi, nie radzących sobie z codziennym stresem, niezadowolonych  

z życia, nie potrafiących zrozumieć samych siebie, szukających wskazówek do rozwoju 

osobistego, mających zaniżoną samoocenę.  

Specjaliści pracują indywidualnie z klientem, jak i prowadzą terapię rodzinną. 

Prowadzona w Punkcie psychoterapia ma formę cyklu spotkań, odbywających się  

w indywidualnym kontakcie. Stałość, regularność i stabilność stanowią podstawę budowania 

poczucia bezpieczeństwa i atmosfery zaufania, służących wspólnemu tworzeniu nowych 

sposobów radzenia sobie z doświadczanymi trudnościami. 

Metody pracy terapeutycznej dostosowywane są indywidualnie do potrzeb  

i możliwości rozwojowych. W psychoterapii dzieci i młodzież wykorzystywane są metody 
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projekcyjne takie jak zabawa, rysunek czy test zdań niedokończonych, które stanowią 

doskonały materiał do analizy i budowania rozumienia świata przeżyć wewnętrznych dziecka. 

Kontakt z psychoterapeutą między innymi, stanowi wsparcie w sytuacjach 

doświadczania wydarzeń przekraczających możliwości adaptacji emocjonalnej dziecka takich 

jak: kryzys rodzinny, rozwód rodziców, ciężka choroba, utrata członka rodziny, przemoc 

psychiczna lub fizyczna, fobie szkolne i inne. Ponadto psychoterapia jest pomocna                          

w sytuacjach zaburzeń emocjonalnych, przejawiających się pod postacią różnorodnych 

objawów jak: trudności w radzeniu sobie z własną agresją, przejawem gwałtownych zachowań 

i reakcjami emocjonalnymi utrudniającymi funkcjonowanie w relacjach interpersonalnych, 

doświadczenie lęków i niepokoju związanego z chodzeniem do szkoły, nadmierne wycofanie 

w relacjach, przejawianie zachowań służących redukcji lęku i napięcia wewnętrznego. 

Możliwość skorzystania z bezpłatnej psychoterapii w miejscu zamieszkania stanowi 

ogromne i nieocenione wsparcie rodziny w sytuacji występowania przemocy zarówno  

dla dzieci i młodzieży jak również ich rodziców mieszkających na terenie Gminy Gdów. 

- INTERWENT KRYZYSOWY: Oddziaływania w ramach interwencji kryzysowej 

mają na celu zmniejszenia cierpienia oraz pomoc w odzyskaniu równowagi psychicznej  

i kontroli nad swoim życiem. Interwent kryzysowy udziela specjalistycznej pomocy 

indywidualnej oraz dla rodzin. W związku z zadaniowym czasem pracy udzielanie pomocy jest 

możliwe w różnych godzinach w ciągu dnia. Interwent udziela pomocy zarówno w Punkcie jak 

i w miejscu zamieszkania. Mieszkańcy naszej gminy w ramach wsparcia specjalistycznej 

pomocy interwenta kryzysowego otrzymali pomoc między innymi w sytuacji: 

• Problemów rodzinnych, małżeńskich (par) dotyczących relacji, więzi, komunikacji, 

• Kryzysu rodzinnego, 

• Trudności wychowawczych i rodzicielskich, 

• Przemocy domowej, 

• Utraty, żałoby, 

• Choroby własnej lub bliskiej osoby, 

• Wypadków i katastrof, 

• Doświadczenia przestępstwa. 

W ramach działania Punktu Poradnictwa Psychoterapii i Interwencji działa GRUPA 

WSPARCIA DLA KOBIET. Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu.  

Oprócz działań terapeutycznych organizowane są warsztaty. W pracy warsztatowej ośrodek 

bazuje na zasobach jak i potencjale podopiecznych.  
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Z doświadczeń wynika, iż jest to jedna z najlepszych metod dzięki, której jesteśmy w stanie 

zmotywować i wskazać podopiecznym na ich możliwości i umiejętności, których nie 

wykorzystują do końca w swoim życiu codziennym. Organizowanie takich spotkań ułatwia 

komunikację społeczną kobiet, które są w trudnej sytuacji. W ramach Grupy Wsparcia                 

dla kobiet, które doświadczają przemocy zostało zorganizowane zwiedzanie Krakowa Drogą 

Królewską. Wycieczkę rozpoczęto pod „Smokiem Wawelskim” kończąc na Rynku Głównym. 

Kobiety mogły poczuć się swobodnie, zapomnieć o codziennych obowiązkach i problemach. 

Spotkanie odbyło się 16.10.2021 roku a organizatorem był Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Gdowie.  

W ramach programy „My Kobiety” zorganizowano spotkanie z podróżnikiem w dniu 

06.07.2021 roku w Centrum Kultury w Gdowie na Sali Widowiskowej. Tytuł spotkania 

„Podróże za smakiem, czyli jak przyprawy zmieniają świat”. Gościem specjalnym był  

Pan Jędrzej Majka autor książki o tytule zorganizowanego spotkania.   

 Podczas spotkania przedstawił kulinarne ciekawostki osadzone w rysie historycznym. 

Zorganizowano również spotkanie 07.09.2021 z Panią Katarzyną Rudek – pomysłodawcą 

„Ziołowego Zacisza” 

W ramach Gminnego Programy Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie w Gminie Gdów na lata 2020-2025 pracownicy socjalni we współpracy  

z interwentem kryzysowym zorganizowali spotkanie z uczestnikami Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Zagórzanach. Tematem przewodnim była „Przemoc ekonomiczna wobec osób 

zależnych”. Uczestnicy projektu uzyskali wiedzę o rodzajach przemocy. Przemoc ekonomiczna 

została szczegółowo wyjaśniona. Uczestnikom zajęć podano przykładowe sytuacje,  

które pokazują przejawy przemocy ekonomicznej. Pracownicy socjalni przeprowadzili również 

warsztaty „Gdzie szukać pomocy”. Dzięki tym zajęciom podopieczni ŚDS Zagórzany wiedzą 

gdzie zgłosić się o pomoc gdy będą doświadczani przemocą. W spotkaniu wzięło udział  

30 uczestników zajęć oraz 3 opiekunów. GOPS Gdów zorganizował również spotkanie                  

z uczestnikami Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wykład o tematyce „Konflikt-agresja-

przemoc. Kulturowo-normatywne i psychologiczne aspekty zjawiska przemocy w rodzinie”. 

Spotkanie odbyło się 15.12.2021 roku w ramach wyżej wspomnianego Programu 

Profilaktycznego Gminy Gdów. Prowadzący wykład był praktykiem w temacie prelekcji –     

Pan Jerzy Szczepaniec. 

W 2021 r kontynuowano projekt  „POWIEDZ NIE PRZEMOCY”, który ze względów 

epidemiologicznych w roku 2020r. nie został przeprowadzony w całości. Adresatami projektu 

byli uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy. Do Projektu w roku 2021r. przystąpili 
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uczniowie klasy VI, VII  Szkoły Podstawowej im. św Kingi w Bilczycach oraz uczniowie  klasy 

VI b Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Gdowie. Projekt pod nazwą „Powiedz Nie 

Przemocy” organizowany był przez Zespół  Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie w Gminie Gdów działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej                      

w Gdowie. 

