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WSTĘP 

 

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału 

obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych 

organów publicznych – wprowadziła nowe przepisy do ustawy o samorządzie 

gminy ( oraz odpowiednio do powiatu i województwa). Uregulowania te 

wprowadziły do ustawy o samorządzie gminy art.18 ust2 pkt art. 4a  zapis w 

brzmieniu: 

Art.18. zakres właściwości Rady Gminy 

2. Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy: 

„4a) rozpatrywanie raportu o stanie gminy oraz podejmowanie uchwały w sprawie 

udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania z tego tytułu” 

Raport  - to nowa instytucja kontrolna Rady Gminy. Ma być jednym z elementów 

poszerzonych uprawnień kontrolnych organu stanowiącego Rady wobec organu 

wykonawczego (Wójta) przy udziale społeczności lokalnej. 

Ustawa nie wprowadziła przepisu opiniowania przez poszczególne Komisje Rady Gminy 

przedłożonego raportu a zatem nie ma obowiązku jego opiniowania. 

Raport ma być przygotowany i przedłożony Radzie  do 31 maja każdego roku. 

Ustawodawca określił elementy, które koniecznie muszą się znaleźć w raporcie tj: 

1) Realizacja polityk, programów i strategii, 

2) Realizacja uchwał Rady Gminy 

3) Realizacja budżetu obywatelskiego (Funduszu Sołeckiego). 

Nad przedstawionym Radzie raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę  na sesji 

Rady Gminy – jest to ustawowy obowiązek. W debacie nad raportem mogą uczestniczyć 

mieszkańcy gminy. 

Aby mieszkaniec mógł zabrać głos na sesji rady musi wcześniej dokonać pisemnego 

zgłoszenia przewodniczącemu Rady Gminy. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej 

imię, nazwisko i adres zamieszkania – celem weryfikacji zameldowania. Zgłoszenie składa 

się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której 

ma być przeprowadzona debata. Na terenie naszej gminy pisemne zgłoszenie musi być 

poparte co najmniej 20 podpisami. 

Ocena przedstawionego przez organ stanowiący  raportu o stanie gminy ma wyrazić się w 

postaci udzielenia lub nieudzielenia temu organowi wotum zaufania. 
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I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY 

 

Gmina Gródek nad Dunajcem utworzona została uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w 

Krakowie Nr XVIII/92/72 z dnia 6 grudnia 1972r. Jako organ funkcjonowanie rozpoczęła z 

dniem 1 stycznia 1973r. 

Strategia Rozwoju Gminy Gródek nad Dunajcem opracowana na lata 2013-2020 określa  wizję 

gminy Gródek nad Dunajcem jako przyjazne i atrakcyjne miejsce życia, pracy oraz spędzania 

wolnego czasu, dynamicznie rozwijającym się gospodarczo, o dobrej infrastrukturze i 

możliwościach komunikacyjno – transportowych, zamieszkałym przez przedsiębiorczych i 

zadowolonych ludzi oraz odwiedzanym przez wielu turystów i gości. Tak sformułowana wizja 

(stan pożądany do 2020r.) wynika z analiz statystycznych i strategicznych Gminy i jej 

otoczenia. 

Jest gminą turystyczno  – rolniczą położoną nad Jeziorem Rożnowskim. Obszar gminy wynosi 

88,11 km2 

Prawie cały obszar gminy obejmuje Południowomałopolski obszar chronionego krajobrazu. Na 

terenie Gminy znajduje się zespół przyrodniczo- krajobrazowy wyspa „Grodzisko” oraz liczne 

pomniki przyrody. Na terenie Gminy znajduje się również wiele obiektów, wpisanych do 

rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Oto one: 

1. Podole gm. Gródek nad Dunajcem – kościół par. p. w. Wszystkich Świętych, A-116 z 

01.07.1959 (= st. rej. nr 638) = A-100 (NSz) – poz. Rej. Z 2008 roku - 1167 

2. Przydonica gm. Gródek nad Dunajcem – kościół par. p.w. MB Różańcowej, A-195 z 

29.04.1960 (= st. rej. nr 687) = A-104 (NSz) – poz. – poz. Rej. Z 2008 roku - 1216 

3. Rożnów gm. Gródek nad Dunajcem – dwór, park, A-208 z 10.12.1970 = A-149 (NSz) –

poz. Rej. Z 2008 roku - 1294 

4. Rożnów gm. Gródek nad Dunajcem, fortyfikacje renesansowe: beluard, mur kurtynowy, 

budynek bramny, A-701 z 05.07.1993 (wg ODZ pierwszy wpis z 18.04.1930) –poz. Rej. 

Z 2008 roku - 1293 

5. Rożnów gm. Gródek nad Dunajcem – ruiny zamku, st. rej. nr 512 dec. L.K.BS.11-142-

Kr/35 z 24.10.1935, A-? (Nsz). – poz. Rej. Z 2008 roku - 1292 

6. Tropie gm. Gródek nad Dunajcem – kościół par. p.w. śś. Andrzeja i Benedykta, A-227 

z 01.07.1959 = st. rtej. nr 639= A-120 (Nsz) - Tropie, gm. Gródek n/Dunajcem - dąb 

św. Świerada - st. rej. nr 230 z 05.12.1947 –poz. Rej. Z 2008 roku - 1653 

7. Zbyszyce gm. Gródek nad Dunajcem – kościół par. p.w. św. Bartłomieja, otoczenie, A-

49 z  08.03.1930  =   st. rej. nr 85 = A-147 (Nsz) –poz. Rej. Z 2008 roku - 922 

8. Zbyszyce gm. Gródek nad Dunajcem – dwór, par, oficyna, A-51 z 16.11.1968  = A-142 

(NSz) –poz. Rej. Z 2008 roku – 1923 

9. Bartkowa-Posadowa, gm. Gródek nad Duanjcem, - cmentarz wojenny Nr 356 z I wojny 

światowej w obrębie cmentarza Parafialnego Kościoła Rzymsko-katolickiego w Podolu-

Górowej, 1915-16, Gmina Gródek nad Dunajcem,  nr rej.: A-1387/M z 11.02.2014 

10. Sienna, gm. Gródek nad Dunajcem, - cmentarz wojenny Nr 354 z I wojny światowej 

(kwatera) w obrębie cmentarza Parafialnego Kościoła Rzymsko-katolickiego w Siennej, 

1915-16, Gmina Gródek nad Dunajcem,  nr rej.: A-1384/M z 20.01.2014 
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Terytorium Gminy obejmuje  12 wsi: Bartkowa – Posadowa, Bujne, Gródek nad Dunajcem, 

Jelna, Lipie, Podole – Górowa, Przydonica, Roztoka – Brzeziny, Rożnów, Sienna, Tropie, 

Zbyszyce. 

W wyniki przeprowadzonej   reformy samorządowej w 1990r. powstały gminy, powiaty oraz 

województwa ( z 49 województw utworzono 16). Na czele Gminy w miejsce Naczelnika – jako 

organ wykonawczy wprowadzono Wójta. 

Wójtowie od 1990 r do chwili obecnej: 

1. Konicki Czesław 1990 – 2000 

2. Lenart Krzysztof 2000 – 2002 

3. Wolak Stefan 2002 – 2010 

4. Józef Tobiasz 2010 – do nadal 

Jednostki organizacyjne gminy: 

Jednostki organizacyjne Gminy finansowane są z budżetu gminy. 

Gminnymi jednostkami organizacyjnymi są: 

1) Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem, 

2) Gminny Ośrodek Kultury w Gródku nad Dunajcem, 

3) Gminna Biblioteka Publiczna w Gródku nad Dunajcem, 

4) Zespól Szkół w Gródku nad Dunajcem, 

5) Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Jelnej, 

6) Szkoła Podstawowa w Lipiu, 

7) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Podolu – Górowej, 

8) Szkoła Podstawowa w Przydonicy, 

9) Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Roztoce – Brzezinach, 

10) Szkoła Podstawowa w Rożnowie, 

11) Szkoła Podstawowa w Siennej, 

12) Szkoła Muzyczna I stopnia w Rożnowie. 

Jednostki pomocnicze gminy: 

Jednostkami pomocniczymi w Gminie Gródek nad Dunajcem są sołectwa. 

W Gminie utworzono 14 Sołectw: : Bartkowa – Posadowa, Bujne, Gródek nad Dunajcem, 

Jelna, Jelna – Działy, Lipie, Podole – Górowa, Przydonica, Przydonica – Glinik,  Roztoka – 

Brzeziny, Rożnów, Sienna, Tropie, Zbyszyce. 

Realizowane Strategie i programy: 

W Gminie Gródek nad Dunajcem w 2018r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne: 

1) Strategia Rozwoju Gminy -2013 – 2020 

2) Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

3) Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

4) Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 

5) Gminny Program wspierania rodziny i system pieczy zastępczej na lata 2016 – 2019 

6) Gminny Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

7) Program „Karta Dużej Rodziny” 
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8) Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

9) Plan Ochrony Środowiska 

10) Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  

11) Rządowy Program „Dobry Start” 

12) Rządowy Program 500+ 

 

Wójt Gminy: - jest organem wykonawczym, którego kadencja od 2018r roku trwa 5 lat. Wójt 

wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania określone przepisami prawa. Obecnie funkcję wójta 

sprawuje Józef  Tobiasz. 

Rada Gminy: - jest organem stanowiącym i kontrolnym. W 2018r. wybrana na 5 – letnią 

kadencję. Radę Gminy tworzy 15 radnych. 

W skład Rady wchodzą: 

Józef – Klimek – Przewodniczący Rady Gminy 

Bogumiła Babiarczyk – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 

Berdychowska Klementyna, Damasiewicz Józef, Fedko Zbigniew, Gądek – Turek Renata 

Gondek Krzysztof, Hajduk Adam, Jasiński Marcin, Matusik Wiesław, Mrzygłód Wiesław, 

Ogar Jan, Szymański Józef, Winiarski Jan, Wolak Andrzej. 

Radni współpracują w sześciu  Komisjach stałych: 

1) Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Komisji – Andrzej Wolak 

2) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – Przewodniczący Komisji – Mrzygłód Wiesław 

3) Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego – Przewodniczący Komisji – Jan Ogar 

4) Komisja Oświaty, Sportu, Warunków Socjalnych i bezpieczeństwa Publicznego – 

Przewodniczący Komisji – Gondek Krzysztof 

5) Komisja Promocji, Turystyki i Kultury – Przewodniczący Komisji – Jasiński Marcin 

6) Komisja Rolnictwa o Ochrony Środowiska – Przewodniczący Komisji – Fedko 

Zbigniew 

Dane ogólne: 

Liczba ludności na terenie gminy – stan na 31 grudnia 2018r. wynosi 9377 w tym 4647 kobiet 

i 4730 mężczyzn. 

- wydano 57 zaświadczeń do zawarcia małżeństwa, 

- sporządzono 21 aktów urodzeń,  

- przyjęto 57 zapewnień o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, 

- sporządzono 79 aktów małżeństw, 

- sporządzono 36 aktów zgonu, 

- wydano 24 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaży, 

- wydano 12 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży, 

- wydano 7 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

- wydano 35 decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż alkoholu, 

- naliczono i pobrano opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  

– w wysokości 171 792,24 zł 
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- przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące wprowadzanych nowych regulacji 

prawnych sprzedaży alkoholu na terenie gminy Gródek nad Dunajcem. 

- przygotowano informacyjne dla osób prowadzących sprzedaż alkoholu na terenie gminy w 

przedmiocie zasad naliczania i dokonywania opłat za zezwolenia.  

- do ewidencji CEIDG prowadzonej przez Ministra Gospodarki wprowadzono – 68 nowych 

wpisów,  

- dokonano 171 zmian  centralnej ewidencji działalności gospodarczej  CEIDG, 

- przyjęto 1012 wniosków o wydanie dowodów osobistych; 

- sporządzono dokumentację i wydano 991 dowodów osobistych, 

- unieważniono 805 dowodów osobistych 

- zameldowano na pobyt stały – 265 osób, 

- zameldowano na pobyt czasowy – 41, 

- wymeldowano 19 osób, 

- zameldowano 2 cudzoziemców, 

Urząd Gminy: 

Urząd Gminy w Gródku nad Dunajcem realizuje zadania w szczególności w oparciu o 

ustawę z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie Gminnym, ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r 

– o finansach publicznych, ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. -  Prawo zamówień 

publicznych. 

Gmina realizuje zadania własne objęte katalogiem  w szczególności ustawy o samorządzie 

gminnym oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. 

W maju 2018 roku wprowadzono w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

zwanej dalej RODO. W gminie Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Pan Robert 

Koterla. 

Urząd Gminy pracuje w systemie referatowym. W 2018r. w Urzędzie Gminy zatrudnionych 

było 36 pracowników, w tym kierowca dowożący dzieci do szkoły oraz  obsługa urzędu.  

W 2018r. Gmina nie organizowała prac interwencyjnych ani robót publicznych. 

W 2018r. do Urzędu wpłynęło 35 pisemnych interpelacji radnych oraz 16 wniosków z 

Komisji Rady Gminy. 

W 2018r. w Urzędzie Gminy przeprowadzone zostały  kontrole przez: 

1)  Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie w zakresie realizacji zadań z obrony 

cywilnej, 

2)  Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu  w zakresie realizacji zadań z zarządzania 

kryzysowego 

3) Komendę Powiatową państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu w zakresie 

przestrzegania przepisów przeciwpożarowych 

4) Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Nowym Sączu w zakresie prawidłowości i 

rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne. 

Wójt Gminy wydał 213 Zarządzeń, oraz 71 Zarządzeń Wewnętrznych  o których Rada była 

informowana w sprawozdaniach .  

Partnerstwo międzygminne, współpraca zagraniczna, promocja gminy: 
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Współpraca z gminami partnerskimi o zbliżonym charakterze. 

Gmina Gródek nad Dunajcem prowadzi współpracę z partnerskimi gminami w kraju: 

Gmina Mielno 

Gmina Konstantynów Łódzki 

Współpraca zagraniczna: 

Gmina Brzany na Słowacji 

Gmina Solonka na Ukrainie 

Gmina Hervartov na Słowacji 

Gmina Lendak na Słowacji 

Gmina Zupcany na Słowacji 

Gmina Balatonboglar na Węgrzech 

W ramach współpracy z gminą Mielno przedstawiciele naszej gminy prawie corocznie  

uczestniczą  w  „Zlocie Morsów”. Odbywa się wymiana młodzieży gimnazjalnej. Odbywają 

się spotkania robocze oraz  wizyty studyjne – dobre praktyki – spotkania w celu  wymiany 

doświadczeń, poglądów i promocji gmin. Utrzymywane są bieżące kontakty telefoniczne 

dotyczące wymiany doświadczeń poszczególnych pracowników w urzędach jak również 

wymiana doświadczeń w dziedzinie kultury i turystyki.  

Ścisła współpraca prowadzona jest z Gminą Konstantynów Łódzki. Corocznie ustalany jest 

harmonogram współpracy na dany rok. Gmina nasza bierze udział w „Dniach Konstantynowa” 

podczas, których promowana jest nasza gmina poprzez degustację potraw przygotowanych z 

fasoli „Piękny Jaś”, oraz występ grupy artystycznej  działającej przy GOK-u.  

Każdego roku delegacja samorządu gminy Gródek nad Dunajcem przebywa w Gminie Solonka 

na Ukrainie i delegacja  Gminy Solonka w naszej gminie.  

Partnerzy zagraniczni uczestniczą w organizowanych przez naszą gminę uroczystościach takich 

jak „Dni jeziora Rożnowskiego”, Dożynki czy w „Fasolowe żniwa”.  

Tradycją jest też, że delegacja rolników naszej  gminy wraz z wieńcem dożynkowym 

uczestniczy w ogólnopolskich dożynkach w Częstochowie. 

W proces promocji Gminy Gródek nad Dunajcem duży nacisk kładziemy na promocję z 

udziałem mediów. Gmina promowana jest również poprzez wydawanie przeróżnych 

materiałów reklamowych i tak: 

-  na portalu „Sądeczanin”  kilkakrotnie umieszczano materiały promujące gminę, 

- w miesięczniku „Sądeczanin”  umieszczano materiały promujące gminę, 

- na antenie radia RDN wyemitowana zostały audycje promującą gminę, 

-  na łamach „Gazety Krakowskiej” umieszczono tekst reklamowy gminę, 

- w „Dobrym Tygodniku Sądeckim” umieszczono tekst promujący gminę. 

Zakupiono 100 sztuk publikacji „Jezioro Rożnowskie Gmina Gródek nad Dunajcem” 

Wykonane zostały kalendarze ścienne z najpiękniejszymi widokami naszej gminy i powiatu. 

Od 2016 r. na terenie gminy odbywa się parada motocyklowa gdzie prezentuje się   około 150 

motocykli z Polski i Europy. Również w ramach promocji gminy odbywa się rajd pojazdów 

zabytkowych. 
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Dużą popularnością cieszy się organizowany przez Stowarzyszenie „Pogórze – Bartkowa rajd 

uliczny organizowany w miesiącu lipcu, w którym występują zawodnicy z kraju i zagranicy. 

Ponadto dla poprawy estetyki i wizerunku gminy do  ważnej i oficjalnej korespondencji 

używany jest specjalny papier zawierający logo gminy. 

Co roku Wójt Gminy uczestniczy w wydarzeniu pn. „Wieczorne Sądeczan Rozmowy”. 

II. FINANSE GMINY: 

Budżet gminy na dzień 1 stycznia 2018 roku przyjęty Uchwałą Budżetową Rady Gminy Gródek 

n/Dunajcem Nr XLIV/307/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r po stronie: 

 

1. Dochodów wynosił kwotę 43.005.000,00 złotych w tym: 

a) dochody bieżące   -       40.844.582,00 zł 

b) dochody majątkowe  -   2.160.418,00 zł 

 

2. Wydatków wynosił kwotę 44.913.275,00 złotych w tym: 

      1) wydatki bieżące – 39.971.754,03 złote w tym: 

      a) wydatki bieżące jednostek budżetowych  23.781.364,61 zł w tym: 

       - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.792.896,75 zł 

       - wydatki związane z realizacja zadań statutowych jedn. budżetowych – 6.988.467,86 zł 

      b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.169.800,00 zł, 

      c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.382.976,00 zł, 

      d)  wydatki na obsługę długu publicznego – 351.000,00 zł, 

      e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.      

          1 pkt. 2 i3 – 286.613,42 zł  

      2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 4.941.520,97 zł w tym; 

      a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne  4.341.520,97 zł ,w tym na  programy  

           finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 –  

          1.658.800,00 zł 

      b) zakup i objęcie akcji i udziałów – 600.000,00 zł 

     

3. Deficyt budżetu Gminy ustalono w kwocie 1.908.275,00 złotych, a jako źródło finansowania 

deficytu przyjęto przychody z zaciąganego kredytu, 

 

4. Plan przychodów ustalono na kwotę – 4.159.121,00 złotych, 

 

5. Plan rozchodów ustalono na kwotę 2.250.846,00 złotych. 

 

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podejmowała uchwały zmieniające plan dochodów 

przychodów oraz plan wydatków budżetu. 

Zmiany te dokonywane były w oparciu o zmiany kwot subwencji, zwiększone kwoty dotacji 

celowych z budżetu państwa, z budżetu innych jednostek samorządowych, kwoty środków 

dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i inne 

pozostałe dochody . 

W wyniku dokonanych zmian w budżecie w ciągu okresu sprawozdawczego Rada Gminy: 

- kwotę planowanych dochodów zwiększyła o  3.699.184,23 zł 

- kwotę planowanych wydatków zwiększyła o 5.682.029,23 zł, 

- kwotę planowanych przychodów zwiększyła o 2.123.656,92 zł 

- kwotę planowanych rozchodów zwiększyła o 140.811,92 zł 
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W oparciu o zwiększone kwoty dochodów budżetu z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa 

na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych w planie dochodów i wydatków budżetu 

dokonywane były również zmiany Zarządzeniami Wójta Gminy. W wyniku dokonanych zmian 

plan dochodów i wydatków budżetu w okresie sprawozdawczym został zwiększony o 

1.924.511,88 złotych. 