Łącznie w Projekcie wzięło udział 54 uczniów z wyżej wymienionych Szkół                       

w 3 godzinnych spotkaniach. Celem projektu podczas przeprowadzonych przez - pedagoga 

szkolnego zajęć, było uświadomienie uczniom oraz pozwolenie im na nabycie wiedzy                     

i rozpoznawanie: jak porozumiewać się bez przemocy, jak reagować na przemoc oraz gdzie 

szukać pomocy, czym różni się przemoc od agresji oraz czym jest przemoc w sieci. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie  rozdawał uczniom gadżety: piłeczki 

antystresowe oraz smycze z rysikiem do ekranów dotykowych, które dzięki przesłaniu 

„Powiedz nie Przemocy” będą przypominać o tym, że żadna osoba nie powinna być obojętna 

wobec przemocy i agresji.  

Spotkania z mieszkańcami - W miesiącu wrześniu 2021 roku zorganizowano Kampanię 

informacyjno – edukacyjną w  Gminie Gdów której celem było przeciwdziałanie przemocy        

w rodzinie i ograniczenie jej skutków. Spotkania odbywały się w ramach  działań 

profilaktycznych „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie w gminie Gdów na lata 2020-2025”. Kampanię przeprowadzono                 

na spotkaniach ze społecznością lokalną w 4 sołectwach naszej Gminy: Szczytnikach, 

Świątnikach Dolnych, Kunicach i Bilczycach. Łącznie w spotkaniach wzięło udział 94 osoby. 

W ramach spotkań wiejskich poruszone zostały kwestie dotyczące oferty pomocy 

psychologicznej Punktu Poradnictwa Psychoterapii i Interwencji działającego w strukturach 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie. Mieszkańcom przedstawione zostało 

zjawisko przemocy w rodzinie, omówiono rodzaje przemocy oraz powtarzalne fazy zjawiska. 

Przedstawiono konsekwencje psychologiczne i prawne stosowania przemocy domowej wobec 

dorosłych i dzieci. Przekazano informacje dotyczące możliwości pomocy psychologicznej             

i terapeutycznej dla osób dorosłych oraz dzieci w ramach kontaktu indywidualnego jak                   

i rodzinnego. Dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy domowej zaproponowano również 

udział w spotkaniach grupy wsparcia dla osób doznających przemocy. Celem spotkania było 

aby uczestnicy dowiedzieli się z jakiego rodzaju problemami mogą się zgłaszać, do terapeuty 

uzależnień, terapeuty rodzinnego czy interwenta kryzysowego. Uczestnicy zostali również 

poinformowani o możliwości skorzystania z pomocy psychologa dziecięcego. W trakcie 
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spotkania była też możliwość dyskusji i zadawania pytań. W miejscu przeprowadzenia 

spotkania  pozostawiono również ulotki i materiały informacyjne dotyczące działalności GOPS.   

 

Kontynuowano podpisany w 2019 roku program „Asystent Osobisty Osoby 

Niepełnosprawnej” – edycja 2021. Ośrodek pozyskał środki na realizację celu w wysokości 

60.686,00zł z Funduszu Solidarnościowego. Grupa docelowa projektu jak uprzednio to osoby 

niepełnosprawne w stopniu znacznym i umiarkowanym oraz dzieci w wieku do 16 r. ż. 

posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Uczestnicy projektu otrzymali pomoc  

w codziennym funkcjonowaniu w życiu społecznym oraz czynnościach dnia codziennego przez 

cały rok kalendarzowy 2021. Z tej formy wsparcia skorzystało 7 osób (2 osoby                                    

o umiarkowanym stopniu, 5 osób o znacznym stopniu niepełnosprawności). Usługi asystenta 

osoby niepełnosprawnej były nieodpłatne. Pomoc w wymiarze nie większym niż 60 godzin 

miesięcznie. 

Na terenie Gminy Gdów powstały cztery punkty terenowe GOPS-u: Hucisko (budynek 

spotkań KGW - świetlica), Szczytniki (budynek OSP), Cichawa (budynek OSP), Wieniec 

(budynek OSP). Dyżury pracowników socjalnych były pełnione w godzinach popołudniowych 

13-15.30. Oferta skierowana dla osób, które chciałyby uzyskać szczegółowe informacje                 

o możliwych formach wsparcia z pomocy społecznej; złożyć wniosek o pomoc; pobrać druki    

z działu świadczeń rodzinnych. Działania trwały do końca roku 2021 i są nadal kontynuowane.  

W ramach walki z ubóstwem energetycznym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Gdowie otrzymał 20 pakietów energetycznych z Urzędu Gminy Gdów w ramach realizacji 

projektu. Pakiety otrzymali najubożsi mieszkańcy Gminy. Dzięki pakietom mieszkańcy mogli 

zapłacić mniejsze rachunki za energię elektryczną.  

Święta Bożego Narodzenia to czas radości, miłości i dzielenia się z innymi.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie zorganizował spotkanie ze Świętym 

Mikołajem w Centrum Kultury w Gdowie. 32 dzieci otrzymały prezenty na Święta – udało się 

to dzięki hojności i życzliwości sponsorów. W trakcie spotkania dzieci malowały laurki dla 

Świętego Mikołaja,  oglądnęły spektakl „Zimowa opowieść” Studia Teatralnego KRAK-ART 

oraz chętnie brały udział w zabawach ze Śnieżynką. Dla rodziców i dzieci zorganizowany został 

również mały poczęstunek.   

Pamiętając też o pomocy najuboższym powstała „Lodówka pełna życzeń” 20.12.2021r. 

Lodówka ulokowana była przy wejściu do GOPS Gdów ul. Myślenicka 145. Potrzebujący 

mogli zabierać produkty spożywcze pozostawione przez innych mieszkańców. Inicjatywa 

cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno mieszkańców jak i potrzebujących. 
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29.12.2021 roku odbyła się konferencja „Wsparcie emocjonalne w dobie pandemii”.  

Za organizację spotkania odpowiedzialny był GOPS w Gdowie, Centrum Kultury  

przy współpracy Gdowskiego Centrum Obsługi Oświaty oraz Urzędu Gminy.  

Adresatami konferencji były osoby, które mają bezpośredni kontakt z młodzieżą/dziećmi            

tj. pracownicy i dyrektorzy szkół z terenu naszej gminy. Spotkanie miało dwa moduły. I moduł 

– kwestia sytuacji dziecka w dobie pandemii i lockdownu. W II module zostały przedstawione 

możliwości wsparcia instytucjonalnego na terenie powiatu wielickiego dla dzieci i młodzieży. 
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5. GDOWSKIE CENTRUM OBSŁUGI OŚWIATY  

 

Gdowskie Centrum Obsługi Oświaty na podstawie uchwały Nr XXIII/164/2016 Rady 

Gminy Gdów z dnia 30 czerwca 2016 r. zapewnia obsługę finansową, rachunkową, prawną         

i administracyjno–organizacyjną wszystkich jednostek oświatowych, których organem 

prowadzącym jest Gmina Gdów.  

Jednostki oświatowe obsługiwane przez GCOO to: 

1) Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Bilczycach, 

2) Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Gdowie, 

3) Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Jaroszówce, 

4) Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Książnicach, 

5) Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Marszowicach, 

6) Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niegowici, 

7) Szkoła Podstawowa im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Pierzchowie, 

8) Szkoła Podstawowa im. Janiny Porazińskiej w Szczytnikach, 

9) Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wiatowicach, 

10) Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Winiarach, 

11) Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Zręczycach, 

12) Przedszkole Samorządowe w Gdowie, 

13) Przedszkole Samorządowe w Szczytnikach, 

14) Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Gdowie. 

 

Ponadto na podstawie Uchwały Nr XLVII/371/2021 Rady Gminy Gdów z dnia 9 grudnia 

2021r., od dnia 3 stycznia 2022 r.  obsługą finansową, rachunkową, prawną i administracyjno 

– organizacyjną objęty został również Samorządowy Żłobek w Gdowie. 

 

Gdowskie Centrum realizuje również zlecone do prowadzenia, zadania będące zadaniami 

organu prowadzącego do których w szczególności należą: 

a) obsługa finansowo-księgowa oraz prowadzenie i koordynowanie działań 

w zakresie funduszu zdrowotnego dla nauczycieli, 
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b) obsługa finansowo-księgowa oraz prowadzenie i koordynowanie działań 

w zakresie dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

c) obsługa finansowo-księgowa oraz przyjmowanie zgłoszeń pracodawców 

o zawieraniu umów z pracownikami młodocianymi, 

d) prowadzenie i koordynowanie działań w zakresie systemu informacji oświatowej, w tym 

prowadzenie bazy danych oświatowych w zakresie zadań przewidzianych dla organu 

prowadzącego, 

e) prowadzenie ewidencji niepublicznych placówek oświatowych, 

f) udzielanie i rozliczanie dotacji dla publicznych placówek oświatowych prowadzonych przez 

osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i niepublicznych placówek 

oświatowych, 

g) organizacja dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych 

realizowanego na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych, 

h) planowanie sieci i obwodów placówek oświatowych, 

i) prowadzenie rejestru obowiązku szkolnego, 

j) koordynowanie i nadzorowanie przebiegu rekrutacji dzieci do placówek oświatowych, 

k) weryfikacja projektów organizacyjnych placówek oświatowych pod kątem zgodności                

z obowiązującymi przepisami prawa i zabezpieczenia środków finansowych, 

l) obsługa administracyjna postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego 

i przygotowywanie decyzji w tym zakresie, 

m) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem komisji konkursowej wyłaniającej 

kandydata na dyrektora placówki oświatowej, 

n) prowadzenie spraw związanych z nagrodami Małopolskiego Kuratora Oświaty i Wójta 

Gminy Gdów, 

o) współpraca z dyrektorami jednostek obsługiwanych w zakresie prowadzenia prawidłowej 

polityki kadrowej, 

p) przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy Gdów i zarządzeń Wójta Gminy Gdów 

dotyczących oświaty i jednostek obsługiwanych, 

q) przygotowywanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, 

r) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Gminy Gdów i instytucjami w zakresie 

funkcjonowania oświaty i realizacji polityki oświatowej. 

Gdowskie Centrum Obsługi Oświaty jest jednostką budżetową nieposiadającą 

osobowości prawnej. Gdowskim Centrum Obsługi Oświaty kieruje jednoosobowo                          

na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Gdów dyrektor, którego 
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zatrudnia Wójt Gminy Gdów, sprawujący bezpośredni nadzór nad działalnością GCOO. 

Dyrektor i pracownicy Centrum są pracownikami samorządowymi. Gdowskie Centrum 

Obsługi Oświaty mieści się w budynku pozostałym w wyniku przeniesienia Szkoły 

Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Gdowie do budynku, w którym do 31 sierpnia 2017 r. 

funkcjonowało Gimnazjum im. Św. Brata Alberta w Gdowie – od dnia 1 września 2017 r. 

włączone do Szkoły Podstawowej w Gdowie. 

Źródłem finansowania działalności Gdowskiego Centrum Obsługi Oświaty są środki       

z budżetu Gminy Gdów. Mienie Centrum jest mieniem komunalnym, w skład którego                 

nie wchodzą składniki mienia jednostek obsługiwanych. 

Gmina Gdów jest organem prowadzącym 11 szkół podstawowych (w tym 10 

z oddziałami przedszkolnymi), 2 przedszkola samorządowe, publiczną szkołę muzyczną               

I stopnia oraz od dnia 3 stycznia 2022 r. samorządowy żłobek.  

Według stanu na dzień 30 września 2021 r. do szkół podstawowych uczęszczało łącznie 

1719 uczniów: 

• do Szkoły Podstawowej im. Św. Kingi w Bilczycach – uczęszczało 85 uczniów, 

• do Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Gdowie – uczęszczało 506 uczniów, 

• do Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Jaroszówce – uczęszczało 72 

uczniów, 

• do Szkoły Podstawowej im. Św. Kingi w Książnicach – uczęszczało 85 uczniów, 

• do Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Marszowicach – uczęszczało 101 uczniów, 

• do Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niegowici – uczęszczało 214 

uczniów, 

• do Szkoły Podstawowej im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Pierzchowie – uczęszczało 

149 uczniów, 

• do Szkoły Podstawowej im. Janiny Porazińskiej w Szczytnikach – uczęszczało 117 uczniów, 

• do Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wiatowicach – uczęszczało 59 uczniów, 

• do Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Winiarach – uczęszczało 129 uczniów, 

• do Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Zręczycach – uczęszczało 202 

uczniów. 

 

Według stanu na 30 września 2021 r. do Przedszkola Samorządowego  

w Gdowie, w którym działa 16 oddziałów – w tym jeden integracyjny,  uczęszczało 386 dzieci, 

natomiast do Przedszkola Samorządowego w Szczytnikach, w którym działają dwa oddziały, 
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uczęszczało 47 dzieci. Zarówno Przedszkole Samorządowe w Gdowie jak i Przedszkole                 

w Szczytnikach wyposażone są w tablice interaktywne.  

Do Szkoły Muzycznej I stopnia w Gdowie – uczęszczało łącznie 140 uczniów.   

W 2021 r. w szkołach podstawowych funkcjonowały 2 oddziały integracyjne 

(Szkoła Podstawowa w Gdowie i Szkoła Podstawowa w Winiarach).  

Do większości szkół podstawowych uczniowie mają zapewniony przez Gminę dowóz. 

Dowozem objętych jest około 700 uczniów.  

We wszystkich szkołach uczniowie mają możliwość korzystania z posiłków,  

a Szkoła Podstawowa w Zręczycach i przedszkola samorządowe, a także uruchomiony                

od 2022 r. żłobek, zapewniają dzieciom posiłki przygotowywane na terenie tych placówek 

przez funkcjonujące w nich stołówki. Odpłatność za posiłki w tych placówkach ustala dyrektor 

jednostki. Opłata wnoszona przez ucznia/dziecko obejmuje jedynie tzw. „wsad do kotła”.          

W pozostałych placówkach w 2021r. ciepły posiłek zapewniała Spółdzielnia Socjalna 

„Tradycje Regionalne” w Gdowie. 

W każdej szkole funkcjonuje biblioteka szkolna wyposażona w komputery. 

Wyposażana jest sukcesywnie w lektury i nowości wydawnicze. Biblioteki dostosowane są       

do potrzeb uczniów, aby umożliwić im wypożyczanie książek również w okresie ferii i wakacji.  

W 8 szkołach podstawowych są sale gimnastyczne wyposażone w sprzęt sportowy, natomiast 

w dwóch szkołach na sale gimnastyczne wykorzystywane są największe sale w budynku 

szkoły, a tylko w jednej szkole zajęcia wychowania fizycznego z uwagi na brak sali 

gimnastycznej odbywają się na korytarzu. Wszystkie szkoły dysponują boiskami sportowymi, 

a w Niegowici i w Gdowie są również boiska typu „Orlik”. 

W każdej szkole jest zapewniona opieka świetlicowa. W szkołach uczniowie mają 

zapewnioną pomoc psychologiczno-pedagogiczną w formie zajęć korekcyjno-

kompensacyjnych lub dydaktyczno-wyrównawczych. Uczniowie i rodzice mogą liczyć               

na pomoc pedagoga szkolnego, psychologa oraz gdy sytuacja tego wymaga również logopedy. 