Ponadto nadmienić należy, że w okresie sprawozdawczym Wójt Gminy dokonywał zmian 

w budżecie polegających na przesunięciach w planie wydatków w granicach działu w ramach 

poszczególnych rozdziałów i grup , stosownie do upoważnienia wynikającego z zapisów 

uchwały Budżetowej na 2018 r. Zmiany te wynikały min. w czasie  realizacji poszczególnych 

rodzajów wydatków. 

 

W wyniku zmian w budżecie dokonanych uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta 

Gminy w okresie sprawozdawczym ogólny plan dochodów, wydatków, przychodów 

i rozchodów budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem po dokonanych zmianach na dzień 

31 grudnia 2018 roku przedstawia się następująco: 

 

 

1. Plan dochodów budżetu wynosi kwotę 48.628.696,11 złotych w tym: 

a) dochody bieżące   -       43.081.171,45 zł 

b) dochody majątkowe   - 5.547.524,66 zł 

 

2. Plan wydatków budżetu wynosi kwotę 52.519.816,11 złotych w tym: 

      1) wydatki bieżące – 42.983.739,43 złotych w tym: 

      a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 25.307.515,50 zł w tym: 

      - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.927.058,91 zł, 

      - wydatki związane z realizacja zadań statutowych jedn. budżetowych – 8.380.456,59 zł, 

      b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.211.901,00 zł, 

      c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.737.405,76 zł, 

      d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w  

       art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3  - 475.917,17 zł, 

      e) wydatki na obsługę długu publicznego 251.000,00 zł, 

      2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 9.536.076,68 złotych w tym; 

      a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 8.436.076,68 zł, w tym na  programy 

       finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 kwota –  

       5.667.000,00 zł 

      b) zakup i objęcie akcji i udziałów – 1.100.000,00 zł 

 

 

3. Po dokonanych zmianach w planowanych kwotach dochodów i wydatków w roku 2018 

budżet zamyka się kwotą planowanego deficytu w wysokości 3.891.120,00 złotych. 

 

4. Plan przychodów po zmianach wynosi kwotę 6.282.777,92 złotych, w tym z tytułu: 

a) planowanego do zaciągnięcia kredytu  kwota 4.000.000,00 złotych, w tym na finansowanie 

deficytu , na pokrycie wkładu własnego w związku ze środkami o których mowa w art. 5 ust.1 

pkt 2 i 3 kwota 350.000,00 złotych, oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 

kredytów kwota 1.732.536,92 złotych   

b) planowanej do zaciągnięcia pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie działań 

finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 659.121,00 zł 

c) wolnych środków w wysokości – 1.623.656,92 zł 
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5.Plan rozchodów po zmianach wynosi kwotę 2.391.657,92 złotych. 

 

Na dzień 31 grudnia 2018 roku suma planowanych dochodów i przychodów budżetu wynosi 

54.911.474,03 złotych i jest równa sumie planowanych wydatków i rozchodów budżetu, która 

wynosi 54.911.474,03 złotych. 

 

 

Planowane i realizowane dochody w omawianym okresie sprawozdawczym przez 

poszczególne jednostki przedstawiają się następująco: 

 

 

Lp. Nazwa jednostki Plan dochodów Wykonanie 

 

% 

realiz. 

 

1. 

 

URZĄD GMINY GRÓDEK n/D 

 

48.497.590,11 

 

46.397.880,66 

 

95,67 

 

2. 

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁ. 

 

69.200,00 

 

81.017.31 

 

117,08 

 

3. 

SZKOŁY PODSTAWOWE 

I ZESPOŁY SZKÓŁ 

 

61.906,00 

 

62.537,37 

 

101,02 

  

Zespół Szkół w Gródku n/Dunajcem 

 

14.200,00 

 

9.596,76 

 

 

Szkoła Podstawowa  w Podolu 

 

7.300,00 

 

8.946,39 

 

Szkoła Podstawowa w Przydonicy 

 

3.200,00 

 

2.712,23 

 

Szkoła Podstawowa  w Rożnowie 

 

14.036,00 

 

19.826,50 

 

Szkoła Podstawowa w  Jelnej 

 

21.070,00 

 

18.972,47 

 

Szkoła Podstawowa w Lipiu 

 

500,00 

 

449,00 

 

Szkoła Podstawowa w Siennej 

 

500,00 

 

427,72 

 

Szkoła Podstawowa w Roztoce Brz 

 

500,00 

 

333,66 

 

Szkoła Muzyczna I stopnia w Rożnowie 

 

600,00 

 

1.272,64 

  

R A Z E M: 

 

 

48.628.696,11 

 

46.541.435,34 

 

95,71 

 

 

Na ogólną kwotę dochodów zrealizowanych przez gminę w okresie sprawozdawczym w 

wysokości 46.541.435,34  zł  składają się następujące źródła dochodów: 

 

1.DOCHODY WŁASNE – których plan na dzień 31 grudnia 2018 roku rok wynosił kwotę 

8.308.958,47 złotych, realizacja wyniosła 8.350.818,98 złotych. 

 

 



 

str. 10 
 

Dochody własne stanowią 17,9% ogólnej kwoty wykonanych dochodów w omawianym okresie 

sprawozdawczym. 

Kwota z tytułu udzielonych przez gminę zwolnień, odroczeń i umorzeń należności z tytułu 

podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadku 

i darowizn oraz odsetek w 2018 roku wyniosła  212.335,69 zł ( w tym z tyt. zwolnień Uchwałą 

Rady- kwota 7.099,66 zł, z tytułu umorzeń i odroczeń - kwota 205.236,03 zł) co stanowi 2,5% 

zrealizowanej kwoty dochodów własnych. 

Kwota z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków obliczona za okres 

sprawozdawczy wynosi 1.470.928,31 zł co stanowi 17,6% kwoty zrealizowanych dochodów 

własnych. 

 

Łączna kwota skutków obniżenia górnych stawek podatków, zwolnień dokonanych uchwałą 

oraz umorzeń i odroczeń w okresie sprawozdawczym wyniosła 1.683.264,00 złote, co stanowi 

20,2% zrealizowanej kwoty dochodów własnych w roku 2018. Skutki te nie tylko wpłynęły na 

obniżenie kwoty dochodów, ale mają też ujemny wpływ na wielkość naliczanej subwencji dla 

Gminy na kolejny rok budżetowy .  

 

Ogólny plan dochodów własnych został wykonany w 95,7%, a złożyły się na nie dochody 

z następujących źródeł:  

 

a/ podatek rolny (§0320) którego udział w dochodach własnych wynosi 3,2%, został 

wykonany w kwocie 266.652,52 zł, co daje 99,9% planowanej kwoty. Skutki z tytułu 

udzielonych umorzeń w okresie sprawozdawczym dotyczące podatku rolnego wynoszą 

3.380,00 zł, natomiast skutki obniżenia ceny kwintala żyta dla ustalenia stawki podatku z 1ha 

do podatku rolnego na 2018 rok to kwota 14.943,55 złotych, łącznie skutki te stanowią 6,8% 

zrealizowanej kwoty dochodów z tytułu podatku rolnego. 

 

b/ podatek od nieruchomości (§0310), stanowiący 66% udziału w dochodach własnych 

wykonany został w 100,06% i kwocie 5.511.220,37 zł. Skutki z tytułu udzielonych przez 

gminę zwolnień wyniosły 7.099,66 zł, z tytułu umorzeń 178.588,00 zł, skutki z tytułu 

obniżenia górnych stawek podatku obliczone za sprawozdawczy wynoszą 1.315.906,83 zł. 

W/w skutki stanowią 27,25% zrealizowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości. 

  

c/ podatek leśny(§0330), którego udział w dochodach własnych stanowi 1,4 %, został 

wykonany w kwocie 114.400,62 zł , co stanowi 98,6% w stosunku do planowanej kwoty. 

Kwota umorzeń wynosi  973,00 zł. 

 

d/ podatek od środków transportowych (§0340), stanowiący 2,3% dochodów własnych 

wykonano w 95,7% w kwocie 189.678,00 zł. Skutki z tytułu obniżenia górnych stawek 

podatku wynoszą 140.077,93 zł, kwoty umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy 

wynoszą kwotę 11.502,00 zł co stanowi 79,9% zrealizowanej kwoty dochodów z tytułu 

podatku od środków transportowych. 

e/ podatek opłacany w formie karty podatkowej oraz podatek od spadku o darowizn - 

(§0350 i(§0360)) zostały zrealizowane w kwocie 12.320,23 zł i stanowi 0,2% dochodów 

własnych. Kwota odroczeń wyniosła 4.481,48 zł, 

 

f/ opłata skarbowa (§0410) i podatek od czynności cywilno prawnych (§0500) posiada 

4,2% udziału w zrealizowanej kwocie dochodów własnych, a realizacja ich wynosi kwotę 

352.775,28 złote tj.112,5% planu. Kwota umorzeń 2.228,00 zł 
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g/ opłaty: miejscowa (§0440) – 82.413,00 zł i eksploatacyjna (§0460) – 41.720,18 zł  

stanowią 1,5% kwoty dochodów własnych. Dochody z tytułu tych opłat łącznie wyniosły 

124.133,18 zł i w stosunku do planu zostały zrealizowane w 126,7%.  

 

h/pozostałe dochody, które stanowią 21,2% udziału w kwocie dochodów własnych wynoszą 

kwotę 1.779.638,78 zostały zrealizowane w  99,8%   a są to; 

 

- § 0550 - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 13.695,37 zł, 

- §0480- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 172.477,46 

zł, 

- §0490 -wpływy z innych opłat lokalnych  - 703.187,36 zł w tym opłata za 

gospodarowanie odpadami – 697.121,77 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego – 

6.065,59 złotych. Kwota umorzenia opłat za gospodarowanie odpadami wyniosła 

2.634,80 zł 

- §0690 - wpływy z różnych opłat – 11.700,67 zł, w tym opłaty za korzystanie ze 

środowiska – 10.457,67 zł  

- §0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 183.977,98 złotych  w 

tym: dzierżawa obwodów łowieckich – 1.066,69 zł 

       dzierżawa gruntów -40.704,50 zł  

      czynsze z najmu lokali  mieszkalnych – 55.360,58 zł 

      czynsze z najmu  lokali  użytkowych oraz najmu garaży  i sprzętu – 86.846,21 zł 

- §0830 wpływy z usług – 82.355,35 zł, 

- §0910 odsetki od zaległości podatkowych – 5.721,49 zł, kwota umorzeń odsetek 

wyniosła 1.394,00 złote, odroczeń 54,45 zł. 

- §0920 – pozostałe odsetki, w tym odsetki od środków na rachunkach bankowych 

17.331,66 zł, 

- §0960 – otrzymane darowizny w postaci pieniężnej –8.100,00 zł 

- §0970 – wpływy  z różnych dochodów – 8.169,71 złotych,  

- §2360 - dochody związane z realizacja zadań zleconych –12.099,36 zł 

- §0770 - dochody ze sprzedaży majątku - 454.541,47 zł. 

- §0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych – 451,17 zł, 

-     §0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd – 1.500,00 zł 

-     §0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 679,50 zł 

- §0660 – wpływy z opłat wychowania przedszkolnego – 8.625,00 zł, 

- §0610- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, 

zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 52,00 zł, 

- §0640- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 

upomnień – 9.137,800 zł 

- § 2910- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie 

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa 

w art.184 ustawy oraz pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3.600,00 zł, 

- § 0940- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych -58.724,87 zł 

- § 0950 – wpływy tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów -23.410,56 zł 

2.UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PODATKÓW 

tj. podatku dochodowego osób prawnych(§0010) i fizycznych (§0020) wynoszą kwotę 

4.057.586,84 zł i stanowią 8,7% ogólnej kwoty wykonanych dochodów. W stosunku do 

planowanej kwoty zostały zrealizowane  w 106,7%, 

 

3.DOTACJE CELOWE tj. dotacje: z budżetu państwa i innych jednostek samorządu 

terytorialnego na zdania zlecone, własne, porozumień z innymi jednostkami samorządu 
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terytorialnego, tytułem pomocy finansowej otrzymane w okresie sprawozdawczym stanowią 

36,2% ogólnej kwoty wykonanych dochodów i wynoszą kwotę 16.833.436,84 złotych.  

Zostały one zrealizowane w 99,4% w stosunku do przyjętego planu. 

 

W zrealizowanej kwocie mieszczą się dotacje: 

a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej(§2010) kwota  5.956.285,57 zł,  

(§2060) kwota 8.880.283,16 złotych  co łącznie daje kwotę 14.836.568,73 zł 

w tym: 

a) Administracja publiczna     - 73.913,18  zł 

b) Pomoc społeczna (świadczenia zdrowotne, dodatki mieszkaniowe itp.) 

Ośrodki Pomocy Społecznej     - 101.211,09  zł 

c) Rodzina – świadczenia rodzinne i alimentacyjne  - 5.037.575,04 zł 

d) Rodzina - świadczenia wychowawcze 500+   - 8.880.283,16 zł 

e) Karta dużej rodziny -       - 435,19 zł 

f) Wspieranie rodziny –      - 434.000,00 zł 

g) Aktualizacja rejestru wyborców    - 1.783,00 zł 

h) Rolnictwo – zwrot części  podatku akcyzowego  - 120.880,53 zł 

i) Obrona narodowa      - 350,00 zł 

j) Oświata i wychowanie (wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne) – 

112.258,37 zł, 

k) Wybory do Rad Gmin     - 73.060,56 zł 

l) Obrona cywilna      - 300,00 zł 

m) Różne rozliczenia (zwrot wydatków za lata ubiegłe) - 518,61 zł 

 

b) na zadania własne na wydatki majątkowe ( §6330) – 209.669,74 zł w tym: 

a) kwota dotacji tytułem refundacji wydatków w ramach funduszu sołeckiego – 59.669,74 zł 

, 

b) kwota dotacji na utworzenie i wyposażenie Świetlicy Klubu Senior w Gródku nad 

Dunajcem - 150.000,00 zł 

 

c)  na zadania własne na wydatki bieżące (§ 2030 ) - kwota 1.565.825,93 zł  

w tym: 

a) na dofinansowanie dożywiania  uczniów    - 321.425,07  zł, 

b) dotacja na zasiłki okresowe      - 34.836,45 zł 

c) na zasiłki stałe        - 161.101,87 zł 

d) wspieranie zadań z zakresu rodziny     - 13.107,00 zł 

e) na utrzymanie OPS       - 131.915,00  zł 

f) pomoc materialna dla uczniów – stypendia    - 49.500,00 zł  

g) składki na ubezpieczenia zdrowotne     - 12.071,32 zł 

h) usuwanie skutków klęsk żywiołowych - remonty dróg gminnych  600.000,00 zł, 

i) na realizacje zadań własnych gminy z zakresu wychowania przedszkolnego 205.500,00 

zł  

j) tytułem refundacji wydatków części funduszu sołeckiego - 27.017,36 zł 

k) Dofinansowanie funkcjonowania Świetlicy – Klubu Seniora w Rożnowie – 9.351,86 zł 

d) na zad. realizowane w ramach porozumień, oraz z tytułu pomocy finansowej otrzymanej 

od innych jednostek samorządowych i dotacje z pozostałych źródeł kwota 

221.372,44 złote w tym : 

a) kwota pomocy finansowej (§2710)ze Starostwa Powiatowego – 8.000,00 zł 

z przeznaczeniem na zadania w zakresie ratownictwa    wodnego, 
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b) Kwota pomocy finansowej z samorządu Województwa Małopolskiego (§ 2710) 

z przeznaczeniem na realizacje zadania pn. Prace renowacyjne kapliczki 

w miejscowości Tropie – 7.000,00 zł, 

c) Kwota pomocy finansowej Województwa Małopolskiego (§ 6300 ) w ramach konkursu  

„Bezpieczna Małopolska „  z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu  

OSP  Jelna 50.000,00 zł, 

d) Kwota pomocy finansowej Województwa Małopolskiego §6300 (nagroda w ramach 

konkursu „Niezwykła Małopolska Wieś”) – budowa altany w Przydonicy - 

20.000,00 złotych, 

e) dotacja Samorządu Województwa (§6630) na dofinansowanie modernizacji dróg  

wewnętrznych kwota 92.625,00 zł ( dawny FOGR), 

f)  środki dotacji tytułem pomocy finansowej (§2710)Województwa Małopolskiego na 

dofinansowanie realizacji projektu pn.” Jeżdżę z głową”  – 9.900,00 zł, 

g) Środki otrzymane z innych gmin tytułem zwrotu kosztów dotacji do przedszkola 

niepublicznego za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego na terenie naszej 

gminy (§2310) – 6.169,37 zł, 

h) Kwota dotacji Powiatu Nowosądeckiego na realizację zadania w drodze porozumień – 

bieżące utrzymanie dróg powiatowych (§2320)  – 22.523,07 zł, 

i) Kwota dotacji Funduszu Pracy (§2690) – wsparcie rodziny kwota 5.155,00 zł 

 

Subwencje i dotacje: 

 

Subwencja ogólna  – kwota dochodów z tego tytułu otrzymana w okresie sprawozdawczym 

wyniosła   14.529.909,00 zł  i stanowi  31,2% zrealizowanej kwoty dochodów  na dzień 31 

grudnia  2018 r.   

W otrzymanej kwocie subwencji ogólnej mieści się : 

- część oświatowa otrzymana w kwocie 11.573.144,00 zł, która stanowi 79,6% otrzymanej 

kwoty subwencji ogólnej,        

- część wyrównawcza subwencji ogólnej otrzymana w kwocie 2.641.048,00 zł , która stanowi 

18,2% subwencji ogólnej, 

- część równoważąca wyniosła 315.717,00 zł, co stanowi 2,20% otrzymanej kwoty  

subwencji. 

 

Środki z dotacji celowej: w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i6 ustawy o finansach 

publicznych (§ 2057, 2059 ,6257, 6259, 6298, 6629) – kwota zrealizowana ogółem 

2.769.683,68 złotych , w tym w ramach programów : 

a)RPO WM – Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców – kwota  207.316,45 zł, 

b)RPOWM – Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II – SPINKA – 37.924,90 

złotych, 

c)Rozwój Kompetencji Cyfrowych w Gminie w ramach POPC – 134.400,00 zł, 

d)Dotacja Powiatu Nowosądeckiego na realizacje zadania inwestycyjnego – projekt pn. 

„Przebudowa drogi powiatowej Sienna Siedlce” realizowanego w ramach PROW – 188.372,00 

złote.  

e)Kwota dotacji w ramach PROW – Przebudowa drogi powiatowe Sienna Siedlce – kwota 

979.057,00 zł 

f)Kwota środków w ramach RPO WM – Rozbudowa i modernizacja WDK w Rożnowie – 

podniesienie jakości poziomu edukacji kulturalnej – kwota 484.902,38 zł, 

g)Kwota środków w ramach RPO WM – Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Rożnowskiego – 

wzrost atrakcyjności turystycznej gminy – 866,88 zł, 
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h)Kwota dotacji w ramach RPO WM – Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych 

gospodarstwach domowych  wykorzystujących paliwa stałe i gazowe – obniżenie poziomu 

niskiej emisji – 434.801,83 zł, 

i)Kwota dotacji w ramach RPO WM – Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy – 

302.042,24 zł, 

 

Z analizy poszczególnych źródeł dochodów widzimy, że większość dochodów została 

zrealizowana na poziomie prognozowanych kwot, a nawet powyżej. Niska realizacja występuje 

w dziale 630- Turystyka i dziale 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska. W obydwu 

przypadkach wynikło to z nieotrzymania  prognozowanych na 2018 rok dotacji w ramach RPO 

WM, dotyczy to w szczególności m.in. kwot na realizacje projektów takich jak: 

 

a)Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na źródła ciepła 

o znacznie lepszych parametrach wykorzystujących paliwa stałe, oraz wymiana źródeł ciepła 

wykorzystujących paliwa gazowe – dział 900.  

W roku 2018 wykonano i rozliczono wymianę 25 kotłów gazowych z planowanych na początek 

2018 roku w ilości 43 kotłów na paliwa gazowe. 

W przypadku kotłów na paliwa stałe w roku 2018 wykonano i rozliczono wymianę 10 kotłów 

przy planowanych na początek roku w ilości 43 sztuk. 

Niepełna realizacja planowanego na 2018 rok etapu tego projektu po części wynikła 

z opóźnienia w stosunku do zapowiadanego terminu wykonania ocen , ponadto duża część 

zainteresowanych udziałem w programie zdecydowała, że wymiany kotów dokona w roku 

2019. Wobec powyższego planowane kwoty dotacji (zaliczka i refundacja) zostały 

zrealizowane w 41.4%.  

 

b)Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Rożnowskiego – realizacja dochodów z tytułu dotacji 

w ramach RPOWM na poziomie 0,6%. Na etapie realizacji umowy o dofinansowanie dokonano 

niezbędnych zmian w zakresie rzeczowym polegających na zmianie kolejności wykonywania 

poszczególnych elementów inwestycji. Zmiany te oraz wynik postępowania przetargowego 

spowodowały zmiany w wysokości wartości inwestycji w poszczególnych latach. Warunkiem 

złożenia przez gminę wniosku o płatność (zaliczkową kwotę dotacji) na realizacje tego projektu 

było wykonanie i fakturowanie przez wykonawcę danego etapu robót, co nastąpiło w ostatnich 

dniach grudnia 2018 roku. W związku z powyższym kwota dochodów planowanych do 

osiągnięcia w 2018 roku z powodu ww. została wykonana w minimalnym stopniu, ponieważ 

brak było wydatków umożliwiających złożenie wniosku o refundację, a także płatności 

zaliczkowych w okresie sprawozdawczym. Wniosek o dotacje został złożony dopiero w 

styczniu 2019 roku.  

 

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów w okresie sprawozdawczym główne źródło 

stanowią: 

a)dochody z subwencji, bo aż 31,2%, z czego 79,6% to subwencja na zadania oświatowe, 

b)dochody własne (m.in. podatki i opłaty lokalne czynsze dzierżawne, dochody ze sprzedaży 

majątku, odsetki, darowizny itp.)stanowią 17,9%,  

c)dotacje celowe na realizacje zadań zleconych, zadań własnych, zadań realizowanych 

w drodze umów i porozumień, oraz dochody otrzymane tytułem pomocy finansowej od innych 

jednostek samorządu terytorialnego stanowią 36,2%,   

d)8,7 % stanowią udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, 

e)pozostałe 6% to środki na realizację wydatków z udziałem środków z budżetu Unii 

Europejskiej. 
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Realizacja  dochodów budżetowych z tytułu należności podatkowych  wykazuje, że kwoty 

wpływów w stosunku do przypisu wykazują kwotę zaległości, która na dzień 31 grudnia 2018 

roku wynosi 501.045,47 złotych.  

 

Kwoty zaległości w podziale na poszczególne źródła dochodów przedstawiają się następująco: 
Tytuł dochodu Kwota zaległości 

na 31 grudnia 

2017 

Kwota zaległości 

na 31 grudnia 

2018  

%
 

u
d

zi
a

łu
 

w
 

k
w

o
ci

e 

o
g

ó
łe

m
 

Dochody realizowane przez Gminę w tym: 434.307,10 495.125,22  

- Podatek rolny 3.260,39 4.261,94 0,85 

- podatek leśny 1.146,18 793,91 0,16 

- podatek od nieruchomości 11.810,07 20.548,22 4,10 

- podatek od środków transportowych 17.769,11 13.968,11 2,79 

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 5.848,67 5.848,67 1,17 

- należności z tytułu zaliczek i funduszu 

alimentacyjnego 

364.601,90 405.767,49 81,00 

- pozostałe odsetki od należn. budżetowych 6.164,09 6.836,40 1,36 

- dochody z najmu lokali i wpływy z usług  3.293,77 3.304,97 0,66 

- dochody z opłat za gospod. odpadami i zajęcie 

pasa drogowego 

16.336,01 27.779,44 5,54 

- wpływy z kar ,odsetek i k.upomnień 4.076,91 6.016,07 1,20 

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe 

i Min.Fin. w tym: 

 

3.048,28 

 

5.920,25 

 

- wpływy z karty podatkowej  3.036,00 5900,00 1,17 

- podatek  od czynności cyw-prawnych 12,28 20,25  

OGÓŁEM: 437.355,38 501.045,47  

Analizując zaległości z tytułu poszczególnych tytułów dochodów widzimy, że znaczną 

kwotę stanowią należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, bo 

aż 81 %. Należności te w znacznym stopniu wpłynęły na wysokość kwoty zaległości jaka 

występuje na koniec 2018 roku. 

 

Pozostałe 19,0 % stanowią zaległości z pozostałych dochodów m.in. z podatku rolnego, 

podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu, opłat za użytkowanie wieczyste, 

opłat za gospodarowanie odpadami, itp. 

W okresie sprawozdawczym do osób fizycznych i prawnych zalegających z wpłatami z tytułu 

podatków i opłat lokalnych wystawiane były na bieżąco upomnienia oraz tytuły wykonawcze. 

 

Do osób fizycznych zalegających z wpłatami z tytułu podatków rolnego , nieruchomości  i 

leśnego wysłano w 2018 roku ogółem 834  upomnienia na ogólna kwotę 197.956,11 zł   wraz 

odsetkami i kosztami upomnień. Wysłano 127 sztuk przypomnień  o uregulowanie należności 

do kwoty 11,60 zł. 

W 2018 roku wystawiono 71 sztuk    tytułów wykonawczych  w stosunku do osób fizycznych 

zalegających z wpłatami podatku na ogólna kwotę 18.489,40 zł. 

 

Do podatników  zalegających z wpłatami z tytułu podatku od środków transportu wysłano 

w 2018 roku  16 sztuk upomnień na kwotę 78.523,20 zł , oraz jeden tytuł wykonawczy na kwotę 

849,30 zł . Wezwania do zapłaty zostały również wysłane do dłużników zalegających 

z wpłatami za dzierżawę, usługi i opłaty użytkowania wieczystego. 

 

Realizacja wydatków w 2018 r.   
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Wydatki budżetu gminy planowane na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą kwotę 

52.519.816,11  zł, a zostały wykonane w kwocie 48.639.287,01 zł. tj. 92,61%. 

Wydatki te realizowane są przez  następujące jednostki budżetowe gminy:  

a) Urząd Gminy, 

b) Ośrodek Pomocy Społecznej, 

c) Szkoły podstawowe i Zespół Szkół,  

d) Szkołę Muzyczną  

co w podziale na poszczególne jednostki przedstawia się następująco; 
 

Lp. Nazwa jednostki Plan wydatków Wykonanie % 

realiz. 

1. URZĄD GMINY GRÓDEK n/D 20.616.154,52 17.343.195,23 84,1 

2. OŚRODEK POMOCY SPOŁ. 16.800.928,80 16.682.194,21 99,3 

3. SZKOŁY PODSTAWOWE 

I ZESPÓŁ SZKÓŁ 

15.102.532,80 14.613.897,60 96,8 

W 

tym: 

Szkoła Podstawowa w Lipiu  1.016.642,80 961.614,45  

Szkoła Podstawowa w Siennej  1.141.378,10 1.111.215,39  

Szkoła Podstawowa w Roztoce Brz. 1.197.176,75 1.184.452,67  

Zespół Szkół w Gródku n/Dunajcem 2.145.749,89 2.083306,38  

Szkoła Podstawowa  w Jelnej 1.725.590,33 1.686.660,63  

Szkoła Podstawowa w Podolu 2.192.618,35 2.090.162,81  

Szkoła Podstawowa w Przydonicy 1.860.779,89 1.817.633,21  

Szkoła Podstawowa w Rożnowie 2.564.324,68 2.446.842,93  

Szkoła Muzyczna w Rożnowie 1.258.272,00 1.232.009,10  

  R A Z E M 52.519.816,11 48.639.287,01 92,61 

 

Ogólny plan wydatków został zrealizowany w 92,61 %. 

Szczegółowy plan wydatków przedstawiono w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu 

gminy Gródek nad Dunajcem za 2018r. 
 

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 1 stycznia 2018 roku 

wynosił kwotę w wysokości 10.151.657,92 zł. Po dokonaniu spłaty rat w okresie 

sprawozdawczym w wysokości 2.379.057,00 zł  , oraz zaciągnięciu w 2018 roku pożyczki 

w kwocie 659.121,00 zł i kredytu w kwocie 4.000.000,00 złotych stan zadłużenia gminy 

z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 12.431.721,92 zł, 

co stanowi 25,6% prognozowanej kwoty dochodów na koniec okresu sprawozdawczego. 

 

W ogólnej kwocie zadłużenia na 31 grudnia 2018 roku  mieszczą  się ; 

a) kwota - 10.600.000,00 to kredyty zaciągnie w B.S Nowy Sącz w tym kwota 450.000,00 

złotych na wkład własny w związku ze środkami o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 

ustawy, 

b) kwota – 1.160.000,00 to kredyt zaciągnięty w BOŚ Kraków 

c) kwota pożyczki zaciągniętej w BGK na prefinansowanie wydatków – 671.721,92 zł 

 

Informujemy że, w okresie sprawozdawczym Gmina nie udzielała żadnych pożyczek ani 

poręczeń finansowych.  

 

Stopień zaawansowania inwestycji Wieloletnich 
W ramach inwestycji wieloletnich w roku 2018 planowane były do realizacji następujące 

zadania: 
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1) Przebudowa drogi wojewódzkiej 975 et.1 Chełmiec-Wojnicz- przygotowanie realizacji 

zadania (pomoc finansowa Województwu Małopolskiemu . Okres realizacji przyjęto na lata 

2014 -2020 , a kwota planowanych nakładów wynosiła 327.400,00 złotych w tym limit 

wydatków na rok 2018-  50.000,00 złotych , natomiast na lata 2019-2020   określono limit 

wydatków na kwotę 250.000,00 złotych. W roku 2018 z uwagi na przedłużające się procedury 

związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz stosownych uzgodnień realizowanych 

przez Zarząd Dróg Wojewódzkich wydatków ze strony gminy Gródek nad Dunajcem nie 

poniesiono. 

 

2.Przebudowa drogi powiatowej 1561K Sienna-Siedlce w m. Siena , Jelna – poprawa 

jakości infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi powiatowej na odcinku 

2912,83 mb . Okres realizacji zadania przyjęto na lata 2016-2018. Planowana kwota nakładów 

wynosiła 2.913.250,00  złotych , do poniesienia w latach  2017 i 2018. 

W roku 2017 w ramach określonego limitu wydatków na 2017 rok  została poniesiona kwota 

w wysokości 1.574.593,82 złote. W ramach poniesionych wydatków – wykonano I, II,III 

odcinek przebudowywanej drogi polegający na budowie chodnika dla pieszych, poszerzenia 

jezdni, utwardzenia poboczy, wykonania kanalizacji deszczowej, przejścia dla pieszych oraz  

wykonania nawierzchni asfaltowej na odcinku około 2 km. Planowany do realizacji I etap został 

w 100% wykonany.   

W roku 2018 realizowany był II etap zadania, a stopień jego realizacji wyniósł 98 % i  

obejmował  wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku 833,83 mb w m. Jelna, wykonanie 

poboczy utwardzonych, kanalizacji deszczowej i  chodnika. Z uwagi na konieczność zmiany 

projektu w zakresie przebudowy przepustu pod drogą oraz jego uszkodzenia podczas powodzi, 

zakres związany z przepustem i drogą na nim przewidziany został na rok 2019. W ramach 

określonego limitu wydatków  na rok 2018 w kwocie 1.107.500,00 została poniesiona kwota w 

wysokości 1.084.986,69 złotych . 

 

2.Rozbudowa i modernizacja WDK w Rożnowie w ramach RPO WM – podniesienie 

jakości poziomu edukacji kulturalnej w Gminie. Okres realizacji zadania  przyjęto na lata 

2017-2019 . Planowana kwota nakładów inwestycyjnych ustalona została w kwocie 

1.671.000,00 złotych. W ramach określonego limitu wydatków na rok 2018 w wysokości 

638.000,00 złotych została poniesiona kwota  w wysokości 637.375,77 złotych . W roku 2017  

po przeprowadzeniu postepowania przetargowego podpisano umowę na wykonanie prac 

budowlanych. W ramach realizacji umowy wykonano cześć prac polegających na wykonaniu 

przegród budowlanych  i robotach zewnętrznych poddasza oraz wykonano część prac 

remontowych istniejących pomieszczeń. 

W roku sprawozdawczym tj. 2018 w ramach kontynuacji realizacji prac objętych umową 

z wykonawcą wykonano dalszy ciąg prac budowlanych polegających na robotach 

zewnętrznych poddasza oraz wykonaniu części prac remontowych istniejących pomieszczeń 

oraz prac związanych z dobudową klatki schodowej. Poniesiono koszty związane z 

zapewnieniem nadzoru inwestorskiego.   

  

3. Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na źródła ciepła 

o znacznie lepszych parametrach wykorzystujące paliwa stałe (projekt realizowany w 

ramach RPO WM). Łączne nakłady przyjęto w kwocie 653.753,00 złote z okresem realizacji 
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w latach 2017 do 2020. W ramach określonego limitu wydatków  na 2018 rok w kwocie 

440.900,00 złotych została poniesiona kwota w wysokości 92.535,52  złote. 

 

W roku 2018 wykonano i rozliczono wymianę 10 kotłów na 47 planowanych. Nie były 

wszystkie zrealizowane z uwagi na opóźnienie w stosunku do zapowiadanego terminu 

wykonania ocen. 

Większa część zainteresowanych udziałem w programie zdecydowała że wymianę kotłów 

dokona w roku 2019. 

Ponad blisko 20 beneficjentów końcowych którzy zadeklarowali udział w projekcie 

zrezygnowało, uzasadniając że korzystniejsze będzie przejście na ogrzewanie budynków 

kotłami gazowymi. Konieczne było organizowanie na nowo naboru chętnych do wymiany 

kotłów na kotły węglowe 5 klasy i spełniające wymagania ekoprojektu. Wystąpiono do 

zainteresowanych o złożenie nie później niż do 30 kwietnia 2019 roku wniosku o udzielenie 

dotacji celowej. Nie złożenie wniosku będzie równoznaczne z  rezygnacją w udziale w 

projekcie. Wymiana pozostałych kotłów planowana jest w  latach 2019-2020.  

 

4. Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych ze spalających 

paliwa stałe na spalające biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe (projekt realizowany 

w ramach RPO WM). Łączne nakłady przyjęto w kwocie 824.097,00 złotych z okresem 

realizacji w latach 2017 do 2020. W ramach określonego limitu wydatków  na 2018 rok w 

kwocie 625.800,00 złotych została poniesiona kwota w wysokości 354.001,69 złotych. 

 

W roku 2018 wykonano i rozliczono wymianę 25 kotłów , oprócz tego wykonano wymianę 3 

kotłów, jednak rozliczenie następuje w roku 2019. Na początek roku budżetowego w 2018 

zaplanowano wymianę 43 kotłów. Nie były wszystkie zrealizowane z uwagi na opóźnienie w 

stosunku do zapowiadanego terminu wykonania ocen. Duża część zainteresowanych  udziałem 

w programie zdecydowała że wymianę kotłów dokona w roku 2019. 

Wystąpiono do zainteresowanych o złożenie nie później niż do 30 kwietnia 2019 roku wniosku 

o udzielenie  dotacji celowej. Nie złożenie wniosku będzie równoznaczne z rezygnacją w 

udziale w projekcie. Wymiana pozostałych kotłów planowana jest w  latach 2019-2020.  

5.Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Rożnowskiego w miejscowości Gródek nad Dunajcem 

– projekt realizowany w ramach RPO WM. Okres realizacji zadania ustalono na lata 2018-

2019, a łączne nakłady  przyjęto w kwocie  3.898.900,00 złotych. W ramach ustalonego  limitu 

wydatków na rok 2018 w kwocie 2.854.800,00 złotych w okresie sprawozdawczym została 

poniesiona kwota w wysokości 1.421.354,44 zł. Koszty dotyczyły wykonania wybranego w 

postępowaniu przetargowym następującego zakresu prac: budowa murku oporowego, 

przebudowa przepustu, częściowe wykonanie chodnika, parkingu, oświetlenie terenu 

rekreacyjnego, przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, kanalizację deszczową, a także 

wydatków związanych z zapewnieniem nadzoru inwestorskiego nad zadaniem. II etap realizacji 

obejmujący dokończenie prac związanych z budową boisk sportowych, nawierzchnią drogi 

oraz jej oświetleniem, a także budowę budynku zaplecza, które przewidziano do realizacji w 

2019 roku. 

 

Wydatki majątkowe: 
Wydatki majątkowe na rok 2018 zaplanowano na kwotę 9.536.076,68 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku 

zrealizowano wydatki w wysokości 7.220.075,67 zł. 

 

1. 01010/6050/ (605/SW) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  wykonanie: 8.892,90 

zł  oraz kwota  213.577,20 zł zdeponowana jako środki niewygasające . 
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W ramach zadania wykonano montaż hydrantu na sieci wodociągowej w miejscowości Rożnów przy 

Wiejskim Domu Kultury.  

Kwota 213.577,20 zł dotyczy realizacji zadań:  

- Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacyjnej – część I (Przydonica)” 

- Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacyjnej – część II (Podole-Górowa)  

- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej w 

miejscowościach Roztoka-Brzeziny i Tropie” 

 

2.  

2.1 010/01095/6050/RD Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych –  

wykonanie : 438.487,55 zł.  

W ramach zadania opracowano kosztorysy inwestorskie modernizacji dróg dojazdowych do 

gruntów rolnych oraz złożono wnioski o dofinansowanie zadań ze środków  budżetu województwa 

związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Uzyskano dofinansowanie na 

modernizację drogi rolniczej: - „Lipie w kier. Hajduga” w miejscowości Lipie. Realizacja robót 

trwała  do 1 września 2018r.  Wartość zadania  147.194,30 zł.                                                                                                                       

- „Zbyszyce w kier. Jeziora – Dudzik” w miejscowości Zbyszyce. Realizacja robót trwała  do 12 

września 2018r.  Wartość zadania  30.669,39 zł.                                                                                                                                                                                                           

- „Podole w kier. Koszyk” w miejscowości Podole-Górowa.  Realizacja robót trwała  do 1 

września 2018r.  Wartość zadania  112.851,76 zł                                                                                            

- „Przydonica-Wygony” w miejscowości Przydonica. Realizacja robót trwała  do25 października 

2018r. Wartość zadania  62.335,22 zł                                                                                                   

- -„Roztoka - Brzeziny na Szkołą”  w miejscowości Roztoka - Brzeziny. Realizacja robót trwała  

do25 października 2018r. Wartość zadania  58.606,15 zł.                                                                                                                        

W ramach zadania poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego. 

 

2.2 010/01095/6050/AL Budowa altany turystyczno - rekreacyjnej w Przydonicy   –  

wykonanie : 27.785,70 zł.  