Każda szkoła posiada pracownię komputerową, w której odbywają się zajęcia z informatyki,     

a gdy liczba uczniów w klasie jest wyższa niż 24 wówczas zajęcia te prowadzone                             

są z podziałem na grupy. W niektórych szkołach podziału na grupy dokonuje się również przy 

mniejszej liczebności klasy. Odbywa się to ze względu na wielkość pomieszczeń klasowych, 

w których nie ma możliwości usytuowania liczby stanowisk komputerowych odpowiadającej 

ilości uczniów. 
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We wszystkich salach lekcyjnych jest zapewniony komputer dla nauczyciela. Ponadto, 

we wszystkich szkołach podstawowych jest od kilku do kilkunastu tablic interaktywnych.         

W szkołach funkcjonują dzienniki elektroniczne - e-dzienniki. 

W 2021 r. ze względu na trwającą od 2020 r. pandemię koronawirusa uczniowie przez 

większy okres czasu odbywali naukę w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik pracy 

na odległość. Zajęcia odbywały się głównie za pomocą platformy Microsoft Teams,                       

e-dziennika oraz komunikatorów. Najbardziej potrzebującym uczniom w celu odbycia nauki 

zdalnej zostały wypożyczone laptopy będące na wyposażeniu szkół oraz zakupione w ramach 

programu „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkołą +” 

W 2021 r. poszczególne szkoły wzięły udział w różnego rodzaju programach: 

• Rządowy Program „Laboratoria Przyszłości” to inicjatywa edukacyjna realizowana 

przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów, której misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której 

zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający 

odkrywaniu ich talentów              i rozwijaniu zainteresowań. Celem tej inicjatywy było 

wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji 

przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz 

matematyka). W programie „Laboratoria Przyszłości” wzięły udział wszystkie szkoły 

podstawowe, w ramach którego pozyskano fundusze w kwocie 651 800 zł na zakup 

wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności 

manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, 

zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk 

przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-

komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania 

o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.  

• Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” w ramach Polskiego 

Ładu.  Przedmiotem przedsięwzięcia było wsparcie organów prowadzących publiczne 

i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu 

uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im 

poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii 

oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie miało wspomóc realizację podstaw 

programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz pozwolić 

urozmaicić zajęcia lekcyjne poprzez praktyczne odkrywanie śladów historii, czy też 

eksperymentowanie  
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w centrach nauki. Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki 

finansowe przeznaczane były na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z 

priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra  dla trzech grup 

wiekowych (klasy I-III szkół podstawowych, klasy IV-VIII szkół podstawowych oraz 

szkoły ponadpodstawowe). Z Programu „Poznaj Polskę” skorzystały 3 szkoły 

podstawowe:  

✓ Szkoła Podstawowa w Wiatowicach, której uczniowie uczestniczyli  

w 2 wycieczkach - zwiedzili m.in. Zamek Królewski w Warszawie, Centrum 

Nauk Kopernik, zamek w Pieskowej Skale, a także Sanktuarium Bożego 

Miłosierdzia w Łagiewnikach,  

✓ Szkoła Podstawowa w Jaroszówce której uczniowie zwiedzili Kraków, w tym 

Muzeum Lotnictwa Polskiego oraz Ogród Zoologiczny, uczestniczyli także         

w wycieczce po Sandomierzu, zwiedzając jednocześnie Muzeum Diecezjalne 

„Dom Jana Długosza”, 

✓ Szkoła Podstawowa w Szczytnikach której uczniowie Szkoły zwiedzili część 

Szlaku Orlich Gniazd (zamek w Ogrodzieńcu i Olsztynie), a także Pustynię 

Błędowską. Uczniowie starszych klas tej szkoły zwiedzili Sandomierz i okolice, 

m.in. Muzeum Diecezjalne „Dom Jana Długosza”, Baranów Sandomierski.  

Na realizacje powyższych wycieczek te trzy szkoły podstawowe otrzymały  

wsparcie finansowe w łącznej kwocie 28 604 zł.  

• Program „Odkrywam Małopolskę”, podobnie jak w roku ubiegłym, był realizowany 

przez samorząd Województwa Małopolskiego we współpracy z małopolskimi 

gminami. Głównym założeniem przedsięwzięcia była organizacja krajoznawczo - 

turystycznych wycieczek, trwających od 1 do 3 dni, w których dzieci i młodzież mogła 

uczestniczyć w okresie od września do grudnia 2021 roku. Wycieczki  miały być 

realizowane wyłącznie na terenie naszego województwa. Województwo Małopolskie 

pokrywało do 70% kosztów wyjazdów.  

W ramach II edycji projektu „Odkrywam Małopolskę” z programu wsparcia turystyki 

szkolnej skorzystały dwie szkoły podstawowe: 

✓ Uczniowie Szkoły Podstawowej w Zręczycach pojechali na dwie wycieczki, 

w czasie których zwiedzili: Krynicę, Nowy Sącz \i Beskid Sądecki, a także 

Ojcowski Park Narodowy,  
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✓ Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wiatowicach w ramach projektu 

pojechali na wycieczkę do Zakopanego, gdzie m.in. zwiedzili skocznię 

narciarska i muzeum Oscypka. 

• Priorytet 3 „Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”             

to kolejny program, w którym wzięły udział szkoły podstawowe z Gminy Gdów.                  

W ramach tego programu, promującego czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży, dotację 

uzyskały dwie szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa w Bilczycach i Szkoła 

Podstawowa  

w Szczytnikach). Pozyskano łącznie 8 000 zł, które przeznaczono na zakup lektur 

szkolnych, nowości wydawniczych oraz na wyposażenie bibliotek. 

• Rządowy Programu Rozwijania Szkolnej Infrastruktury oraz Kompetencji Uczniów         

i Nauczycieli w Zakresie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych „Aktywna 

tablica” na lata 2020-2024 to kolejny program realizowany w szkołach Gminy Gdów. 

W 2021 r. do programu tego przystąpiła Szkoła Podstawowa w Jaroszówce i w jego 

ramach została przyznana dla szkoły dotacja celowa w wysokości  

14 000 zł, na zakup laptopów mających poprawić jakość nauczania przy zastosowaniu 

na zajęciach szkolnych nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

Pozostałe szkoły z tego programu skorzystały podczas wcześniejszych edycji programu. 

• Projekt pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół 

i placówek oświatowych w ramach 10 osi priorytetowej” - grant nr 2 miał na celu 

przyznanie 22 grantów, po jednym w każdym małopolskim powiecie, skierowanym        

do Szkół Modelowych i udzielenie im grantów na zakup wysokiej jakości urządzeń 

cyfrowych, pomocy dydaktycznych oraz oprogramowania w celu umożliwienia 

transformacji cyfrowej tych szkół i wprowadzenia do nich elementów nauczania metodą 

STEAM, z wykorzystaniem koncepcji Kompetencji 4.0. Transformacja ta jest 

realizowana w ramach projektu koordynacyjnego, w którym szkoły zostały objęte 

wszechstronnym wsparciem i w wyniku tych działań mają się stać tzw. „Szkołami 

modelowymi”. Działania proponowane w ramach projektu stanowiły odpowiedź            

na wyzwania będące skutkiem pandemii COVID-19. 

 

W ramach tego projektu Szkoła Podstawowa w Niegowici, jako jedyna szkoła w Powiecie 

Wielickim pozyskała środki w formie grantu na kwotę 90 000 zł, które przeznaczone zostały 

na zakup wysokiej jakości urządzeń cyfrowych, pomocy dydaktycznych oraz oprogramowania 
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w celu umożliwienia transformacji cyfrowej tej szkoły i wprowadzenia do nich elementów 

nauczania metodą STEAM. Projekt jest realizowany do czerwca 2023 roku. 

 

INFORMACJA NA TEMAT PRZEPROWADZONYCH POSTĘPOWAŃW SPRAWIE 

UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI POWYŻEJ 130 000 ZŁ. 

 

W zawiązku z koniecznością zapewnienia dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Gdów 

oraz do szkół specjalnych, w 2021 roku przeprowadzono jedno postępowanie przetargowe pn. 

„Dowóz w roku szkolnym 2021/2022 uczniów do szkół na terenie Gminy Gdów i opieka              

w czasie dowozu oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych               

i opiekę podczas dowozu”. 

 

DZIAŁANIA REMONOTOWO-BUDOWLANE W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH 

W 2021 roku w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gdów oraz wokół nich 

wokół przeprowadzono wiele remontów i działań które poprawiły bezpieczeństwo, estetykę            

i funkcjonalność jednostek oświatowych. Do najważniejszych należą: 

 

Szkoła Podstawowa w Bilczycach 

- modernizacja kotłowni i wymiana pieca – 36 705,61 zł 

- modernizacja terenu wokół szkoły – 38 952,70 zł 

 

Szkoła Podstawowa w Gdowie 

- malowanie ścian i sufitów – 22 953,00 zł 

- budowa placu zabaw koło szkoły – 173 543,46 zł 

- prace remontowe w kotłowni szkolnej – 9 830,49 zł 

 

Szkoła Podstawowa w Jaroszówce 

– rozbudowa szkoły podstawowej – 1 942 590,23 zł 

- malowanie ścian i sufitów na klatce schodowej w budynku szkoły – 1 110,00 zł 

- remont i konserwacja placu zabaw przy szkole – 998,00 zł 

- wymiana płytek przed wejściem do budynku szkoły – 3 087,50 zł 

 

Szkoła Podstawowa w Książnicach 

- naprawa kotła gazowego (awaria) – 5 925,00 zł 



88 
 

- wymiana kotła gazowego i modernizacja instalacji c.o. – 62 992,15 zł 

- adaptacja piwnicy na pomieszczenia szatni wf – 24 600,00 zł 

- awaryjna wymiana instalacji wody – 4 440,42 zł 

- modernizacja instalacji co – 17 720,46 zł 

 

Szkoła Podstawowa w Marszowicach 

- modernizacja i rozbudowa komputerów – 1 400,00 zł 

- wymiana anody tytanowej w zasobniku ciepłej wody -1 200,00 zł 

 

Szkoła Podstawowa w Niegowici 

- demontaż i montaż pompy CO i wykonanie instalacji elektrycznej do pompy – 15 495,09 zł 

- rozbudowa sieci LAN, modernizacja i rozbudowa komputerów – 8 200,00 zł 

- renowacja parkietów – 17 000,00 zł 

- wymiana podbitki dachowej i czyszczenie rynien na budynku szkoły – 22 750,00 zł 

- roboty ziemne i modernizacja boiska sportowego – 49 200,00 zł 

- wykonanie instalacji elektrycznej do pracowni komputerowej (25 stanowisk) – 7 870,00 zł 

 

Szkoła Podstawowa w Pierzchowie 

- przystosowanie pomieszczeń mieszkalnych w budynku szkoły na sale lekcyjne – 139 240,61zł 

- remont sali lekcyjnej (malowanie ścian, remont i malowanie parkietu) – 15 000,00 zł 

 

Szkoła Podstawowa w Wiatowicach 

- wykonanie odwodnienia budynku szkoły oraz remont kotłowni –  

65 000,00 zł 

- wykonanie odwodnienia i ułożenie kostki brukowej wokół budynku szkoły – 43 000,00 zł 

- wymiana kotła co i położenie płytek w kotłowni w budynku szkoły –  

6 000,00 zł 

 

Szkoła Podstawowa w Winiarach 

- wyburzenie ściany działowej wraz z malowaniem – 7 995,00 zł 

- roboty instalacyjne kotła CO – 4428,00 zł 

- modernizacja i konserwacja komputerów – 3 500,00 zł 

- modernizacja kotłowni szkolnej wraz z wymianą pieca co – 103 909,58 zł 
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Szkoła Podstawowa w Zręczycach 

- modernizacja laptopów – 3 000,00 zł 

- modernizacja systemu monitorowania – 1 277,00 zł 

- modernizacja sieci internetowej – 9 500,00 zł 

- wykonanie nawierzchni bitumicznej na placu parkingowym przy budynku szkoły – 

22 508,83zł 

 

Przedszkole Samorządowe w Gdowie 

-  wymiana reduktorów oraz naczynia  przeponowego - 2 993,24 zł 

- usunięcie awarii w kotłowni – 6 740 ,70 zł 

 

Przedszkole Samorządowe w Szczytnikach 

- awaryjna wymiana instalacji wody – 4 013,12 zł 

 

Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Gdowie 

 - malowanie klatki schodowej i korytarzy – 25 000,00 zł 

- montaż monitoringu wizyjnego oraz domofonu – 9 883,67 zł 
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6.  ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GDOWIE  

 

Spółka jako podmiot prawa handlowego –spółka z ograniczoną odpowiedzialnością             

ze 100%  udziałem Gminy Gdów 

 

Informacje o rejestracji 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Gdowie został przekształcony w jednoosobową 

spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z Uchwałą nr XV/110/2015 Rady Gminy 

Gdów z dnia 26 listopada 2015 roku, na podstawie aktu przekształcenia zakładu budżetowego  

w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz aktu założycielskiego Spółki z dnia 30 

grudnia 2015 r. Repertorium A numer 8307/2015 sporządzonym przez notariusza Andrzeja 

Ciba w Kancelarii Notarialnej w Krakowie,  ul. Wielopole 16/3. 

W dniu 05.02.2016 roku, postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia              

w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Spółka została 

wpisana do KRS pod numerem 0000600677. 

 

Kapitał zakładowy spółki 

Kapitał zakładowy spółki wynosi 30 509 000,00 zł i dzieli się na 30 509 równych 

 i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1 000,00  każdy. Gmina Gdów posiada 

wszystkie 30 509  udziałów w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej po 1 000,00 

zł każdy, a zatem o łącznej wartości nominalnej 30 509 000,00 złotych. 

Kapitał zapasowy Spółki 

Kapitał zapasowy Spółki wynika z różnicy pomiędzy stanem funduszy likwidowanego 

samorządowego zakładu wynikającą z bilansu zamknięcia Zakładu, a wysokością kapitału 

zakładowego określonego  w § 3 pkt.1 Aktu założycielskiego Spółki , jako nadwyżka ponad 

kapitał zakładowy spółki ( tzw. agio). 

 

Kapitał rezerwowy Spółki 

Kapitał rezerwowy Spółki to wartość dopłat otrzymanych od Wspólnika.  

 

Organy Spółki 

Zgromadzenie Wspólników:  jednoosobowy skład 

Gmina Gdów - Wójt Gminy Gdów  
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Rada Nadzorcza: 

1) Przewodnicząca Rady Nadzorczej 

2) Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej 

3) Członek Rady Nadzorczej 

Zarząd 

Prezes Zarządu 

 

Przedmiot działalności 

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest wykonywanie zadań własnych Gminy 

Gdów w zakresie:  

a/     wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków 

komunalnych,  

b/     prowadzenia i obsługi strefy płatnego parkowania oraz gospodarowania mieniem Gminy 

Gdów w obszarze wyznaczonym jako strefa płatnego parkowania,  

c/    transportu dzieci i opieki w czasie dowozu do szkół, przedszkoli, innych placówek oraz 

ośrodków,  

d/   utrzymania czystości i porządku w zakresie określonym w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 13 

września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U. 2018, 1454/ oraz         

w strefie płatnego parkowania, a także pielęgnacji gminnej zieleni na tym terenie,  

e/   budowy, utrzymania i eksploatacji szaletów publicznych. 