Miejscowość Przydonica otrzymała w ramach konkursu  „Niezwykła Małopolska Wieś 2018” 

nagrodę pieniężną w wysokości 20 000 zł  jako wyróżnienie w kategorii nowatorska wieś. W ramach 

wykorzystania przyznanej nagrody wykonano i zamontowaną altanę turystyczno-rekreacyjną przy 

boisku sportowym w Przydonicy, oraz zaprojektowano i wykonano tablicę informacyjną.  

 

3. Drogi publiczne powiatowe: 

3.1. 600/60014/6050 Przebudowa dróg powiatowych – Wykonanie 35.798,25 zł 

W ramach zadania opracowano mapę do celów projektowych oraz dokumentację projektową 

przebudowy przepustu na drodze Sienna -Siedlce. Wykonano odwodnienie w obrębie chodnika 

oraz schody zewnętrzne z drogi powiatowej do Szkoły Podstawowej w Jelnej. 

3.2. 600/60014/6058 i 6059/PJ Przebudowa drogi powiatowej 1561K Sienna Siedlce w msc. 

Sienna Jelna (UE i wkł. własny).  

Wykonanie:  1.084 986,69 zł 

Wykonano II etap realizacji zadania tj. roboty drogowe w km 0+011,21 do 2+090,21 w 

miejscowości Jelna (odcinek IV). Zrealizowano wydatki na nadzór inwestorski oraz wykonanie 

robót budowlanych. Wartość robót budowlanych wyniosła: 1.077.706,69  zł, nadzór 

inwestorski: 7.280,00 zł. (zadanie jest współfinansowane ze środków UE w ramach PROW 

2014-2020 oraz Powiatu Nowosądeckiego).  

3.3. 600/60014/6300/7 Przebudowa drogi powiatowej 1449 K Wytrzyszczka – Tropie – 

Bartkowa Posadowa w zakresie budowy chodnika – pomoc finansowa dla Powiatu 

Nowosądeckiego. 

Wykonanie: 238.553,00 zł 
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Zadanie obejmowało pomoc finansową dla Powiatu Nowosądeckiego na przebudowę drogi 

powiatowej nr 1449 K Wytrzyszczka – Tropie – Bartkowa Posadowa w zakresie budowy 

chodnika w  km 6+463,17 – 7+006,75 w m. Rożnów – pomoc finansowa dla Powiatu 

Nowosądeckiego. 

Zadanie zostało realizowane przez Powiat Nowosądecki na podstawie dokumentacji 

projektowej opracowanej przez Gminę Gródek nad Dunajcem w roku 2017. W I półroczu 

podpisano umowę z Powiatem Nowosądeckim w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu przeprowadził postępowanie przetargowe. Termin 

realizacji zadania -sierpień 2018r.  

 

4. Drogi publiczne gminne: 

4.1. 600/60016/6050/MD Modernizacja i przebudowa dróg gminnych – Wykonanie: 60.849,13 

zł 

W ramach zadania  sfinansowano zadania realizowane przy udziale środków z funduszu 

sołeckiego związane  z utwardzeniem pobocza przy drodze Bartkowa -Bujne w miejscowości 

Bujne, Tabaszewski – Rosiek w m. Przydonica, Koszarka do Ziółkowskiej w m. Gródek nad 

Dunajcem, Zbyszyce – Wola Kurowska w m. Zbyszyce, Wiesiółka -Rożnów w m. Rożnów. 

Ponadto wykonano odcinek utwardzonego pobocza na powierzchni 160m2 przy drodze 

gminnej do Kaplicy w m. Gródek n.D.  

4.2.  600/60016/6050/FS/605/BU Modernizacja drogi Bartkowa Bujne (F. soł.  Bujne) – 

Wykonanie: 14.079,88 zł 

Zadanie zrealizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bujne obejmowało 

modernizacje drogi "Bartkowa-Bujne" nr 290648K na odcinku 40mb drogi gminnej 

(nawierzchnia asfaltowa) 

4.3. 600/60016/6050/FS/605/GR/1) Modernizacja drogi gminnej Koszarka do Ziółkowskiej 

(F.soł. Gródek nad Dunajcem) (F.soł. Gródek nad Dunajcem) – Wykonanie : 19.998,02 

zł.  

Zadanie zrealizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Gródek nad 

Dunajcem obejmowało  modernizację drogi poprzez zakup i wbudowanie kruszywa łamanego 

oraz wykonanie nawierzchni betonowej na odcinku 120mb. 

4.4. 600/60016/6050/FS/605/GR/2) Budowa chodnika przy drodze gminnej Gródek do 

Kaplicy (F.soł. Gródek nD)– Wykonanie : 22.173,00 zł.  

Zadanie zrealizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Gródek nad Dunajcem 

obejmowało  budowę chodnika przy drodze gminnej Gródek do Kaplicy na odcinku ok. 72 m2. 

4.5. 600/60016/6050/FS/605/JE/1 Utwardzenie pobocza przy drodze Jelna – Niwy – 

Targowiska (F.soł.Jelna) – Wykonanie : 15.000,00 zł 

W ramach zadania utwardzono pobocze drogi  gminnej Jelna – Niwy – Targowiska na odcinku 

około 700mb. Zadanie wykonano w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jelna 

 

4.6. 600/60016/6050/FS/605/JE/2 Zamontowanie barier drogowych przy drodze Jelna – Niwy- 

Kawiory (F.soł. Jelna) – Wykonanie 6.000,00 zł 

Zadanie obejmowało dostawę i montaż barier drogowych w ilości 35 mb przy drodze Jelna – 

Niwy – Kawiory  w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jelna.  

4.7. 600/60016/6050/FS/605/JD/1 Remont drogi Podole – Dział – Jelna na odcinku Kuś – 

Magiera-  Jelna Działy (F.soł. Jelna - Działy) – wykonanie: 16.620,54 zł,  

Zadanie obejmowało wbudowanie przez mieszkańców ok. 37,70m3 betonu w celu wykonania  

nawierzchni betonowej na drodze Podole – Dział – Jelna na odcinku Kuś – Magiera-  Jelna 

Działy w miejscowości Jelna ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jelna Działy.  
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4.8. 600/60016/6050/FS/605/PR/1 Remont drogi gminnej  Przydonica w kierunku 

Tabaszewski – Rosiek (F.soł. Przydonica) – Wykonanie: 18.263,77 zł 

Zadanie obejmowało wbudowanie przez mieszkańców ok. 63,5m3 betonu w celu wykonania  

nawierzchni betonowej na drodze „Przydonica dz. 684 w kierunku Tabaszewski – Rosiek” w 

miejscowości Przydonica w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przydonica.  

4.9. 600/60016/6050/FS/605/PR/2 Remont drogi gminnej  Przydonica w kierunku Zyzak 

Stanisław  (F.soł. Przydonica) – Wykonanie: 15.734,35 zł 

Zadanie obejmowało wbudowanie przez mieszkańców ok. 45,2m3 betonu w celu wykonania  

nawierzchni betonowej na drodze „Przydonica dz. 931 w kierunku Zyzak Stanisław” w 

miejscowości Przydonica w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przydonica.  

4.10. 600/60016/6050/FS/605/RZ Modernizacja drogi Wiesiółka Boczna dz.493  (F.soł. 

Rożnów) – Wykonanie: 43.884,50 zł 

Zadanie obejmowało wykonanie nawierzchni betonowej grubości 15 cm na powierzchni 

540m2, wykonanie poboczy z kruszywa oraz montaż kraty ściekowej poprzecznej o długości 3,5 

m na drodze Wiesiółka Boczna – dz. ew. nr 493 w miejscowości Rożnów w ramach środków 

Funduszu Sołeckiego Sołectwa Rożnów.  

4.11. 600/60016/6050/FS/605/ZB Utwardzenie pobocza drogi gminnej Wola Kurowska  

Zbyszyce (F.soł. Zbyszyce) – Wykonanie 21.503,41 zł.  

Zadanie zrealizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Zbyszyce. Polegało 

na Poszerzeniu pobocza drogi gminnej Wola-Kurowska - Zbyszyce w tym: poszerzenie pobocza 

drogi gminnej – roboty rozbiórkowe, ziemne podbudowa z kruszyw, wykonanie utwardzenia 

z kostki na odcinku 80mb 

  

5. Drogi wewnętrzne: 

5.1. 600/60017/6050/FS/605/BA Remont drogi w kier. P. Mieczysława Schabińskiego dz.285 w 

m. Bartkowa – Posadowa   (F.soł. Bartkowa-Posadowa) – Wykonanie : 43.840,78 zł 

Zadanie obejmowało wykonanie ok 404,30m2 nawierzchni betonowej, montaż kraty ściekowej 

poprzecznej o dł. ok. 3,7 m, wykonanie poboczy gruntowych na drodze wewn. w kier. P. 

Mieczysława Schabińskiego dz.285, w miejscowości Bartkowa-Posadowa w ramach środków 

Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bartkowa-Posadowa.  

5.2. 600/60017/6050/FS/605/PD Modernizacja drogi wewnętrznej Podole w kierunku Dział 

(F.soł. Podole – Górowa)  - Wykonanie: 37.713,19 zł 

Zadanie obejmowało wykonanie ok 130mb nawierzchni betonowej, wykonanie poboczy 

gruntowych na drodze wewn. w kier. Dział w miejscowości Podole - Górowa w ramach 

środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa. 

5.3. 600/60017/6050/PR/3 Zagospodarowanie terenu w Przydonica-modernizacja dojazdu do 

dz. 962 (F.soł. Przydonica) – Wykonanie: 9.863,73 zł 

Zadanie zrealizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przydonica.  Zadanie 

polegało na zagospodarowaniu  terenu w Przydonicy  - modernizacji dojazdu do  działki 962 

poprzez wbudowanie 16m3 betonu na działce nr 962. 

5.4. 600/60017/6050/FS/605/LI Modernizacja drogi wewnętrznej Lipie dz.ew. 114/1 (F.soł. 

Lipie)  - Wykonanie: 25.145,82 zł 

Zadanie obejmowało wykonanie modernizacji drogi wewnętrznej w km 0+170-0+260 

polegającą na wykonaniu nawierzchni betonowej szerokości 2,8 m na dł. 90 mb wraz z 

poboczami z kruszywa łamanego. Zadanie realizowane w ramach środków Funduszu 

Sołeckiego Sołectwa Lipie 

5.5. 600/60017/6050/MW  Modernizacja dróg wewnętrznych  - Wykonanie: 9.864,56 zł 

W ramach zadania  współsfinansowano zadania modernizacji dróg wewnętrznych  

realizowanych przy udziale środków z funduszu sołeckiego dot. modernizacji drogi 
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dz.ew.114/1 w Lipiu, dz. ew. 285 w m. Bartkowa Posadowa oraz drogi Podole w kierunku 

Dział, a także modernizację drogi wewnętrznej Rożnów Zapora. 

5.6. 600/60017/6050/DZ  Modernizacja drogi wewnętrznej Rożnów - Zapora  - Wykonanie: 

28.616,00 zł 

W ramach zadania wykonano modernizację  drogi wewnętrznej Rożnów Zapora poprzez 

wykonanie nawierzchni betonowej o szerokości 2,8 m na długości 130 mb   

6.  

6.1 630/63095/6050/ZW Zagospodarowanie obrzeży Jeziora Rożnowskiego oraz rewitalizacja i 

odnowa centrów miejscowości gminy – Wykonanie: 101.932,16 zł.                                                                

W ramach zadania poniesione zostały wydatki związane z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji 

projektowej, koncepcji, operatów, analiz i studium dla przedsięwzięć związanych z 

zagospodarowaniem obrzeży Jeziora Rożnowskiego oraz centrów miejscowości (Podole-Górowa,  

Przydonica, Jelna, Bartkowa-Posadowa, Gródek nad Dunajcem. 

6.2 630/63095/6050/6057/JG i 630/63095/6050/6059/JG Zagospodarowanie otoczenia jeziora 

Rożnowskiego w miejscowości Gródek nad Dunajcem. Wykonanie – 1.421.354,44 zł 

W ramach zadania pn. „Zagospodarowanie otoczenia jeziora Rożnowskiego w miejscowości Gródek 

nad Dunajcem.” Wykonano prace związane z zagospodarowaniem terenu w centrum m. Gródek nad 

Dunajcem nad jeziorem takich jak: prace ziemne, wykonanie placu postojowego, montaż teletechniki 

oraz instalacji sanitarnych, kanalizacyjnych, budowa muru oporowego. Inwestycja dofinansowana ze 

środków RPO WM 2014-2020 działanie 6.3.3 Zagospodarowanie otoczenia zbiorników wodnych w 

wysokości 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji. W ramach zadania poniesiono również koszty 

nadzoru inwestorskiego oraz zarządzania projektem i jego promocji.  

 

7.Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 

700/70005/6050 Modernizacja miejsc postojowych przy budynkach komunalnych w miejscowości 

Gródek nad Dunajcem 

Wykonanie: 58.026,80 zł 

W ramach zadania wykonano modernizację placu stanowiącego miejsca postojowe przy 

budynku komunalnym nr 170 poprzez wykonanie podbudowy dolnej, górnej oraz ułożenie 

kostki brukowej na powierzchni ok. 266 m2  

8. Administracja publiczna: 

750/75023/6050/UG Modernizacja i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy  

Wykonanie: 6.305,00 zł 

W ramach zadania zakupiono i zamontowano ciepłomierze mechaniczne do budynku UG oraz 

wykonano audyt energetyczny obiektu ex – post. Są to niezbędne elementy i dokumenty  wymagane 

przez instytucję przyznającą dofinansowanie zadania w 2017 r.  

 

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

754/75412/6060/ZI Zakupy  inwestycyjne środków trwałych 

Wykonanie: 100.000,00  zł.  

W ramach wydatkowych środków dokonano zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 

dla OSP Jelna.  

 

10. Oświata i wychowanie 

10.1 801/80101/6050/MB Modernizacja  budynków szkolnych 
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Wykonanie: 132.299,52 zł 

Zrealizowano  wydatki w zakresie wymiany orynnowania budynków szkół w Roztoce – Brzeziny i 

Jelnej. Wykonano ogrodzenie terenu szkoły, zmodernizowano kotłownię szkoły  poprzez wymianę 

pieca gazowego  o lepszych parametrach, a także zamontowano pompy obiegowe do CO w szkole 

Podstawowej w Siennej, ponadto sfinansowano wykonanie wentylacji z okapem w SP Jelnej. W 

ramach zadania opracowano dokumentację i kosztorysy modernizacji budynku szkoły w Siennej, a 

także opracowano dokumentację techniczną modernizacji budynku szkoły w Jelnej. 

  

10.2 801/80150/6050/MN Modernizacja  budynków szkolnych- dostosowanie obiektów dla 

potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykonanie: 119.957,83 zł 

 W ramach zadania dostarczono i zamontowano windę w budynku Zespołu Szkół w Gródku nad 

Dunajcem. Poniesiono koszty dozoru technicznego zamontowanego urządzenia. 

  

 

11. 852/85295/6050/SGW i 852/85295/6050/SGD Utworzenie i wyposażenie Klubu SENIOR + 

w msc. Gródek nad Dunajcem. Wykonanie: 245.513,54 zł 

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową przebudowy części budynku GOK w 

Gródku nad Dunajcem na potrzeby działania klubu Senior +. Sfinansowano prace inwestycyjne 

dotyczące modernizacji obiektu oraz zakupu wyposażenia  typu meble, artykuły gospodarstwa 

domowego, audiowizualne.  

 

 

12. Gospodarka ściekowa i ochrona wód: 

12.1. 900/90001/6030/SD Udziały spółki Dunajec 

Wydatkowanie: 1.100 000,00 zł 

W ramach poniesionych wydatków w wysokości 1.100.000,00 zł wniesiono udziały do Dunajec Sp. 

z o.o. z – gminnej spółki komunalnej – objęcie dodatkowych udziałów w podwyższonym kapitale 

zakładowym spółki.  

 

12.2. 900/90005/6057 i 6059 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 

Wykonanie: 446.537,21 zł w tym: 

- Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na źródła ciepła o 

znacznie lepszych parametrach wykorzystujące paliwa stałe (projekt realizowany w ramach RPO 

WM). Łączne nakłady przyjęto w kwocie 653.753,00 złote z okresem realizacji w latach 2017 do 2020. 

W ramach określonego limitu wydatków  na 2018 rok w kwocie 440.900,00 złotych została poniesiona 

kwota w wysokości 92.535,52  złote. 

 

W roku 2018 wykonano i rozliczono wymianę 10 kotłów na 47 planowanych. Nie były wszystkie 

zrealizowane z uwagi na opóźnienie w stosunku do zapowiadanego terminu wykonania ocen. 

Większa część zainteresowanych udziałem w programie zdecydowała że wymianę kotłów dokona w 

roku 2019. 

Ponad blisko 20 beneficjentów końcowych którzy zadeklarowali udział w projekcie zrezygnowało, 

uzasadniając że korzystniejsze będzie przejście na ogrzewanie budynków kotłami gazowymi. 

Konieczne było organizowanie na nowo naboru chętnych do wymiany kotłów na kotły węglowe 5 klasy 

i spełniające wymagania ekoprojektu. Wystąpiono do zainteresowanych o złożenie nie później niż do 

30 kwietnia 2019 roku wniosku o udzielenie dotacji celowej. Nie złożenie wniosku będzie 

równoznaczne z  rezygnacją w udziale w projekcie. Wymiana pozostałych kotłów planowana jest w  

latach 2019-2020.  

 

 

- Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych ze spalających paliwa 

stałe na spalające biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe (projekt realizowany w ramach RPO 
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WM). Łączne nakłady przyjęto w kwocie 824.097,00 złotych z okresem realizacji w latach 2017 do 

2020. W ramach określonego limitu wydatków  na 2018 rok w kwocie 625.800,00 złotych została 

poniesiona kwota w wysokości 354.001,69 złotych. 

 

W roku 2018 wykonano i rozliczono wymianę 25 kotłów , oprócz tego wykonano wymianę 3 kotłów , 

jednak rozliczenie następuje w roku 2019. Na początek roku budżetowego w 2018 zaplanowano 

wymianę 43 kotłów. Nie były wszystkie zrealizowane z uwagi na opóźnienie w stosunku do 

zapowiadanego terminu wykonania ocen. Duża część zainteresowanych  udziałem w programie 

zdecydowała że wymianę kotłów dokona w roku 2019. 

Wystąpiono do zainteresowanych o złożenie nie później niż do 30 kwietnia 2019 roku wniosku o 

udzielenie  dotacji celowej. Nie złożenie wniosku będzie równoznaczne z rezygnacją w udziale w 

projekcie. Wymiana pozostałych kotłów planowana jest w  latach 2019-2020.  

 

 

 

13. Oświetlenie ulic, placów i dróg: 

13.1. 900/90015/6050/FS/605/RB Oświetlenie dróg Roztoka Majdan i Roztoka Kąty 

(F.soł. Roztoka- Brzeziny) Wykonanie: 37.652,90 zł. 

W ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Roztoka – Brzeziny wykonano oświetlenie 

uliczne przy drodze gminnej Roztoka Majdan w kierunku Roztoka Kąty.  

13.2. 900/90015/6050/FS/605/SI Oświetlenie drogi Sienna Wilkonosza (F.soł. Sienna) 

Wykonanie: 21.972,38 zł. 

W ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Sienna wykonano oświetlenie uliczne przy 

drodze gminnej Sienna Wilkonosza w trybie zaprojektuj-wybuduj.  

13.3. 900/90015/6050 Oświetlenie dróg gminnych  -Wykonanie: 6.740,40 zł. 

W ramach zadania sfinansowano część zadania realizowanego z funduszu sołeckiego sołectwa 

Roztoka – Brzeziny związanego z budową oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Roztoka –

Majdan. 