 

Zadania i kompetencje Wójta jako Zgromadzenia Wspólników w Spółce Zakład 

Gospodarki Komunalnej w Gdowie Sp. z o.o. zgodnie z aktem założycielskim Spółki          

oraz Kodeksem Spółek Handlowych 

W dniu 31 maja 2021 roku odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników dotyczące 

okresu sprawozdawczego 1 stycznia 2020 r. do 31.12.2020 r.. Zostały podjęte następujące 

Uchwały:  

1) Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy trwający od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r.; 

2) Uchwałą nr 2 w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020; 

3) Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki     

w roku obrotowym 2020; 

4) Uchwała nr 4 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa 

Zarządu Pani Danucie Chwastek; 
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5) Uchwała nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków 

Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Annie Lorek; 

6) Uchwała nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków 

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Kwaśnemu; 

7) Uchwała nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków 

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Bułka, 

8) Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka 

Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Omasta. 

 

Zgodnie z Uchwałą Nr VIII/65/2019 Rady Gminy Gdów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie 

Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych Spółka zrealizowała w roku 2021 następujące zadania: 

 

1. „Kanalizacja w ul.Wygon w Gdowie. Wartość wykonanych robót to kwota 485 009,65 

zł, która został wykonana samodzielnie przez pracowników Spółki, dzięki czemu 

finansowanie inwestycji nie wymagało udziału kapitału obcego. Inwestycja 

współfinansowana ze środków Województwa Małopolskiego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

2. W ramach rozbudowy sieci wodociągowej finansowanej ze środków własnych Spółki 

ułożono 740,00 m sieci wodociągowej, której wartość wyniosła  83 761,32 zł. Zadanie 

dotyczyło realizacji niewielkich odcinków sieci na terenie całej gminy umożliwiającej 

mieszkańcom wykonywanie indywidualnych przyłączy domowych. 

3. W ramach rozbudowy sieci kanalizacyjnej finansowanej ze środków własnych Spółki 

ułożono 930,00 m sieci sanitarnej, której wartość wyniosła  5 832,52 zł. Zadanie 

dotyczyło realizacji niewielkich odcinków sieci na terenie całej gminy umożliwiającej 

mieszkańcom wykonywanie indywidualnych przyłączy domowych.  

4. W ramach zakupów inwestycyjnych Spółka ze środków własnych dokonała zakupu: 

- prac polegających na wykonaniu monitoringu przepompowni wody w Wólce Zręczyckiej. 

Wartość zadań inwestycyjnych to kwota 6 840,00 zł, 

-prac polegających na wykonaniu monitoringu przepompowni wody w Świątnikach 

Dolnych oraz modernizacji pompowni . Wartość zadań inwestycyjnych to kwota  

18 970,47 zł, 

- pompy głębinowej  do pompowni głównej na terenie Stacji Uzdatniania w Gdowie                 

o wartości 22 800,00 zł, 
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- kolejnej nowoczesnej pompy za kwotę 13 974,00 zł w ramach modernizacji pompowni 

ścieków na ul. Młyńskiej, 

- dalszych prac adaptacyjnych polegających na zaadaptowaniu pomieszczenia na salę 

konferencyjną oraz montaż klimatyzacji) w siedzibie Spółki w Niegowici na kwotę 87 

000,00 zł, 

- prac polegających na wymianie okien oraz wykonania pomieszczenia socjalnego w 

budynku  Stacji Uzdatniania Wody w Cichawie. Wartość prac remontowych wyniosła 40 

580,48 zł, 

-zakupu pompy szlamowej do beczkowozu w kwocie 9 975,61 zł, 

-zakupu kamery inspekcyjnej w kwocie 3 252,03 zł, 

- zakupu szalunku rozporowego  do wykopów ziemnych. Wartość zakupu to 15 690,00 zł, 

-zakupu dwóch samochodów w miejsce wyeksploatowanych w kwocie 49 300,00 zł. 

 

Spółka podpisała w lutym oraz we wrześniu 2021 roku umowy współfinansowane           

w 63,63% z Regionalnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na 

zadania inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej w odcinku Bilczyce, Liplas 

oraz budowę zbiornika wody pitnej w Cichawie. Łączna kwota dofinansowania to ok. 1 105 

000,00 zł. 
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6. CENTRUM KULTURY W GDOWIE  
 

Centrum Kultury w Gdowie jest samorządową instytucją  kultury. Zgodnie ze statutem 

jej podstawową aktywnością jest działalność kulturalna polegająca na tworzeniu 

upowszechnianiu  i ochronie kultury.  Centrum  Kultury posiada  osobowość prawną.  Nadzór 

nad jego działalnością sprawuje Wójt, a na jego czele stoi Dyrektor. Zgodnie ze statutem              

w skład Centrum wchodzą świetlice wiejskie w Niegowici (nieaktywna), Cichawie (aktywna), 

Nieznanowicach (nieaktywna), Punkt Informacji Kulturalno- Turystycznej, Reprezentacyjna 

Orkiestra Dęta, Kapela Regionalna "Gdowianie", Chór Tutte le Corde, Chór ”Serenada”, 

Zespół Tańca i Śpiewu “Małe Zręczyce”, Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Mali 

Gdowianie”, Gminna Hala Sportowa w Gdowie. Pod patronatem CK działa również Grupa 

Artystyczna Gdów-Art. 

 W  2021 roku dotacja Centrum Kultury  wyniosła 1227000,00 zł. Pozostałe przychody 

operacyjne: 357,93 zł, odsetki 71,68 zł, inne przychody operacyjne 94613,94 zł. Ministerstwo 

Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu: 23000,00 zł, Narodowe Centrum Kultury: 

116700,00 zł. 

Zajęcia edukacyjne, artystyczne oraz sportowo-rekreacyjne to podstawowe elementy 

pracy instytucji. W pierwszej połowie 2021 roku ze względu na obostrzenia Centrum Kultury 

w Gdowie mogło przeprowadzać wyłącznie próby przygotowujące do występów oraz zajęcia 

w formie online. W związku z tym w tym okresie dzieci i młodzież spotykały się wyłącznie      

na próbach, które stanowiły przygotowanie do widowiska plastycznego oraz okazjonalnych 

warsztatach prowadzonych w formie on-line: warsztaty tworzenia książki wspomnień- online, 

warsztaty tworzenie prezentów, ozdób i kartek walentynkowych – online (grupa młodsza               

i grupa starsza). 

Dopiero pod koniec maja 2021 r. przeprowadzono pierwsze warsztaty plastyczne              

z okazji Dnia Mamy i Taty w formie stacjonarnej, a od czerwca przywrócono także zajęcia         

w pracowni modelarskiej. We wrześniu Centrum Kultury w Gdowie przygotowało nową ofertę 

kulturalną w której skład wchodziły następujące zajęcia: zajęcia plastyczne – pracownia 

rysunkowa, zajęcia plastyczne – spotkanie ze sztuką, zajęcie plastyczne – animacje plastyczne, 

zajęcia plastyczne – pracownia malarstwa, robotyka, taniec nowoczesny, sensoryka dla smyka, 

karate tradycyjne, warsztaty wokalne, pracownia modelarska. 

W drugiej połowie roku Centrum Kultury w Gdowie zaprosiło dzieci młodzież                     

i dorosłych na warsztaty okolicznościowe: „Naturalny przepis na odporność”, „Stroikowe 

warsztaty florystyczne”, „Warsztaty tworzenia ozdób z makramy”. 