 

14. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

921/92109/6057 i 6059/DK Rozbudowa i modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Rożnowie  

Wykonanie: 637.375,77 zł 

W ramach realizacji umowy z wykonawcą robót budowlanych wykonano część prac polegających 

na dobudowaniu klatki schodowej, robotach zewnętrznych poddasza oraz wykonano część prac 

remontowych istniejących pomieszczeń, a także prac związanych z zagospodarowaniem terenu przy 

budynku. Nad zadaniem nadzór sprawował inspektor nadzoru. Zadanie współfinansowane ze 

środków zewnętrznych w ramach RPO WM 2014-2020. 

 

 

15. Obiekty sportowe: 

15.1. 926/92601/6050/BO Budowa boisk sportowych  

Wykonanie : 318.285,75 zł 

W ramach zadania wykonano nawierzchnię trawiastą boiska sportowego w Podolu Górowej oraz 

wyprofilowano i utwardzono istniejący zjazd do tego boiska. Dokonano zapłaty za zrealizowane 

roboty budowlane dotyczące budowy  (I etap - stan surowy zamknięty) budynku sanitarno-

szatniowego przy boisku w Siennej oraz pokryto koszty wynagrodzenia inspektora nadzoru. 

Sfinansowano także przewóz ziemi z Siennej na boisko do Zbyszyc. 

 

15.2 926/92601/6050/FS/605/TR Zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Tropiu 

(F.Soł. Tropie) 

Wykonanie: 8.890,00 zł 
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W ramach środków sołectwa Tropie opracowano dokumentację projektową zagospodarowania 

terenu przy byłej szkole w Tropiu.  

 

III. MIENIE GMINY: 

 

Przedstawiona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gródek nad Dunajcem 

obejmuje najważniejszy  zestaw danych o majątku według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. 

Wszystkie dane o stanie mienia komunalnego przekazane zostały Radzie Gminy oddzielnym 

dokumentem. 

 

 

Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności. 

 

 

Gmina Gródek nad Dunajcem jest właścicielem nieruchomości gruntowych w ilości 73,5686 

ha gruntów o łącznej wartości 3.979.467,91 zł. 

 

Nabycie własności nieruchomości gruntowych i budynkowych stanowiących mienie 

komunalne następowało na podstawie ; 

 

- przepisów „ustawy komunalizacyjnej” 36,2942 + 0,1447 

- przekazane gminie przez Urząd Rejonowy jako darowiznę 5,84  

- przekazane gminie przez Urząd Marszałkowski jako darowiznę 0,88  

- przekazane gminie przez Starostwo Powiatowe jako darowiznę 0,33  

- mienie nabyte w drodze umów cywilno-prawnych 24,1654 - 1,3505 

+1,3299 

- mienie nabyte z mocy prawa - decyzja Wojewody 4,0688  

- mienie nabyte z mocy prawa (decyzja Wójta Gminy) 1,9902 +0,2077 

 73,5686 +1,6823 

- 1,3505 

 

 

 

 

 

 

 

Wartość księgowa majątku gminy Gródek nad Dunajcem na dzień 31 grudzień 2018 roku 

wynosi ogółem; 118.918.275,03, zł /brutto bez naliczonego umorzenia/. 

  

Lp. Grupa majątku Ogólna wartość 

1. Grunty 3.979.467,91 zł 

2. Budynki  32.336.472,81 zł 

3. Budowle 56.151.397,86 zł 
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4. Maszyny i urządzenia 1.755.375,14 zł 

5. Środki transportowe 1.018.242,17 zł 

6. Wyposażenie 3.679.408,41 zł 

7. Wartości niematerialne i prawne 520.932,25 zł 

8. Księgozbiory 776.978,48 zł 

9. Długoterminowe. aktywa finansowe 18.700.000,00 zł 

 Razem 118.918.275,03 zł 

 

Poniżej przedstawia się szczegółowo charakterystykę poszczególnych grup majątku trwałego.  

 

Grunty: 

Ogólna powierzchnia gruntów będących własnością Gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 

73,5686 ha, a jego wartość 3.979.467,91 zł .Położenie gruntów mienia komunalnego w 

poszczególnych miejscowościach gminy Gródek nad Dunajcem przedstawia się następująco: 

Nazwa miejscowości 
Ogólna pow. 
gruntu w [ha] 

Nabyto 
w [ha] 

sprzedano [ha] 
Pozostało 

[ha] 

Bartkowa Posadowa 3,83 0,0076   3,8376 

Bujne 1,5513     1,5513 

Gródek nad Dunajcem 4,05     4,05 

Jelna 3,54 0,1 0,49 3,15 

Lipie 2,2803 0,5012   2,7815 

Podole Górowa 1,57 0,3205   1,8905 

Przydonica 6,86 0,0789   6,9389 

Roztoka Brzeziny 2,28 0,0024   2,2824 

Rożnów 36,2088   0,56 35,6488 

Sienna 4,35 0,6717   5,0217 

Tropie 2,39     2,39 

Zbyszyce 4,3264   0,3005 4,0259 

Razem: 73,2368 1,6823 1,3505 73,5686 

 

 

 

Zwiększenie powierzchni gruntu  o 1,6823 ha i kwoty ewidencji gruntów o 62.178,00 zł  

wynika z: 

- nieodpłatnego przekazania gruntów z przeznaczeniem na drogi gminne – pow. 1,6823 ha 

  i  kwotę 62.178,00 zł 

Zmniejszenie powierzchni nieruchomości o 1,3505 ha i kwotę  90.130,00 zł wynika ze sprzedaży 

: 

- działki nr 231/4  o pow. 0,56  ha i wartości  księgowej 30.744,00 położonej w Rożnowie    

- działki nr 46/2   o pow. 0,19 ha i wartości  księgowej 19.000,00 położonej w Jelnej 

- działki nr 46/3 o pow. 0,30 ha i wartości księgowej 30.000,00 położonej w Jelnej 
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- działki nr 114/11 o pow. 0,3005 ha i wartości księgowej 10.386,00 położonej w Zbyszycach 

Budynki: 

 

Gmina Gródek nad Dunajcem jest właścicielem budynków, objętych ewidencją niżej 

wymienionych jednostek o wartości ogółem 32.336.472,81 zł w tym: 

 

I. Urzędu Gminy -                                         o wartości  9.902.827,78 zł  

 

1 Budynek Urzędu Gminy                               

               

1.485.845.84 zł 

2 Budynek Remizy OSP Gródek nad D  602.961,99 zł 

3 Budynek mieszkalny – Jelna  11.811,00 zł 

4 Strażnica OSP Rożnów  400.465,15 zł 

5 Budynek strażnicy OSP Jelna  400.769,98 zł 

6 Wiata przystankowa Zbyszyce  6.000,00 zł 

7 Kotłownia Jelna  2.780,00 zł 

8 Budynek Ośr. Zdrowia Rożnów nr 406  1.563.756,11 zł 

9 Budynek mieszkalny Rożnów nr 671  338.713,58 zł 

10 Budynek mieszkalny Gródek nad D. nr 56  1.032.099,76 zł 

11 Budynek mieszkalny Podole G. nr 114  114.808,89 zł 

12 Budynek mieszkalny Rożnów nr 517  579.079,23 zł 

13. Budynek zaplecza socjalnego Rożnów  347.526,16 zł 

14.  Budynek komunalny  / tzw. Baranówka / 65.632,57 zł 

15.   Budynek Szkoły Podstawowej – Tropie        36.215,30 zł 

16. Budynek sceny widowiskowej w Rożnowie  482.467,60 zł 

17. Budynek OSP Przydonica  2.044.631,20 zł 

18. Klub Seniora – Rożnów Zapora  173.000,00 zł 

19.    Klub Seniora Gródek nad Dunajcem                                                          214.263,42 zł    

 

II. Budynki szkół -                                             o wartości      21.752.693,90 zł  

 /budynki szkolne i pomocnicze/                                                                       21.752.693,90 zł 

 

 

III. Budynki Gminnego Ośrodka Kultury -          o wartości           680.951,13 zł 

1 Budynek GOK w Rożnowie - o wartości  61.568,10 zł 

2 Budynek WDK w Bartkowej - o wartości  103.133,96 zł 

3 Budynek „Beluard” - o wartości  127.836,14 zł 

4 Budynek bramny - o wartości  3.371,50 zł 

5 Budynek WDK Gródek - o wartości  385.041,43 zł 

  

 

Budowle   -                                                o wartości ogółem 56.151.397,86 zł  

 

Gmina Gródek nad Dunajcem jest właścicielem i władającym budowli, objętych ewidencją 

niżej wymienionych jednostek organizacyjnych i ich wartość przedstawia się następująco; 

 

I                                 Urząd Gminy - budowle   o wartości 54.845.798,52 zł   
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II. Szkoły - budowle                                                o wartości 1.264.474,24 zł 

 

 

III. Gminny Ośrodek Kultury - budowle                   o wartości 41.125,10 zł 

 

 

Maszyny i Urządzenia                           o wartości 1.755.375,14 zł  

w tym: 

I. Urząd Gminy                                                o wartości 1.528.111,78 zł  

1 przydomowe oczyszcz. ścieków  1.084.504,62 zł 

2 zespoły komputerowe  187.992,73 zł 

3 sprzęt p.poż.  30.772,73 zł 

4 urządzenia pozostałe  54.837,65 zł 

5 agregat prądotwórczy  12.915,73 zł 

6 INTERNECIK – zespoły komp.  157.088,32 zł 

 

II. Szkoły                                                            o wartości 112.658,39 zł  

 

III. Gminny Ośrodek Kultury                           o wartości   58.200,00 zł 

 w tym : 

1 kotłownia Rożnów 20.000,00 zł 

2 kocioł grzewczy  20.000,00 zł 

3 piec ceramiczny 6.200,00 zł 

4 piec parowo-kondensacyjny 12.000,00 zł 

 

IV. Ośrodek Pomocy Społecznej                    o wartości 25.487,00 zł 

 w tym: 

 - ultrasonograf 

 - dwie zmywarki do naczyń 

 - sprzęt komputerowy 

 

V. Gminna Biblioteka Publiczna                    o wartości 30.917,97 zł  

 - dwa zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem  

 

Środki Transportowe:                    o wartości 1.018.242,17 zł 

 

I. Urząd Gminy -                                            o wartości 829.647,17 zł, 

 w tym:  

1 kosiarka ciągnikowa 8.200,00 zł 

2 samochód pożarniczy w użyczeniu OSP Gródek 100.000,00 zł 

3 samochód pożarniczy w użyczeniu OSP Jelna 80.720,90 zł 

4 autobus Mercedes 248.136,00 zł 

5 samochód na potrzeby Urzędu Gminy 35.000,00 zł 

6 samochód pożarniczy dla OSP  w Rożnowie wraz z doposażeniem 226.000,00 zł 

7 kosiarki-traktory z przeznaczeniem na utrzymanie boisk sportowych 31.590,27 zł 

8     samochód pożarniczy dla OSP  Jelna                                                            100.000,00 zł 

 

II. Szkoły                                                                  o wartości 128.595,00 zł 
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1. autobus IVECO 128.595,00 zł 

 

 

III. Gminny Ośrodek Kultury                                   o wartości 60.000,00 zł 

 w tym: 

1 samochód Volkswagen Caravella 27.000,00 zł 

2 przyczepa lekka dłużyca SAM 5.000,00 zł 

3 samochód Renault-Traffic 28.000,00 zł 

 

 

 

 W Y P O S A Ż E N I E                               o wartości      3.679.408,41 zł 

I. Urząd Gminy                                                                                       1.031.789,86 zł 

II. Szkoły 1.985.166,01 zł 

III. Gminny Ośrodek Kultury                        396.684,87 zł 

V. Ośrodek Pomocy Społecznej                   253.371,00 zł 

V.  Gminna Biblioteka Publiczna 12.396,67 zł 

 

 

 

KSIĘGOZBIORY                                              o wartości    776.978,48 zł  

  

Gminna Biblioteka Publiczna o wartości 165.579,31 zł 

 

Szkoły o wartości                                        611.399,17 zł  

 

 

 

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE  w kwocie 520.932,25 zł  

(programy komputerowe) 

I. Urząd Gminy                                                 o wartości    289.397,45 zł 

II. Szkoły                                                           o wartości    185.144,03 zł  

III. Gminny Ośrodek Kultury                         o wartości     29.898,77 zł 

IV. OPS                                                              o wartości     15.882,00 zł  

V. Gminna Biblioteka Publiczna                    o wartości          610,00 zł 

 

  

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w kwocie 18.700.000,00 zł 

 

Urząd Gminy                                                     o wartości 18.700.000,00 zł 

- udziały w Spółce DUNAJEC                           o wartości  18.700.000,00 zł 

 

II. Dane dotyczące: 
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 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych 

prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w 

spółkach, akcjach i posiadania. 

 ====================================================== 

 

W związku z realizacją projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy 

Gródek nad Dunajcem na obrzeżach Jeziora Rożnowskiego” w ramach działania 1.1 – 

gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracji powyżej 15 tyś. RLM priorytetu „gospodarka 

wodno – ściekowa” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, na 

terenie gminy działa spółka komunalna „DUNAJEC” z ograniczoną odpowiedzialnością 

posiadająca osobowość prawną, w której Gmina posiada  

18.700 udziałów po 1.000,- = 18.700.000,00 zł. 

Wartość nabytych udziałów- w formie wpłaty pieniężnej - w roku 2018 wynosiła  

500 udziałów po 1.000 zł – t.j.500.000.00 zł.  

Wkład pieniężny w wysokości 600.000,00 zł  został rozliczony jak niżej: 

- 10 udziałów po 1.000,00 zł = 10.000,00 zł 

- 590.000,00 zł  stanowi agio i wniesione zostaje na kapitał zapasowy Spółki  

W roku 2018 nie obciążono hipoteką majątku Gminy z tytułu poręczenia. 

Na dzień 31.12.2018 roku z tytułu poręczenia majątkiem na poczet pożyczek zaciągnionych 

przez Spółkę DUNAJEC obciążenie wynosi: 12.343.260,00 zł. 

 

Oprócz praw własności Gmina  

- wydzierżawia grunt o powierzchni 0,08 ha z przeznaczeniem pod zbiornik wodociągowy, 

drogę dojazdową oraz strefę ochronną, linię wodociągową i energetyczną od Lasów 

Państwowych – Nadleśnictwa Stary Sącz, 

 

- wydzierżawia grunt o powierzchni 1,3626 ha z przeznaczeniem pod realizację projektu pn. 

„Zagospodarowanie Jeziora Rożnowskiego na obszarze gminy Gródek nad Dunajcem, teren 

lokalizacji Gródek nad Dunajcem dz. 1/27 (1/29 po podziale) od TAURON Ekoenergia  

sp. z o.o. 

 

Ponadto gmina Gródek nad Dunajcem włada drogami wewnętrznymi (we władaniu gminy i 

własności gminy) i zarządza drogami publicznymi o długości około 350 km, o łącznej 

powierzchni 95 ha.  

 

 

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie  

 określonym w pkt. 1 i pkt. 2 od dnia złożenia poprzedniej  

 informacji.  

 =============================================== 

 

Przychody i rozchody w stanie majątku Gminy Gródek nad Dunajcem w okresie od ostatniej 

informacji obrazuje tabela stanowiąca załącznik nr 2. 

 W dziale „grunty” wystąpił przyrost wartości w kwocie zł 62,178,00 zł,  

oraz zmniejszenie o kwotę zł 90.130,00 zł.  

W zakresie obrotu gruntami w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. Gmina nabyła 

prawo własności do gruntów w ogólnej ilości 1,6823 ha o wartości 62.178.00 zł z czego: 

otrzymano nieodpłatnie grunt o pow. 1,6823 ha i wartości złotych - 62.178,00 z przeznaczeniem 

na drogi publiczne gminne oraz drogi wewnętrzne: 
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Miejscowość położenia nieruchomości Nr działki 
Pow.  

Przeznaczenie Forma nabycia 
[ha] 

Bartkowa – Posadowa 166/11 0,0076 Droga publiczna gminna 290642K Nieodpłatnie 

Jelna 195/5 0,1 Droga publiczna gminna 290691K Nieodpłatnie 

Lipie 139/2 0,12 Droga wewnętrzna Nieodpłatnie 

Lipie 173/4 0,0015 Droga publiczna gminna 290685K Nieodpłatnie 

Lipie 176/1 0,0544 Droga wewnętrzna Nieodpłatnie 

Lipie 176/4 0,0173 Droga publiczna gminna 290685K Nieodpłatnie 

Lipie 177/1 0,248 Droga wewnętrzna Nieodpłatnie 

Lipie 186/3 0,06 Droga wewnętrzna Nieodpłatnie 

Podole Górowa 218/10 0,304 Droga wewnętrzna Nieodpłatnie 

Podole Górowa 218/7 0,0165 Droga wewnętrzna Nieodpłatnie 

Przydonica 685/4 0,0789 Droga publiczna gminna 290662K Nieodpłatnie 

Roztoka Brzeziny 86/5 0,0024 Droga publiczna gminna 290623K Nieodpłatnie 

Sienna 201 0,1447 Droga publiczna gminna 290688K Nieodpłatnie 

Sienna 345/1 0,265 Droga wewnętrzna Nieodpłatnie 

Sienna 345/2 0,262 Droga wewnętrzna Nieodpłatnie 

 razem 1, 6823   

 

 

Zmniejszenie ogólnej powierzchni gruntów o 1,3505 ha i wartości 90.130,00,00 nastąpiło na 

skutek sprzedaży: 

- działki nr 231/4  o pow. 0,56  ha i wartości  księgowej 30.744,00 położonej w Rożnowie    

- działki nr 46/2   o pow. 0,19 ha i wartości  księgowej 19.000,00 położonej w Jelnej 

- działki nr 46/3 o pow. 0,30 ha i wartości księgowej 30.000,00 położonej w Jelnej 

- działki nr 114/11 o pow. 0,3005 ha i wartości księgowej 10.386,00 położonej w Zbyszycach 

  

W zakresie ewidencji „budynków” w omawianym okresie wystąpiły następujące zmiany; 

 - zwiększono wartość ogółem o kwotę - 2.145.095,98 zł  

 - zmniejszono wartość ogółem o kwotę -  540.339,80 zł 

 z czego przypada na: 

 

Urząd Gminy zwiększenie o kwotę 1.603.284,47 zł  

Zwiększenie wartości nastąpiło w wyniku rozliczenia nakładów inwestycyjnych  

 w tym: 

- modernizację budynków OSP-  167.509,25 zł 

 -pomieszczenie w Szkołach Podstawowych– adaptowane na potrzeby pomieszczeń do   

  wydawania posiłków 493.145.01 zł 

- pomieszczenie Klubu Seniora w Gródku nad Dunajcem 214.263,42 zł 

-modernizacja budynku Urzędu Gminy- 653.833,98 zł 

- modernizacja budynków komunalnych – 46.085,82 zł 

- modernizacja budynku GOK – 23.245,19 zł 

- modernizacja budynku w Roztoce-Baranówka – 5.201,80 zł 
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Urząd Gminy zmniejszenie o kwotę 540.339,80 zł  

 nastąpiło w wyniku przekazania na rzecz: 

-  Szkół  Podstawowych pomieszczeń adaptowanych na potrzeby wydawania posiłków –     

   493.145,01 zł 

- Gminnego Ośrodka Kultury – 23.245,19 zł 

- sprzedaży budynku magazynu w Rożnowie- 23.949,60 zł 

 

Szkoły zwiększenie o kwotę 518.566,32 zł  

- budynki Szkół – modernizacja pomieszczeń na punkty wydawania posiłków. 