95 
 

W 2021 roku  Centrum Kultury w Gdowie zorganizowało szereg wydarzeń kulturalnych 

na terenie gminy: Przegląd Artystyczny Młodzieży CK- art. - online, Festiwal Piosenek 

Andrzeja Zielińskiego, Wystawę prac uczestników CK-art., Wystawę „Tradycyjnie 

Nowoczesne- prezentacja dorobku Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Gdów”, Wernisaż 

wystawy "Bociany w obiektywie Magdaleny", Wernisaż grupy artystycznej "GDÓW-ART", 

Konkurs dla Dzieci - "Muzyczne Show" – online, 66. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - 

Centrum Kultury w Gdowie – online, Konkurs wielkanocny- online, Konkurs „Wiwat Maj, 

Trzeci Maj” – online, Konkurs plastyczny "Laurka dla mojej mamy, laurka dla mojego taty", 

Konkurs „Ogrodu serce mocniej zabiło”, Konkurs „Pamiętamy”, Konkurs „Bukiet Zielny 

Ziemi Gdowskiej", Konkurs „Piękna Nasza Niepodległa", Konkurs na „Najpiękniejszą 

Bożonarodzeniową Szopkę”. A także inne wydarzenia edukacyjno-kulturalne: Orszakowy 

Challenge Kolędowy – online, Koncert Patriotyczny w wykonaniu Chóru Tutte le Corde – 

online, Dzień Dziecka na sportowo, Piknik z okazji Święta Ziemi Gdowskiej, Wakacje                   

z  Centrum Kultury w Gdowie, Koncert dedykowany Pracownikom Służby Zdrowia, Rodzinny 

Biały Marsz 2021, Wieczornicę z okazji Narodowego Święta Niepodległości 2021, Koncert 

Jubileuszowy X Festiwalu Piosenek Andrzeja Zielińskiego „Młodzi Artyści śpiewają                 

dla Andrzeja Zielińskiego”, Spotkanie muzyczne z Pawłem Mąciwodą – Jastrzębskim, 

Spotkanie ze Świętym Mikołajem oraz teatrzyk.  

 Centrum Kultury w Gdowie włącza się w organizacje uroczystości patriotycznych             

i gminnych, m.in. jubileuszy, obchodów patriotycznych i innych wydarzeń. Centrum Kultury 

przygotowuje oprawę artystyczną, zapewnia nagłośnienie, scenę lub promuje wydarzenia.         

W 2021 r. były to: Obchody 230. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 maja, XVIII Festiwal 

Piosenki i Form Twórczych Osób Niepełnosprawnych w Podolanach, Obchody 103. Rocznicy 

Odzyskania Niepodległości, Promocja publikacji „Gmina Gdów – od średniowiecza                     

do współczesności”, Jubileusz 55-lecia działalności Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Gminy 

Gdów, Kiermasz Bożonarodzeniowy. 

Centrum Kultury współpracuje z Centrum Wolontariatu w Podolanach, poprzez pomoc 

w organizacji wydarzeń. W 2021 r. w ramach tej współpracy w Centrum Kultury 

zorganizowano: zbiórkę nakrętek na rzecz Moniki Durak, zbiórki krwi – w 2021 r. 

przeprowadzono 3 akcje krwiodawstwa, zbiórkę nakrętek na rzecz Weroniki Płonki, akcję 

„Maseczka dla seniora”, zbiórkę na leczenie i rehabilitację Weroniki Płonki podczas "Pikniku 

Rodzinnego z okazji Święta Ziemi Gdowskiej", szóstą edycję akcji „Pomóżmy zwierzętom           

w schroniskach przetrwać zimę”, II zbiórkę nakrętek na rzecz Moniki Durak, zbiórkę nakrętek 

na rzecz Izabeli Nawalany. 
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W 2021 roku Centrum Kultury w Gdowie zrealizowało projekt  dofinansowany                 

ze środków  Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z programu „Infrastruktura 

domów kultury”. W ramach programu „Nowe możliwości przekazu – większa dostępność dla 

widza” zakupiono mobilny i stacjonarny system wystawienniczy wraz z oświetleniem, sprzęt 

niezbędny do prowadzenia transmisji on-line i organizacji wydarzeń kulturalnych w plenerze. 

Całkowita wartość projektu wyniosła 33076,88 zł. Dofinansowanie wyniosło 23 000 zł.  

W 2021 roku Centrum Kultury w Gdowie  otrzymało grant na realizację projektu 

„Konwersja cyfrowa domów kultury” dofinansowanego z Funduszy Europejskich, którego 

operatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Projekt „Cyfrowa akcja – kulturalna reakcja” 

realizowany jest od 01.07.2021 do 30.06.2022 r. Wartość projektu 122700,00 zł, kwota 

dofinansowania 116700,00 zł. Celem konkursu jest wyposażenie grantobiorców w kompetencje 

i umiejętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania statutowych działań jednostek w zakresie 

edukacji kulturalnej oraz animowania działań kulturalnych w społecznościach lokalnych 

poprzez kompleksowe szkolenia i doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań 

edukacyjnych i animacyjnych online lub w sposób cyfrowy. Realizacja projektu jest elementem 

działań wspierających instytucje kultury w związku z pandemią COVID-19. 
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8.  BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GDOWIE 

Gminna Biblioteka Publiczna w Gdowie funkcjonuje jako samodzielna instytucja 

kultury posiadająca osobowość prawną.   

1.Sieć. 

Sieć bibliotek w Gminie tworzą Biblioteka w Gdowie i Filia Biblioteczna 

w Niegowici. 

2.Czytelnicy. 

Na dzień 31 grudnia 2021r. w bibliotekach zarejestrowanych było 1661 czytelników. 

 -1392 w Bibliotece  w Gdowie     

 -  269 w Filii w Niegowici   

W porównaniu z rokiem 2020r.  przybyło 247 czytelników.    

3.Udostępnianie. 

Na dzień 31 grudnia 2021r.  liczba wypożyczeń w bibliotekach wyniosła ogółem 

30961 pozycji. Czytelnicy odwiedzili biblioteki 11186 razy. Wypożyczenia i odwiedziny były 

ponad dwukrotnie liczniejsze niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. 

4.Księgozbiór. 

W  2021r. z dotacji Organizatora zakupiono do bibliotek 1157 pozycji  (1102 książki         

i 55 audiobooków) na kwotę 29036,91 zł.   

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zakupiono 418 pozycji książkowych 

na kwotę 9692 zł 

Do księgozbioru wprowadzono 258 pozycji zwróconych przez czytelników za książki 

zniszczone i zagubione. Wartość przyjętych książek - 5237,10 zł                                                                     

Wszystkie nowości zostały opracowane w systemie bibliotecznym Libra NET.   

Informacje o nowościach zamieszczane są na facebooku i stronie internetowej biblioteki oraz 

w gablocie przy wejściu do biblioteki.       

Księgozbiory na bieżąco są aktualizowane i wzbogacane o nowości wydawnicze. Biblioteka 

poprzez odpowiednią politykę gromadzenia zbiorów dostosowuje księgozbiór do potrzeb 

swoich czytelników. Gromadzimy najlepsze i najwartościowsze pozycje książkowe, które są 

dostępne na rynku wydawniczym. Przy wyborze określonych tytułów bierzemy także pod 

uwagę potrzeby i sugestie czytelników, którzy chcieliby, aby w naszym księgozbiorze znalazły 

się książki, które ich najbardziej interesują.                                                                                         

5.Prenumerata prasy. 