 

Gminny Ośrodek Kultury zwiększenie o kwotę: 23.245,19 zł 

 - modernizacja budynków GOK – 23.245,19 zł 

 

W zakresie ewidencji „budowli” nastąpiło  

- zwiększenie o kwotę -  677.252,10 zł 

- zmniejszenie o kwotę    25.421,31 zł    

Z czego przypada na;  

Urząd Gminy  

- zwiększenie o kwotę 677.252,10 zł  

Zwiększenie powstało w wyniku  

1. rozliczenie nakładów inwestycyjnych poniesionych na: 

 - drogi o kwotę 545.768,84 zł  /- most Przydonica -  

 - boisko przy Szkole Podstawowej w Podolu – 106.061,95 zł 

-  miejsca postojowe przy Szkole Podstawowej Roztoka-Brzeziny – 25.421,31 zł 

- zmniejszenie o kwotę -25.421,31 zł 

   - przekazanie na rzecz Szkoły Podstawowej  w Roztoce-Brzezinach miejsc postojowych na  

     kwotę 24.421,31 zł 

 

W dziale „maszyny i urządzenia”  

- zmniejszenie o kwotę  5.537,00 zł 

z czego przypada na;  

Szkoły 

- zmniejszenie o kwotę – 4.947,00 zł 

- likwidacja zespołów komputerowych – 4.947,00 zł 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

- zmniejszenie o kwotę – 590,00 zł 

- likwidacja ekranu komputerowego  –     590,00 zł 

W dziale „wyposażenia”  

- zwiększenie o kwotę - 374.959,55 zł  

- zmniejszenie o kwotę - 183.914,56 zł  

 

Urząd Gminy  

- zwiększenie o kwotę - 170.834,29 zł  

 w tym: 

 - wyposażenie szkolnych punktów wydawania posiłków -  39.002,50 zł 

 - zakup komputerów w ramach realizacji Projektu –Rozwój Kompetencji Cyfrowych  

    w Gminie Gródek nad Dunajcem  - 55.022,82 

 - wyposażenie Urzędu Gminy  - 6.396.00 zł 
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 - zakup sprzętu komputerowego oraz instalacja systemu obsługi głosowania 

    dla U.Gminy -  42.083,78 zł 

- zakup zestawu informatycznego systemu powiadamiania dla OSP - 950,20 zł 

-  zakup garażu – 3.900,01 

 - zakup kosiarki spalinowej – 2.500,00 zł 

- wyposażenie Klubu Seniora – Gródek nad Dunajcem – 20.978,98  

 

- zmniejszenie o kwotę 112.372,50 zł 

 w tym: 

 - protokoły likwidacji  sprzętu elektronicznego w Urzędzie Gminy  1.900,00 zł 

 - przekazanie na rzecz Szkól  wyposażenia punktów wydawania posiłków -  39.002,50 zł 

 - przekazanie na rzecz GOK-u  instrumentów muzycznych – 71.470,00 zł  

 

Szkoły 

- zwiększenie o kwotę 110.806,23 zł 

 w tym: 

 - zakup pomocy dydaktycznych - 26.955,69 zł  

 - zakup wyposażenia - 83.850,54  zł 

 

- zmniejszenie o kwotę 44.902,52 zł 

   - likwidacja zespołów komputerowych, drukarek i sprzętu elektronicznego  

     w Szkołach Podstawowych – 44.902,52 zł 

 

Gminny Ośrodek Kultury 

- zwiększenie o kwotę - 84.750,03 zł 

 w tym: 

 - zakup instrumentów muzycznych – 71.470,00 zł  

 - zakup sprzętu komputerowego       -  6.511,03 zł 

 - zakup rampy ruchomej                   -  3.500,00 zł 

 - zakup wyposażenia stołówki 

    / wałkownica/                                 -  3.269,00 zł 

 

- zmniejszenie o kwotę  8.223,00 zł 

  w tym: 

  - protokoły likwidacji wyposażenia,, drukarki, telefaxu, kabli estradowych- 8.223,00 zł 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej  

- zwiększenie o kwotę 8.569,00 zł  

 W tym: 

 - zakup kserokopiarki i szafy na dokumenty - 8.569,00 zł 

- zmniejszenie o kwotę  12.326,00 zł 

W tym: 

 - likwidacja wyposażenia - 12.326,00 zł 

 

Biblioteki 

- zmniejszenie o kwotę 6.090,54 zł 

  w tym:  

 

  - protokół likwidacji zestawu komputerowego – 2.131,59 zł 

  - protokół likwidacji komputera Celeron – 2.400,00 zł 
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  - protokół likwidacji urządzenia wielofunkcyjnego – 1.558.95 zł 

 

 

 W dziale „Wartości niematerialne i prawne”  

- zwiększenie o kwotę     26.805,99 zł  

- zmniejszenie o kwotę   20.672,05 zł 

 

Urząd Gminy  

- zwiększenie o kwotę 17.123,00 zł 

 w tym: 

 - zakup programów komputerowych 

   dla Urzędu Gminy    -   15.924,00 zł 

   dla Klubu Seniora w Gródku nad Dunajcem -  1.199,00 zł 

 

Szkoły  

zwiększenie o kwotę 9.682,99 zł 

w tym:  

- zakup programów komputerowych -9.682,99 zł.  

 

Gminny Ośrodek Kultury, 

- zmniejszenie  o kwotę -7.495,05 zł 

w tym: 

- protokół  likwidacji  programów komputerowych -7.495,05 zł.  

 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

- zmniejszenie o kwotę  13. 177,00 zł 

W tym: 

- protokół  likwidacji  programów komputerowych -13.177,00 zł.  

 

W dziale Księgozbiory 

- zwiększenie o kwotę 120.615,54 zł 

- zmniejszenie o kwotę 11.916,91 zł 

 

Szkoły  

zwiększenie o kwotę 108.329,53 zł 

w tym:  

- podręczniki otrzymane nieodpłatnie z MEN - 108,10 zł 

- podręczniki zakupione w ramach dotacji z MEN – 79.492,57 zł 

- nieodpłatne otrzymanie książek - 25.046,24 zł  

- zakup książek do bibliotek szkolnych - 3.682,62 zł  

 

 

 

Szkoły  

zmniejszenie o kwotę 6.636,54 zł  

w tym: 

- likwidacja zniszczonego księgozbioru w bibliotekach szkolnych – 6.636,54 zł 

 

Gminna Biblioteka  

Publiczna 
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- zwiększenie o kwotę 12.286,01 zł 

 są to dokonane zakupy księgozbioru w kwocie  - 12.286.01 zł 

- zmniejszenie o kwotę 5.280,37 zł  

- likwidacja zniszczonego księgozbioru w bibliotekach- 5.280.37 zł 

 

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 

- zwiększenie o kwotę – 1.110.000,00 zł 

- zmniejszenie o kwotę -  600.000,00 zł 

 

Urząd Gminy 

- zwiększenie o kwotę – 1.110.000,00 zł 

  Zakup 510 udziałów po 1.000.00 zł Spółki Dunajec 

  Wpłata 590.000,00 zł została wniesiona na kapitał zapasowy Spółki 

- zmniejszenie o kwotę – 600.000,00 zł 

  Zakup 10 udziałów po 1.000,00 zł = 10.000,00 zł 

  Wpłata na kapitał zapasowy Spółki – 590.000,00 zł 

 

Majątek Gminy Gródek nad Dunajcem w inwestycjach rozpoczętych 

 

Na dzień 01.01.2018 majątek w inwestycjach wynosił - 5.926.578,57 zł  

Nakłady poniesione w okresie od 1.01.2018 do 31.12.2018 r wynoszą - 5.276.934,13 zł  

Nakłady rozliczone w okresie od 1.01.2018 do 31.12.2018 r wynoszą -2.476.188.69 zł  

Nakłady do rozliczenia wg stanu na dzień 31.12.2018  wynoszą - 8.727.324,01 zł  

 

Szczegółowy podział prowadzonych zadań inwestycyjnych, poniesionych nakładów 

inwestycyjnych oraz rozliczonych nakładów inwestycyjnych i pozostających do rozliczenia w 

przyszłym okresie  zawiera tabela nr 3.  

 

Nakłady poniesione w roku 2018 na zadania inwestycyjne określa  kwota 5.276.934,13 zł . 

a  jej poniższe wyszczególnienie przypisuje wydatki na zakresy jak niżej: 

W zakresie administracji - kwota 22.399,22 zł 

- wymiana źródeł ciepła / paliwa stałe, paliwa ciekłe/ - kwota 22.399,22 zł 

  

W zakresie szkolnictwa -  kwota 264.916,88 zł  

- termomodernizacja budynków Szkół - kwota 264.916,88 zł 

 

W zakresie realizacji budynku komunalnego  - kwota 3.201,80 zł 

- modernizacja budynków komunalnych /Baranówka/ - kwota 3.201,80 zł  

 

W zakresie ochrony p. pożarowej - kwota 113.060,71 zł 

- modernizacja dachu OSP-Jelna  - kwota 3.399,59 zł 

- zakup samochodu  pożarniczego / OSP Jelna /- kwota 100.000,00 zł 

- zakup wyposażenia dla OSP-Przydonica          - kwota    9.661,12 zł  

W zakresie infrastruktury komunalnej - kwota 3.533.196,04 zł 

- modernizacja dróg  - kwota 3.399.910,66 zł 

- oświetlenie uliczne drogi gminne  - kwota      66.365,68 zł 

 - wodociąg Tropie  - kwota        8.892,90 zł  

 - modernizacja miejsc postojowych - kwota     58.026,80 zł 

  

W zakresie infrastruktury  
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- sport, rekreacja, wypoczynek - kwota 456.947,42 zł 

 -zagospodarowanie otoczenia J. Rożnowskiego  

   Centra wsi                                     - kwota 101.985,97 zł  

- boiska sportowe                          - kwota 318.285,75 zł  

- Altanka Przydonica                     - kwota  27.785,70 zł 

- sprzęt sportowy – siłownia Tropie - kwota   8.890,00 zł 

 

W zakresie infrastruktury 

 - kultura i sztuka – kwota  883.212.06 zł 

 - remont Wiejskiego Domu Kultury - Rożnów - kwota 637.698,52 zł 

 - modernizacja budynku – Klub Seniora  

   Gródek nad Dunajcem                                - kwota 245.513,54 zł  

 

Majątek Gminy Gródek nad Dunajcem w środkach obrotowych 

 

 Znaczenie aktywów obrotowych w strukturze majątku jednostki samorządu terytorialnego jest 

zdecydowanie mniejsze jak aktywów trwałych – nie mniej jednak stanowią one istotny element 

wartości określanego majątku na dany dzień. 

 

Ogółem fundusz obrotowy = 3.896.820,14 zł 

W tym: 

- środki pieniężne na rachunkach bankowych - 3.732.157,60 zł  

 - materiały -             108.590,60 zł  

 - należności -     1.462.223,47 zł  

 - zobowiązania -          1.406.151,53 zł  

 

Kształtowanie się poszczególnych elementów środków obrotowych jednostek  

organizacyjnych Gminy na dzień 31.12.2018 r. obrazuje tabela nr 4 . 

 

 Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw 

majątkowych oraz wykonywania posiadania 

Struktura zagospodarowania mienia komunalnego przedstawia poniższa tabela 

 

Lp.  Wyszczególnienie majątku Pow. [ha] Bezpośredni zarząd [ha] Użyczenie  Dzierżawa i najem Wieczyste użytkowanie 

1. Działki rolne 8,9095 2,3389   4,8806 1,69 

2.  Działki budowlane 1,96 1,96       

3.  Grunty zabudowane 8,6388 5,0888 2,25   1,3 

4.  Złoża kruszywa 18,76 14,86   3,9   

5. Pozostałe 35,3003 33,8703 0,67 0,76   

  Grunty  73,5686 58,118 2,92 9,5406 2,99 

 

W bezpośrednim zarządzie gminy znajduje się 58,1180 ha gruntu z czego 8,31 ha są to grunty 

pod szkołami. Pozostały grunt znajdujący się w zarządzaniu gminy to grunty pod budynkiem 

Urzędu Gminy, placówek kultury, budynki mieszkalne, place, boiska sportowe, studnie  

i zbiorniki wodociągowe, oczyszczalnia ścieków, przepompowni oraz grunty pod drogami 

gminnymi i parkingami.  

W użytkowaniu wieczystym znajduje się 2,99 ha gruntu, w tym: 
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działki rekreacyjno-letniskowe,  

Rożnów - działki rekreacyjne w użytkowaniu osób fizycznych  

 - działki budownictwo mieszkaniowe 

 - grunt rolne pod ogródkami działkowymi w użytkowaniu Polskiego Związku Działkowców.  

W użyczeniu znajduje się 2,92 ha gruntów - są to grunty w użyczeniu Gminnego Ośrodka 

Kultury oraz  „Dunajec” sp. z o.o. 

Mając na uwadze zagospodarowanie gruntów rolnych oraz możliwość uzyskania z tego tytułu 

dochodu gmina wydzierżawiła grunty o powierzchni 10,32 ha, z czego rolnikom do 

użytkowania rolniczego 4,8806 ha, Spółce „Dunajec” - żwirownia 3,90 ha a 0,76 ha to grunty 

wydzierżawione osobom fizycznym do prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

 

Gmina Gródek nad Dunajcem z tytułu wykonywania praw własności i innych praw 

majątkowych na dzień 31 grudnia 2018 r osiągnęła następujące dochody  

ogółem 630.022,93 zł  

 w tym: 

 - z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - kwota 159.506,59 zł  

 - opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości      - kwota    15.195,37 zł 

 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych       - kwota   455.320,97 zł  

 

Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki 

samorządu terytorialnego. 

 

 

Gmina Gródek nad Dunajcem zarządza drogami gminnymi publicznymi o długości około 

131,057 km, które na podstawie Uchwały Nr 18//88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Nowym 

Sączu z dnia 21 grudnia 1988r zostały zaliczone do dróg publicznych w trybie ustawy z dnia 

21 marca 1985r o drogach publicznych. W związku z tym, że w trakcie remontu i modernizacji 

większość dróg zostało poszerzonych, zachodzi konieczność geodezyjnego wydzielenia tej 

części nieruchomości, która została zajęta pod drogę.  

  

Największym problemem w regulowaniu stanu prawnego własności gruntów będących  

w posiadaniu lub we władaniu Gminy Gródek nad Dunajcem jest sprawa uregulowania 

własności dróg gminnych, tak aby gmina stała się jedynym właścicielem gruntów znajdujących 

się pod drogami gminnymi. 

Ponadto z uwagi na duże rozbieżności pomiędzy stanami hipotecznymi, a stanem faktycznym 

na gruncie, w celu uregulowania własności dróg zachodzi konieczność wykonania 

dokumentacji inwentaryzacyjnej, dokonania podziałów geodezyjnych oraz przygotowania 

wiele innych dokumentów prawnych. Wykonanie tych prac wiążę się z dużymi nakładami 

finansowymi.  

 

Aktualnie w trakcie załatwiania przez Wojewodę Małopolskiego są wnioski o wydanie decyzji 

stwierdzających nabycie z mocy prawa własności nieruchomości pod drogi gminne - publiczne. 

Wnioski te zostały złożone przez właścicieli gruntów, którzy równocześnie wystąpili do 

Starosty o odszkodowanie za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne z dniem 1 stycznia 

1999r. Wypłata przysługujących odszkodowań znacznie wpłynie na obciążenie budżetu gminy.  

 

Kwota długu Gminy Gródek nad Dunajcem na dzień 31.12.2018 r z tytułu zaciągniętych 

kredytów wynosi kwotę 12.431.721,92 zł w tym:  

1. Kredyty zaciągnięte w BS Nowy Sącz w kwocie 10.600.000,00 zł 
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2. Kredyt zaciągnięty w BOŚ Kraków w kwocie      1.160.000,00 zł 

4. Pożyczka BGK –Kraków w kwocie                        671.721,92 zł 

Szczegółowy podział poniesionych nakładów inwestycyjnych których saldo na dzień 

31.12.2018 roku wynosi kwotę złotych 8.727.324,01 zł określa tabela Nr 3 

 

IV. WNIOSKI O DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 

ZŁOŻONE W 2018R. 

1. Modernizacja dróg rolniczych: 

- Lipie w kierunku Hajduga w miejscowości Lipie o dł. ok. 450mb 

- Zbyszyce w kierunku Jeziora – Dudzik w miejscowości Zbyszyce o dł. ok. 190mb,  

- Podole w kierunku Koszyk w miejscowości Podole – Górowa o dł. ok.375 mb 

- Przydonica Wygony w miejscowości Przydonica o dł. ok. 170 mb, 

- Roztoka – Brzeziny nad szkołą w miejscowości Roztoka – Brzeziny o dł. ok196 mb 

Wartość całkowita zadania: 411.656,82 zł       

Wartość dofinansowania :     92 625,00 zł 

Rok realizacji: 2018 r. 

Założenia: modernizacja dróg rolniczych. 

Budżet w. małopolskiego – środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. 

2. Modernizacja infrastruktury sportowej 2018 – Sportowa Polska  

Założenia: Budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego z infrastrukturą towarzyszącą  

oraz rozbudową istniejącego boiska sportowego w miejscowościach Sienna i Bartkowa – 

Posadowa. 

Wartość całkowita zadania: 1.543.962,96 zł 

Kwota dofinansowania:          771.981,48 zł 

Rok realizacji: 2018 

Budżet MSiT – Program Sportowa Polska 

 

3. Funkcjonowanie Klubu Senior w miejscowości Rożnów (Zapora)  

Założenia: Koszty funkcjonowania placówki po stronie gminy Gródek nad Dunajcem, 

zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Klubu Seniora dla 30osób, w tym koszty 

utrzymania pracownika gospodarczego, rehabilitanta, opłaty za media, koszty zakupu 

niezbędnych materiałów oraz produktów celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania 

klubu seniora. 

Wartość całkowita zadania: 23.400,00 zł 

Kwota dofinansowania:         9.360,00 zł 

Rok realizacji: 2018 

Program Wieloletni SENIOR+ na lata 201-2020. 

 

 

 

4. Budowa otwartych Stref Aktywności w msc. Podole-Górowa i Rożnów. 

Założenia: utworzenie miejsc ogólnodostępnych – siłowni zewnętrznych wyposażonych w 6 

różnych urządzeń oraz miejsca do gry w szachy, warcaby, ping-ponga na świeżym powietrzu, 

a także kosze na śmieci, ławeczki – wariant podstawowy. Obiekty planowane do utworzenia 

przy boisku sportowym w Podolu – Górowej i Wiejskim Domu Kultury w Rożnowie. 
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Wartość zadania:            152.286,20 zł 

Wartość dofinansowania: 50.000,00 zł 

Rok realizacji:2018 

Ministerstwo Turystyki i Sportu – program Rozwoju Małej Infrastruktury sportowo-

rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności (OSA) 

 

5. Lokalny Animator Sportu – Moje Boisko – Orlik 2012 w m. Rożnów 

Założenia Organizacja i prowadzenie zajęć na obiekcie sportowym Orlik w m. Rożnów – 

realizacja 69 godzin miesięcznie zgodnie z harmonogramem 

Wartość całkowita zadania: 9.900,00zł 

Kwota dofinansowania:       9.900,00zł 

Rok realizacji: 2018  

Budżet województwa Małopolskiego 

6. Prace renowacyjne przy przydrożnej kapliczce z XIX w. w miejscowości Tropie 

Prace konserwacyjne objęte dofinansowaniem ze środków województwa małopolskiego w 

ramach konkursu pod nazwą Kapliczki Małopolski 2018. 

Termin realizacji prac 30-11-2018r. 

Wartość zadania 12.300,00zł 

Dofinansowanie:  7.000,00zł 

7. Promesa 2018 

- Remont drogi gminnej „Wiesiółka – Rożnów” w km 1+700-2+100.  

Wartość dotacji: 105.639,00 zł -79,99% 

- Remont drogi gminnej „Sienna – Wilkonosza” w km0+400-0+900.  

Wartość dotacji: 117.868,00 zł -79,99% 

-Remont drogi gminnej „Podole- Dział - Jelna” w km7+350-8+190.  

Wartość dotacji: 168.639,00 zł – 79,99% 

- Remont drogi gminnej „Przydonica do Zięciny” w km0+000-0+600.  

Wartość dotacji: 161.926,00 zł – 79,99% 

-Remont drogi gminnej „Przydonica Zbęk do Szczeciny” w km0+300-0+550.  

Wartość dotacji:   45.928,00 zł – 79,99% 

W ramach naborów ogłoszonych przez LGD „Na śliwkowym szlaku” przygotowano we 

współpracy ze stowarzyszeniami, parafią w Rożnowie oraz GOK wnioski  

o dofinansowanie następujących projektów:  

Z zakresu: zachowania dziedzictwa lokalnego w tym wyposażenie mające na celu szerzenie 

lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego 

Projekt pn. „Ochrona i rozwój kultury lokalnej poprzez zakup strojów charakterystycznych 

dla regionu”. Wartość projektu: 51.630,00 zł Kwota dofinansowania: 44.000,00 zł. 

 

 W trakcie realizacji są następujące rodzaje zadań: 

Z zakresu: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 

lub kulturalnej 
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Projekt pn. „Modernizacja i budowa infrastruktury turystycznej wokół zabytkowego kościoła 

w Rożnowie” Wnioskodawca: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Wojciecha BM w 

Rożnowie, Wartość projektu: 312 627,85 zł Kwota dofinansowania: 300 071,00 zł. 

Z zakresu promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych  

Projekt pn. „Zioła znad jeziora” Wnioskodawca: Stowarzyszenie „Wczoraj, Dziś, Jutro” 

Wartość projektu: 20 060,00 zł Kwota dofinansowania: 20 000,00 zł.  

Projekt pn. „Żagle Jeziora Rożnowskiego – wypoczynek marzeń” Wnioskodawca: Centrum 

Sportów Wodnych Jeziora Rożnowskiego Wartość projektu: 15 060,00 zł Kwota 

dofinansowania: 15 000,00 zł. 

Z zakresu wzmocnienie kapitału społecznego w tym podnoszenie wiedzy społeczności 

lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych  

Projekt pn. „Zrób to sam – twórcze warsztaty rękodzielnicze” Wnioskodawca: towarzyszenie 

„Wczoraj, Dziś, Jutro” Wartość projektu: 8.759,82 zł Kwota dofinansowania: 8.699,00 zł. 

Z zakresu zachowanie dziedzictwa lokalnego  

Projekt pn. „Rajd Sobótki” – wianki Świętojańskie 2018 – impreza kulturalna dla dzieci i 

młodzieży Wnioskodawca: Gminny Ośrodek Kultury w Gródku nad Dunajcem Wartość 

projektu: 8.360,00 zł Kwota dofinansowania: 8.300,00 zł. 

Projekt pn. „Na Ludowo” – oferta kulturalna dla mieszkańców Wnioskodawca: 

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pogórze” Wartość projektu: 5 060,00 zł Kwota 

dofinansowania: 5.000,00 zł. 

W ramach ogłoszonego naboru wniosków do Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego (Oś 5 -Ochrona środowiska, Poddziałanie 5.2.2- 

Gospodarowanie odpadami -SPR  

pn.: Budowa Punktu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Gródek nad Dunajcem. Wartość 

planowanej inwestycji: 845,5 tys. zł w tym dofinansowanie 585,9 tys. zł. 

Złożono wniosek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o 

dofinansowanie prac modernizacyjnych: 

w zakresie likwidacji barier w poruszaniu przez osoby niepełnosprawne się w Szkołach 

Podstawowych w Rożnowie, Jelnej, Podole - Górowa i Przydonica. W ramach zadania 

przewiduje się przede wszystkim wymianę posadzek na ciągach komunikacyjnych, stolarki 

drzwiowej, dostosowanie sanitariatów oraz zakup schodołazów. Projekt dedykowany był dla 

budynków szkolnych, w których uczą się dzieci niepełnosprawności ruchowej. Wartość 

wniosku: 122,9 tys. zł, z czego wnioskowane dofinansowanie 59,1 tys. zł.  

Złożono wniosek do Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego o dofinansowanie 

programu „SKS 2018” dla 12 grup szkoleniowych – realizacja przez nauczycieli 

poszczególnych szkół z terenu gminy Gródek nad Dunajcem. 

 

Gmina Gródek nad Dunajcem jest członkiem Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”. Jest to 

Lokalna Grupa Działania skupiająca 7 małopolskich gmin. Stowarzyszenie powstało w 2008 

roku. Przyszłość „śliwkowego Szlaku” wyznaczają różnorodne działania w oparciu o 

najważniejszy cel, jakim jest rozwój tego obszaru skoncentrowany na podniesieniu jakości 
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życia mieszkańców z wykorzystaniem i poszanowaniem naszej najmocniejszej strony, czyli 

wartości dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.                                                             

Gmina uiściła składkę członkowską za rok 2018 w wysokości 9.371,00 zł. 

Gmina Gródek nad Dunajcem jest członkiem Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego z siedzibą 

w Gródku nad Dunajcem od 1993 roku. W skład ZGJR wchodzą jeszcze Gminy: Łososina 

Dolna i Czchów. Związek powstał w celu realizacji inwestycji związanej z częściową 

rekultywacją Jeziora Rożnowskiego w miejscowościach: Bartkowa Posadowa, Tęgoborze 

 i Wytrzyszczka. Składka członkowska uiszczona w roku 2018 wynosi:10.000,00 zł 

 

Oceniając stan mienia komunalnego należy stwierdzić, że Gmina Gródek nad Dunajcem 

powiększyła swój majątek pozyskując grunty między innymi na drogi - przez co uległa 

poprawie sieć dróg gminnych . Gmina jest zgazyfikowana. Posiada również sieć wodociągową 

ciągle rozbudowywaną poprzez dokonywanie kolejnych przyłączy dla użytkowników i jest 

częściowo skanalizowana - zadanie to realizuje Spółka „Dunajec”.  

 

V. REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2018R. 

W 2018 r. przeprowadzono 16 zebrań wiejskich związanych z realizacją funduszu sołeckiego. 

W ramach realizacji funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach zrealizowane zostały  

następujące zadania na łączną wartość:440 836,81 zł. 

1. Bartkowa – Posadowa: 

Remont drogi w kierunku P. Mieczysława Schabińskiego dz. 285 w m. Bartkowa – 

Posadowa Zadanie obejmowało wykonanie ok 404,30m2 nawierzchni betonowej, montaż 

kraty ściekowej poprzecznej o dł. ok. 3,7 m, wykonanie poboczy gruntowych na drodze 

wewnętrznej w kierunku P. Mieczysława Schabińskiego na dz. ew. nr 285 w miejscowości 

Bartkowa-Posadowa za  kwotę  43 840,78 zł 

 

2. Bujne: 

Modernizacja drogi Bartkowa Bujne nr 290648K Zadanie obejmowało wykonanie na 

odcinku 40mb drogi gminnej nawierzchnię asfaltową za kwotę 14079,88 zł 

 

3. Gródek nad Dunajcem: 

- Modernizacja drogi gminnej Koszarka do Ziółkowskiej Zadanie obejmowało  

modernizację drogi poprzez zakup i wbudowanie kruszywa łamanego oraz wykonanie 

nawierzchni betonowej na odcinku 120mb za kwotę  19998,02 zł 

- Budowa chodnika przy drodze gminnej Gródek do Kaplicy Wykonanie : 22 173,00 

zł.     Zadanie obejmowało  budowę chodnika przy drodze gminnej Gródek do Kaplicy na 

odcinku ok. 72 m2 za kwotę 22 173,00 zł. 
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4. Jelna: 

- Utwardzenie pobocza przy drodze Jelna – Niwy – Targowiska.   

        W ramach zadania utwardzono pobocze drogi  gminnej Jelna – Niwy – Targowiska 

na odcinku około 700 mb za wartość 15000zł. 

- Zamontowanie barier drogowych przy drodze Jelna – Niwy- Kawiory               

Zadanie obejmowało dostawę i montaż barier drogowych w ilości 35 mb przy drodze Jelna – 

Niwy – Kawiory  za kwotę 6000 zł. 

- Remont drogi Jelna-Ubiad Zadanie obejmowało wykonanie remontu cząstkowego – 

skropienie  grysem i emulsją za łączną kwotę 5396,10 zł. 

- Montaż piłkochwytów na placu przy szkole w Jelnej za łączną kwotę 7000 zł. 

5. Jelna-Działy: 

Remont drogi "Podole-Dział -Jelna" na odcinku Kuś-Magiera- Jelna – Działy  

Zadanie obejmowało wbudowanie przez mieszkańców ok. 37,70m3 betonu w celu wykonania  

nawierzchni betonowej na drodze Podole – Dział – Jelna na odcinku Kuś – Magiera za łączną 

kwotę 16620,54 zł. 

6. Lipie 

Modernizacja drogi wewnętrznej nr 114/1 w Lipiu Zadanie obejmowało wykonanie 

modernizacji drogi wewnętrznej w km 0+170-0+260 polegającą na wykonaniu nawierzchni 

betonowej szerokości 2,8 m na dł. 90 mb wraz z poboczami z kruszywa łamanego za kwotę 

25145,82 zł 

7. Podole – Górowa 

- Modernizacja drogi wewnętrznej Podole w kier. Dział (k. Wolaka)  Zadanie obejmowało 

wykonanie ok 130mb nawierzchni betonowej, wykonanie poboczy gruntowych na drodze 

wewnętrznej  w kierunku przysiółka  Dział w miejscowości Podole - Górowa za kwotę 

37713,19 zł 

- Zakup kruszywa na parking przy Zespole Szkół w Podolu-Górowej za kwotę 2000 zł. 

 

8. Przydonica 

- Remont drogi gminnej  Przydonica w kierunku Tabaszewski – Rosiek     Zadanie 

obejmowało wbudowanie przez mieszkańców ok. 63,5m3 betonu w celu wykonania  

nawierzchni betonowej na drodze „Przydonica dz. 684 w kierunku Tabaszewski – Rosiek” za 

kwotę 18263,77 zł 

- Remont drogi gminnej  Przydonica w kierunku Zyzak Stanisław Zadanie obejmowało 

wbudowanie przez mieszkańców ok. 45,2m3 betonu w celu wykonania  nawierzchni betonowej 

na drodze „Przydonica dz. 931 w kierunku Zyzak Stanisław” za kwotę 15734,35 zł 

- Zagospodarowanie terenu w Przydonica-modernizacja dojazdu do dz. 962 Zadanie 

polegało na zagospodarowaniu  terenu w Przydonicy - modernizacji dojazdu do  działki 962 

poprzez wbudowanie 16m3 betonu na działce nr 962 za kwotę 9863,73 zł. 
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9. Przydonica – Glinik 

- Modernizacja drogi do Szkarłata (zakup ok. 140 płyt + 2 samochody żwiru – podsypki pod 

płyty ) – wbudowanie przez mieszkańców za kwotę 4550 zł 

- Modernizacja drogi do Popieli ( zakup ok. 80 płyt + 1 samochód żwiru – podsypki pod płyty 

) – wbudowanie przez mieszkańców za kwotę 2625 zł 

- Modernizacja drogi do Pancerza ( zakup ok. 140 płyt betonowych lub klińca – wbudowanie 

przez mieszkańców za kwotę 3999,41 zł 

- Modernizacja drogi Podole-Glinik-Zbęk-  zakup płyt na pobocza drogi wraz z ich 

ułożeniem za kwotę 5597,68 zł 

10. Roztoka – Brzeziny 

Wykonano oświetlenie uliczne przy drodze gminnej Roztoka Majdan w kierunku Roztoka Kąty 

za kwotę 37 652,90 zł. 

11. Rożnów 

Modernizacja drogi Wiesiółka Boczna dz. ew. nr 493  Zadanie obejmowało wykonanie 

nawierzchni betonowej grubości 15 cm na powierzchni 540m2, wykonanie poboczy z kruszywa 

oraz montaż kraty ściekowej poprzecznej o długości 3,5 m na drodze Wiesiółka Boczna – dz. 

ew. nr 493 za kwotę 43884,50 zł. 

12. Sienna 

- Oświetlenie drogi Sienna Wilkonosza. Wykonano oświetlenie uliczne przy drodze gminnej 

Sienna Wilkonosza w trybie zaprojektuj-wybuduj za kwotę 21 972,38 zł 

- Utwardzenie drogi klińcem w kierunku P. Biernacki i P. Sułkowski za kwotę 1955,70 zł 

- Utwardzenie drogi w kierunku P. Kowalski za kwotę 1955,70 zł 

- Zakup kosiarki spalinowej i podkaszarki z przeznaczeniem do szkoły Podstawowej w 

Siennej za kwotę 2500 zł. 

13. Tropie  

- Zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Tropiu. Opracowano dokumentację 

projektową zagospodarowania terenu przy byłej szkole w Tropiu za kwotę 8890,00 zł 

- Wykonanie remontów cząstkowych  grysem i emulsją w ilości 35 ton na drogach gminnych 

w miejscowości Tropie za kwotę 24155,01 zł 

14. Zbyszyce 

Utwardzenie pobocza drogi gminnej Wola Kurowska -Zbyszyce Zadanie polegało na 

poszerzeniu pobocza drogi gminnej Wola-Kurowska - Zbyszyce w tym: poszerzenie pobocza 

drogi gminnej – roboty rozbiórkowe, ziemne podbudowa z kruszyw, wykonanie utwardzenia z 

kostki na odcinku 80mb za kwotę 21503,41 zł. 
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VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE: 

 

Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Łososinie Dolnej w 2018r. odbyli ogółem 165 spotkań 

z przedstawicielami społeczeństwa w ramach wykonywanych czynności, w tym  65 z  

przedstawicielami samorządu lokalnego. Na spotkaniach tych funkcjonariusze między 

innymi: 

- zbierali informacje na temat zagrożeń i oczekiwań społecznych w celu poprawy 

bezpieczeństwa, 

- informowali mieszkańców o występujących zagrożeniach i udzielali instrukcji o sposobach 

zabezpieczania się, zachowania się w określonych sytuacjach oraz organizowania się w celu 

poprawy  bezpieczeństwa mieszkańców. 

W 2018r. Policjanci Komisariatu Policji w Łososinie Dolnej podejmowali działania mające na 

celu neutralizację negatywnych postaw i zachowań dzieci i młodzieży, w szczególności 

dotyczących przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich m.in. poprzez: 

1) Skierowanie informacji do właściwych miejscowo Sądów Rejonowych Wydziałów 

Rodzinnych i Nieletnich, 

2) Udział w spotkaniach o charakterze profilaktycznym. 

W ramach szeroko rozumianej profilaktyki na rzecz bezpieczeństwa w szkołach oraz 

środowisku dzieci i młodzieży policjanci na terenie gmin Łososina Dolna i Gródek nad 

Dunajcem przeprowadzili 34 spotkania, pogadanki, prelekcje z dziećmi i młodzieżą. 

Komisariat Policji w Łososinie Dolnej w 2018r. wszczął ogółem 173 postępowania 

przygotowawcze, tj. o 32 więcej niż w 2017r.. Wykrywalność ogólna w 2018r. wyniosła 75% 

i była niższa o 13,6% w porównaniu do 2017r. 

W 2018r. policjanci Komisariatu Policji w Łososinie Dolnej ujawnili łącznie 2005 

wykroczeń, w tym 1509 wykroczeń porządkowych oraz 496 wykroczeń drogowych. 

 

Stan osobowy obsady Ochotniczych straży Pożarnych na terenie gminy Gródek nad Dunajcem; OSP 

Rożnów - 37 osób, OSP Gródek nad Dunajcem - 35 osób, OSP Jelna - 29, OSP Przydonica - 30 osób. 

W 2018 roku liczba wyjazdów do akcji w poszczególnych jednostkach OSP wyglądała następująco: 

- OSP Rożnów - 49, OSP Gródek nad Dunajcem -72, OSP Jelna - 9, OSP Przydonica 28  

Budżet gminy Gródek nad Dunajcem w 2018 roku na zabezpieczenie OSP z terenu gminy do działania 

wynosił: 250 000,00 zł i został zrealizowany w 90%. 

Poszczególne wydatki na OSP wyglądały następująco: 

- materiały i wyposażenie - 39 651,32 zł (w tym zakup paliwa, materiałów pędnych, 

opon, akumulatorów, węży strażackich). 

- zakup energii - 43 483,38 zł, wydatki za zużytą energię elektryczną i gaz. 

- zakup usług remontowych - 15 967,84 zł (w tym remont dachu w OSP Jelna, 

naprawa syreny w Jelnej, drobne naprawy sprzętu) 

- zakup usług zdrowotnych - badania okresowe strażaków OSP - 1 850,00 zł  

- zakup usług pozostałych  - 13 119,62 zł, w tym badania techniczne sprzętu i 

pojazdów pożarniczych 

- zakupy usług telekomunikacyjnych - 1 306,96 zł - utrzymanie kart mobilnych i 

sprzętu łączności telekomunikacyjnej. 

- opłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent - 15 568,20 zł 

- wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia konserwatorów sprzętu - 

25 200,00 zł, 

- opłaty i składki -  15 784,00 zł - wydatki obejmują przede wszystkim opłaty 

związane z ubezpieczeniami osobowymi strażaków, ubezpieczenia MDP i 
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ubezpieczeniami majątkowymi samochodów będących na wyposażeniu 

poszczególnych OSP.  

zakupy inwestycyjne 50 000,00 zł - zakup samochodu z programu „Bezpieczna Małopolska 

2018”   

- Zorganizowano Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej oraz w zawody sportowo-

pożarnicze OSP,  

- Współdziałano w realizacji  konkursów, zawodów oraz turniejów dla dzieci i młodzieży                    

z terenu Gminy Gródek nad Dunajcem o tematyce przeciwpożarowej, 

przeciwpowodziowej, bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

Z zakresu zarządzania kryzysowego: 

- monitorowano, przyjmowano  zgłoszenia i informacje z zakresu sytuacji kryzysowych oraz 

innych spraw związanych bezpośrednio z szeroko rozumianą sytuacją kryzysową , 

- bieżąca współpraca z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu, 

Małopolskim Urzędem Wojewódzkim, Państwową Strażą Pożarną, Policją, WOPR-em 

oraz innymi instytucjami w zakresie spraw kryzysowych.  

- podpisano umowę z WOPR-em na zabezpieczenie bezpieczeństwa osób pływających oraz 

kąpiących się na akwenie jeziora rożnowskiego, na kwotę 3000,00 zł 

- podpisano porozumienie ze starostwem powiatowym w Nowym Sączu w sprawie 

przekazania dotacji celowej na zapewnienie bezpieczeństwa osobom pływającym             i 

kąpiącym się w Jeziorze Rożnowskim w okresie wakacji 2018 roku na kwotę 7000,00 zł. 

- dokonano niezbędnych zakupów wyposażenia na zabezpieczenie służb biorących udział                      

w sytuacjach kryzysowych, 

- zaktualizowano „Plan przygotowania i dystrybucji stabilnego jodu w przypadku zdarzeń 

radiacyjnych na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem” 

- uaktualniono plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Gródek nad Dunajcem, 

- zakupiono osuszacz powietrza na wypadek sytuacji związanych z zalaniem pomieszczeń i 

budynków mieszkalnych wskutek nagłych opadów atmosferycznych i powodzi.  
Z zakresu obronności 

 wypisano 79 wezwania do kwalifikacji wojskowej,  

- przeprowadzono kwalifikację wojskową rocznika podstawowego i roczników starszych, 

razem 79 osób, 

- stworzono nowy plan Stanowiska Kierowania Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem, 

- przeprowadzono instruktaż pracowników Urzędu Gminy w zakresie powszechnej 

samoobrony, 

- prowadzono szkolenia  z zakresu powszechnej samoobrony ludności cywilnej, 

- zaktualizowano plan „Stałego Dyżuru” Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem                 oraz 

uczestniczono w dwóch treningach Stałego Dyżuru. 