Na zakup prasy codziennej i czasopism dla czytelników przeznaczono 1567,91 zł 

Biblioteka w Gdowie oferuje  6 tytułów, a Filia w Niegowici 4 tytuły.   
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6.Tematy i formy pracy oraz działalność informacyjna. 

W  2021 r. w bibliotece  i filii odbyły się: 

1) 76 lekcji bibliotecznych połączonych z wypożyczaniem książek. Uczestniczyło w nich 

przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego w Gdowie, Przedszkola Samorządowego                 

w Szczytnikach i dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniowie ze Szkoły Podstawowej            

w Niegowici 

2) prezentacja  „Dlaczego pszczoły są ważne” - przeprowadzona w pięciu grupach                           

w Przedszkolu Samorządowym w Gdowie 

3) prezentacja „Historia pisma” - uczestnicy to uczniowie kl I Szkoły Podstawowej w Gdowie 

4) 16 wystawek prac plastycznych najmłodszych czytelników z Gdowa  i Niegowici, 

nawiązujących do lekcji bibliotecznych 

5) wywiady z czytelnikami „Czytam, bo lubię” (5 wywiadów) 

6) 8-15 maja - Tydzień Bibliotek pod hasłem „Znajdziesz mnie w bibliotece” : -  najmłodsi 

czytelnicy otrzymali „Kreatywne teczki” , z których robili ilustracje do przeczytanych książek, 

-  zagadki literackie - cykl filmików z wykorzystaniem FB ( 6653 – to liczba odbiorców                

w czasie Tygodnia Bibliotek ) 

- plenerowe czytanie, a następnie grupowe ilustrowanie przeczytanych bajek 

( dzieci z oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Niegowici ) 

7) „Książka na telefon” - usługa skierowana do osób starszych, chorych, niepełnosprawnych 

ruchowo 

8) „Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania” wizyta w Przedszkolu w Szczytnikach – czytanie 

książek, zagadki literackie i wypożyczenie kompletu książek dla dzieci   

9) Spotkanie uczniów kl. II SP Gdów z pisarką p. Ewą Stadtmuller – (spotkanie pod patronatem 

Mediateki Biblioteki Miejskiej w Wieliczce) 

                                                                                                 

Łącznie w imprezach przeprowadzonych przez biblioteki uczestniczyło 8572 osób. 

Z powodu nadzwyczajnej sytuacji w kraju i przedłużonymi obostrzeniami, Biblioteki 

funkcjonowały w ograniczonym zakresie, w skróconych godzinach otwarcia, bez wolnego 

dostępu do półek. 
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9.  SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA TRADYCJE REGIONALNE  

 

Spółdzielnia Socjalna Tradycje Regionalne została powołana Uchwałą nr 2/2019 z dnia 

16.09.2019 r. przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Gdów oraz Gminę Gdów.      

Na czele jednostki stoi Prezes, a nadzór nad jej działalnością sprawuje Wójt Gminy Gdów. 

Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem osób łączących  cechy przedsiębiorstwa oraz 

organizacji  pozarządowej. Członkami spółdzielni socjalnej muszą być co najmniej w  50% 

osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Ustawowo celem spółdzielni jest powrót                

do uregulowanego życia społecznego i  aktywności na rynku pracy jej członków, dlatego nasza 

Spółdzielnia na dzień 31.12.2021 miała zatrudnionych 10 osób.  Spółdzielnia socjalna, jako 

rodzaj spółdzielni pracy, opiera się na zasadzie osobistego świadczenia pracy przez                       

jej członków. 

Od początku swojej działalności Spółdzielnia  prowadziła prace  na rzecz reintegracji 

społecznej poprzez odbudowanie i podtrzymanie u członków spółdzielni umiejętności 

uczestniczenia w  życiu społeczności lokalnej oraz pełnieniu ról społecznych w miejscu pracy, 

zamieszkania lub pobytu oraz reintegracji zawodowej poprzez odbudowanie i podtrzymanie 

zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy członków Spółdzielni. 

Prowadzimy również aktywność społeczną i kulturalno – oświatową na rzecz swoich członków, 

a także ich środowiska lokalnego oraz działalność społecznie użyteczną.  

Od 04.11.2019 r. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą której, zgodnie z przyjętym 

PKD przedmiotem są: wytwarzanie gotowych posiłków i dań produkcja pieczywa; produkcja 

świeżych wyrobów ciastkarskich i  ciastek,  ruchome placówki gastronomiczne, restauracje         

i inne stałe placówki gastronomiczne  przygotowywanie i  dostarczanie żywności                          

dla odbiorców zewnętrznych (catering), pozostała usługowa działalność gastronomiczna, 

przygotowywanie i podawanie napojów, obiekty noclegowe turystyczne i miejsca 

krótkotrwałego zakwaterowania, niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów 

przemysłowych, specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów  przemysłowych.  

Rok 2021 rozpoczął się dla Spółdzielni bardzo obiecująco, o czym świadczyła rosnąca liczba 

zamówień wśród klientów indywidualnych.  Podtrzymano  współpracę ze szkołami                       

celem  dostarczenia posiłków dla dzieci szkolnych . 

 W związku z pandemią koronawirusa COVID-19 placówki oświatowe w większości 

pracowały w systemie hybrydowym co pozwoliło  Spółdzielni kontynuować działalność.  

Dzięki sprzedaży obiadów dla klientów komercyjnych na wynos,  zlecenia były realizowane.  

 Prowadzone były również rozmowy na temat organizacji imprez, na które Spółdzielnia miała  
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przygotować pełną usługę cateringową oraz dostarczyć niezbędne produkty i wypieki 

regionalne.  

Do Spółdzielni kierowano wiele zapytań ofertowych, dotyczących przygotowania imprez 

okolicznościowych takich jak: wesela, komunie, chrzciny, jubileusze. Efektem finalnym była 

realizacja kilku imprez. 

     Spółdzielnia systematycznie zabiega o pozyskiwanie nowych klientów indywidualnych, 

mieszkańców gminy Gdów, pracowników okolicznych firm na zakup obiadów oraz 

pozostałych wyrobów.  Wszelkie zlecenia, większe i te mniejsze pozwoliły przetrwać okres 

pandemii.  

                  W   2021 roku Spółdzielnia pozyskała dodatkowe punkty  obioru cateringu oprócz 

szkół z terenu Gminy,  są to między innymi żłobek w Bilczycach, dwa żłobki  oraz przedszkole 

w Łapanowie. Dzięki ciągłym zleceniom  Spółdzielnia osiąga stabilizację finansową. 

 W ostatnich miesiącach liczba wydawanych posiłków dziennie sięga około 650, oprócz tego 

przeciętna liczba śniadań  wynosi 220  oraz  200 podwieczorków. 

                  10 września 2021r. Spółdzielnia wzięła udział w Konkursie „ Nasze Kulinarne 

dziedzictwo- Smaki Regionów” w Karniowicach. Dzięki pielęgnowaniu historycznego 

dziedzictwa kulinarnego z terenu Gminy Gdów przez Mamy i Babcie z ich pomocą udało się 

zachwycić Jury zupą szczawiową z  jajkiem oraz kluskami kudłatymi z gęsią w sosie 

borowikowym i modro kapustą. Dzięki tej drugiej potrawie Spółdzielnia otrzymała  nominację  

do Nagrody Perła 2021 na najlepszą polską regionalną potrawę. 3 października 2021r.  podczas 

Międzynarodowych Targów w Poznaniu,  Spółdzielnia odniosła sukces otrzymując Perłę           

za najlepsze Danie Regionalne. 