- dokonano przeglądu i niezbędnej aktualizacji „Planu Akcji Kurierskiej” dla Gminy Gródek 

nad Dunajcem, 

- przeprowadzono trening Akcji Kurierskiej bez doręczenia dokumentów powołania, przy 

współudziale WKU oraz sztabu wojskowego.  

- aktualizacja planu ewakuacji III stopnia, w zakresie ilości ewakuowanej ludności, 

- zaktualizowano i uzupełniono Plan Obrony Cywilnej Gminy Gródek nad Dunajcem, 

- przygotowano Karta Oceny Zagrożeń Skażeniami, 

- dokonano przeglądu i aktualizacji  „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Gródek 

nad Dunajcem w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny” 

- wykonano Plan Przygotowań Publicznej i Niepublicznej Służby Zdrowia na Potrzeby 

Obronne Państwa – w zakresie dotyczącym gminy Gródek nad Dunajcem, 

- wykonano przegląd i aktualizację Planu Organizacji i Funkcjonowania Zastępczych Miejsc 

Szpitalnych Gminy Gródek nad Dunajcem, 
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- zaktualizowano Plan Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji 

kryzysowych, 

- opracowano i wykonano plan zamierzeń z zakresu Spraw Obronnych, Obrony Cywilnej       i 

Zarządzania Kryzysowego na 2018 roku, 

- wdrożono wieloletni plan zamierzeń z zakresu Spraw Obronnych, Obrony Cywilnej            i 

Reagowania Kryzysowego na lata 2015 – 2018, 

- opracowano i zatwierdzono „Plan szkolenia obronnego Gminy Gródek nad Dunajcem na 

2018 rok”. 

 

 

 

VII. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY ZA 2018 ROK 

W 2018 roku rada Gminy podjęła 108 uchwał  w tym: 69 dotyczy kadencji 2014-2018 a 41 

obecnej kadencji: 

 

LP. Nr uchwały data  

         W sprawie 

Referat, 

jednostka 

realizująca 

Stan realizacji 

                                                 Sesja Nr XLV – 31.stycznia 2018 

1. XLV/316/2018 Uchwalenia planu pracy rady 

Gminy Gródek nad Dunajcem na 

2018r. 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

Uchwała 

zrealizowana 

2. XLV/317/2018 Uchwalenia planów pracy stałych 

Komisji Rady Gminy Gródek nad 

Dunajcem na 2018r. 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

Uchwała 

zrealizowana 

3. XLV/318/2018 Wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie części 

nieruchomości dz. 37/16 położonej 

w Gródku nad Dunajcem 

PGRiR Uchwała 

zrealizowana 

Umowa 

podpisana 

4. XLV/319/2018 Wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości gminnych 

położonych w Bartkowej- 

Posadowej, Jelnej, Lipiu, 

Przydonicy, Rożnowie i 

Zbyszycach w trybie przetargu 

nieograniczonego 

PGRiR Uchwałę 

zrealizowano 

częściowo. 

Zbyto 

nieruchomość 

w Zbyszycach 

5. XLV/320/2018 Przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

w gminie Gródek nad Dunajcem 

uchwalonego uchwałą Nr 

XLII/295/2017 Rady Gminy 

Gródek nad Dunajcem z dnia 25 

października 2017r. 

PPOŚ  



 

str. 47 
 

                                     Sesja XLVI – 21 lutego 2018 

6. XLVI/321/2018 Wyrażenia zgodny na nieodpłatne 

nabycie nieruchomości w 

miejscowości Podole - Górowa 

PGNiR Uchwałę 

zrealizowano. 

Nieruchomość 

przejęto 

7. XLVI/322/2018 Przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Gródek 

nad Dunajcem w 2018r. 

PGNiR Uchwalę 

zrealizowano 

8. XLVI/323/2018 Przystąpienia do opracowania 

miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

w miejscowości Bartkowa – 

Posadowa w Gminie Gródek nad 

Dunajcem 

PPOŚ W trakcie 

realizacji. 

Obecnie na 

etapie 

wyłożenia do 

wglądu 

publicznego 

9. XLVI/324/2018 Przystąpienia do opracowania 

miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

w miejscowości Sienna w Gminie 

Gródek nad Dunajcem 

PPOŚ Zrealizowano 

10. XLVI/325/2018 Zmiany uchwały Nr 

XLII/295/2017 rady Gminy 

Gródek nad Dunajcem z dnia 25 

października 2017r. w sprawie 

miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

dla terenu położonego w Gródku 

nad Dunajcem  

PPOŚ Uchwałę 

zrealizowano 

11. XLVI/326/2018 Zmian w budżecie oraz zmiany 

uchwały budżetowej Gminy 

Gródek nad Dunajcem na 2018r, 

PBiF Uchwała 

zrealizowana.  

12. XLVI/327/2018 Zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Gródek nad 

Dunajcem przyjętej uchwała Nr 

XLIV/308/2017 rady Gminy 

Gródek nad Dunajcem z dnia 28 

grudnia 2017r. 

PBiF Uchwała 

zrealizowana 

13. XLVI/328/2018 Przyjęcia apelu poparcia dla 

inicjatywy ponownej lokalizacji 

jednostki wojskowej w Nowym 

Sączu odwołującej się do tradycji 1 

Pułku Strzelców Podhalańskich 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

Uchwała 

zrealizowana 
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14. XLVI/329/2018 Udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Nowosądeckiemu z 

przeznaczeniem na przebudowę 

drogi powiatowej Nr 1449K 

Wytrzyszczka – Tropie – Bartkowa 

– Posadowa w zakresie budowy 

chodnika 

 

 

 

IZP 

Uchwała 

zrealizowana 

                                              Sesja Nr XLVII – 7 marca 2018 

15. XLVII/330/2018 Uchwalenia „Wieloletniego planu 

rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych 

eksploatowanych przez 

„Dunajcec” Sp. Z o.o. na lata 2018 

- 2022 

IZP  

                                                 Sesja Nr XLVIII – 28 marca 2018 

16. XLVIII/331/2018 Podziału Gminy Gródek nad 

Dunajcem na okręgi wyborcze oraz 

ustalenia ich granic, numerów i 

liczby radnych wybieranych w 

każdym okręgu wyborczym 

Sekretarz 

Gminy 

Uchwała 

zrealizowana 

17. XLVIII/332/2018 Utworzenia stałych obwodów 

głosowania, ustalenia ich granic i 

numerów obwodów głosowania 

oraz siedzib obwodowych komisji 

wyborczych w Gminie Gródek nad 

Dunajcem 

Sekretarz 

Gminy 

Uchwała 

zrealizowana 

18. XLVIII/333/2018 Przyjęcia rocznego sprawozdania z 

realizacji zadań z zakresu 

wspierania rodziny za 2017r. 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

Uchwała 

zrealizowana 

19. XLVIII/334/2018 Wyrażenia zgody na nieodpłatne 

nabycie nieruchomości w 

miejscowości Jelna 

PGNiR Uchwała 

zrealizowana 

20. XLVIII/335/2018 Wyrażenia zgody na nieodpłatne 

nabycie nieruchomości w 

miejscowości Lipie i Sienna 

PGNiR Zrealizowana – 

nieruchomość 

nabyto 

21. XLVIII/336/2018 Wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości gminnej położonej 

w Rożnowie w trybie 

przetargowym 

PGNiR Ogłoszono 

przetarg 

22. XLVIII/337/2018 Zmian w budżecie oraz zmiany 

uchwały budżetowej Gminy 

Gródek nad Dunajcem na 2018r, 

PBiF Uchwała 

zrealizowana.  

23. XLVIII/338/2018 Zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Gródek nad 

PBiF Uchwała 

zrealizowana 
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Dunajcem przyjętej uchwała Nr 

XLIV/308/2017 rady Gminy 

Gródek nad Dunajcem z dnia 28 

grudnia 2017r. 

                                           Sesja XLIX – 26 kwietnia 2018 

24. XLIX/339/2018 Zmiany uchwały Nr 

XXXVIII/248/2013 Rady Gminy 

Gródek nad Dunajcem z dnia 29 

kwietnia 2013r. w sprawie 

ustalenia Regulaminu korzystania 

z przyszkolnych sal 

gimnastycznych zlokalizowanych 

na terenie Gminy Gródek nad 

Dunajcem 

 Uchwała 

zrealizowana 

25. XLIX/340/2018 Przyjęcia oceny zasobów pomocy 

społecznej w oparciu o analizę 

lokalnej sytuacji społecznej i 

demograficznej w Gminie Gródek 

nad Dunajcem 

 

 

OPS 

 

 

Uchwała 

zrealizowana 

26. XLIX/341/2018 Wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie części 

nieruchomości dz. 239/1 położonej 

w Podolu - Górowej 

PGNiR Zrealizowana. 

Umowa 

podpisana w 

2019r. umowę 

rozwiązano 

27. XLIX/342/018 Wyrażenia zgody na nabycie 

służebności przejazdu i przechodu 

do dz. 962 obr. Przydonica 

PGNiR Nie 

zrealizowana 

28. XLIX/343/2018 Wyrażenia zgody na ustanowienie 

służebności przejazdu i przechodu 

przez dz. 962 obr. Przydonica 

PGNiR zrealizowana 

29. XLIX/344/2018 Wyrażenia zgody na nieodpłatne 

nabycie nieruchomości w 

miejscowości Rożnów 

PGNiR Uchwała 

uchylona przez 

Radę Gminy 

została podjęta 

uchwała innej 

treści 

                                              Sesja Nr L – 30 maja 2018r. 

30. L/345/2018 Zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za 2017 rok 

PBiF Uchwała 

zrealizowana 

31. L/346/2018 Udzielenia Wójtowi Gminy 

Gródek nad Dunajcem 

absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za 2017r. 

 

 

Rada Gminy 

 

 

Uchwała 

zrealizowana 
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32. L/347/2018 Zasięgnięcia opinii jednostek 

pomocniczych gminy Gródek nad 

Dunajcem przed podjęciem uchwał 

określających maksymalną liczbę 

zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych na terenie gminy, 

zasad usytuowania miejsc 

sprzedaży 

 

 

 

 

 

OSO 

 

 

 

 

Uchwała 

zrealizowana 

33. L/348/2018 Zmiany uchwały w sprawie opłaty 

miejscowej 

PGNiR Uchwała 

zrealizowana 

34. L/349/2018 Przyjęcia sprawozdania z realizacji 

Programu współpracy Gminy 

Gródek nad Dunajcem z 

organizacjami pozarządowymi w 

2017 

 

Sekretarz 

Gminy 

Uchwała 

zrealizowana 

35. L/350/2018 Organizacji wspólnej obsługi 

finansowej jednostek 

organizacyjnych zaliczonych do 

sektora finansów publicznych 

 

Sekretarz 

Gminy 

Uchwała 

zrealizowana 

36. L/351/2018 Zmian w budżecie oraz zmiany 

uchwały budżetowej Gminy 

Gródek nad Dunajcem na 2018r, 

PBiF Uchwała 

zrealizowana.  

37. L/352/2018 Zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Gródek nad 

Dunajcem przyjętej uchwała Nr 

XLIV/308/2017 Rady Gminy 

Gródek nad Dunajcem z dnia 28 

grudnia 2017r. 

PBiF Uchwała 

zrealizowana 

38. L/353/2018 ZMIANY UCHWAŁY Nr 

XXXIV/227/2017 Rady Gminy 

Gródek nad Dunajcem z dnia 18 

stycznia 2017 w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Województwu 

Małopolskiemu(zmienionej 

uchwałą XLI/282/2017 rady 

Gminy Gródek nad Dunajcem z 

dnia 25 września 2017) 

 

 

 

 

IZP 

 

 

Uchwała 

zrealizowana. 

Umowa 

podpisana w 

trakcie 

realizacji 

                                              Sesja Nr LI – 20 czerwca 2018r. 

39. LI/354/2018 Dopłat do grup taryfowych 

odbiorców usług kanalizacyjnych i 

wody z zakresu zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków w okresie 

 

 

 

PPOŚ 
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od 21-06- 2018 roku do 31 – 12 – 

2018roku  

Uchwała 

zrealizowana 

                                                  Sesja Nr LII – 27 czerwca 2018r. 

40. LII/355/2018 Zmiany wynagrodzenia Wójta 

Gminy Gródek nad Dunajcem 

Rada Gminy Uchwała 

zrealizowana 

41. LII/356/2018 Odwołania Skarbnika Gminy Wójt Gminy Uchwała 

zrealizowana 

42. LII/357/2018 Powołania Skarbnika Gminy Wójt Gminy Uchwała 

zrealizowana 

43. LII/358/2018 Wyrażenia zgodny na sprzedaż 

nieruchomości gminnej położonej 

w Bartkowej – Posadowej, w 

trybie przetargowym 

 

PGNiR 

zrealizowana 

 

44. 

LII/359/2018 Zmiany uchwały Nr 

XLVI/324/2018Rady Gminy 

Gródek nad Dunajcem z dnia 21 

lutego 2018r. w sprawie 

przystąpienia do opracowania 

zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

w miejscowości Sienna w Gminie 

Gródek nad Dunajcem 

 

 

 

 

 

PPOŚ 

zrealizowana 

 

45. 

LII/360/2018 Zmian w budżecie oraz zmiany 

uchwały budżetowej Gminy 

Gródek nad Dunajcem na 2018r, 

PBiF Uchwała 

zrealizowana.  

 

 

46. 

 

 

LII/361/2018 

Zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Gródek nad 

Dunajcem przyjętej uchwała Nr 

XLIV/308/2017 Rady Gminy 

Gródek nad Dunajcem z dnia 28 

grudnia 2017r. 

PBiF Uchwała 

zrealizowana 

47. LII/362/2018 Zmiany uchwały Nr L/350/2018 

rady Gminy Gródek nad Dunajcem 

z dnia 30 maja 2018r. w sprawie 

organizacji wspólnej obsługi 

finansowej jednostek 

organizacyjnych zaliczonych do 

sektora finansów publicznych 

Sekretarz 

Gminy 

Uchwała 

zrealizowana 

                                            Sesja Nr LIII – 27 lipca 2018r. 

48. LIII/363/2018 Nawiązania współpracy z Gminą 

Balatonboglar - Węgry 

Wójt Gminy Uchwała 

zrealizowana 

 

 

LIII/364/2018 Określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli szkół 
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49. niewymienionych w art. 42 ust.3 

ustawy Karta nauczyciela, 

pedagogów, psychologów, 

logopedów, doradców 

zawodowych dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Gródek 

nad Dunajcem 

 

 

Wójt Gminy 

 

 

Uchwała 

zrealizowana 

 

 

50. 

LIII/365/2018 Zmiany uchwały Nr 

XLIV/313/2017 Rady Gminy 

Gródek nad Dunajcem z dnia 28 

grudnia 2017r. w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 

2018 

 

 

 

Wójt Gminy 

 

 

 

Uchwała 

zrealizowana 

 

 

51. 

LIII/366/2018 Projektu Regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków 

obowiązującego na terenie Gminy 

Gródek nad Dunajcem 

 

 

Przewodniczący 

Rady 

 

 

Uchwała 

zrealizowana 

 

52. 

LIII/367/2018 Zmian w budżecie oraz zmiany 

uchwały budżetowej Gminy 

Gródek nad Dunajcem na 2018r, 

PBiF Uchwała 

zrealizowana.  

 

 

53. 

LIII/368/2018 Zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Gródek nad 

Dunajcem przyjętej uchwała Nr 

XLIV/308/2017 Rady Gminy 

Gródek nad Dunajcem z dnia 28 

grudnia 2017r. 

PBiF Uchwała 

zrealizowana 

                                            Sesja nr LIV – 6 września 2018 

 

54. 

LIV/369/2018 Utworzenia odrębnego obwodu 

głosowania na terenie gminy 

Gródek nad Dunajcem 

 

Wójt Gminy 

 

Uchwała 

zrealizowana 

 

55. 

LIV/370/2018 Wyrażenia zgody na nieodpłatne 

nabycie nieruchomości w 

miejscowości Lipie i Sienna 

 

 

Wójt Gminy 

zrealizowana 

 

 

 

56. 

LIV/371/2018 Ustalenia maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia w miejscu sprzedaży oraz 

poza miejscem sprzedaży na 

terenie Gminy Gródek nad 

Dunajcem 

 

 

 

Wójt Gminy 

 

 

Uchwała 

zrealizowana 
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57. 

LIV/372/2018 Zasad usytuowania miejsc 

sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych na terenie Gminy 

Gródek nad Dunajcem 

 

 

Wójt Gminy 

 

 

Uchwała 

zrealizowana 

 

 

58. 

LIV/373/2018 Zmian w budżecie oraz zmiany 

uchwały budżetowej Gminy 

Gródek nad Dunajcem na 2018r, 

Skarbnik 

Gminy 

 

Uchwała 

zrealizowana 

                                             Sesja Nr LV – 26 września 2018 

 

 

 

59. 

LV/374/2018 Ustalenia opłat za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego w 

publicznych przedszkolach, 

oddziałach przedszkolnych oraz 

innych formach wychowania 

przedszkolnego w szkołach 

prowadzonych przez Gminę 

Gródek nad Dunajcem 

 

 

 

 

Wójt Gminy 

 

 

 

Uchwała 

zrealizowana 

 

 

60. 

LV/375/2018 Regulaminu dostarczania  wody i 

odprowadzania ścieków 

obowiązującego na terenie Gminy 

Gródek nad Dunajcem 

 

 

Wójt Gminy 

 

 

Uchwała 

zrealizowana 

 

 

61. 

LV/376/2018 Przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

dla terenu położonego na terenie 

Gminy Gródek nad Dunajcem w 

miejscowości Sienna (obręb 

Zbyszyce) 

 

 

Wójt Gminy 

Uchwała 

zrealizowana 

 

 

 

 

 

62. 

LV/377/2018 Zmiany uchwały  Nr 

XLIX/295/2013 rady Gminy 

Gródek nad Dunajcem z dnia 

31.12.2013r. w sprawie: 

przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Gródek nad Dunajcem 

 

 

 

 

Wójt Gminy 

W trakcie 

realizacji. Na 

etapie 

przygotowania 

planu 

 

63. 

LV/378/2018 Zmian w budżecie oraz zmiany 

uchwały budżetowej Gminy 

Gródek nad Dunajcem na 2018r, 

PBiF Uchwała 

zrealizowana.  

 

 

LV/379/2018 Zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Gródek nad 

Dunajcem przyjętej uchwała Nr 

XLIV/308/2017 Rady Gminy 

PBiF Uchwała 

zrealizowana 
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64. 

Gródek nad Dunajcem z dnia 28 

grudnia 2017r. 

                                            Sesja Rada Gminy – 3 października 2018 

65. LVI/380/2018 Uchwalenia Statutu Gminy Gródek 

nad Dunajcem 

Wójt Gminy Uchwała 

zrealizowana 

                                             Sesja Rady Gminy – 19 października 2018 

 

 

 

 

 

 

66. 

LVII/381/2018 Zmiany uchwały Nr 

XLVI/328/2018  rady Gminy 

Gródek nad Dunajcem z dnia 21 

lutego 2018r. dot. Udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi 

Nowosądeckiemu z 

przeznaczeniem na przebudowę 

drogi powiatowej nr 1449K 

Wytrzyszczka – Tropie – Bartkowa 

– Posadowa w zakresie budowy 

chodnika 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy 

zrealizowana 

 

 

67. 

LVII/382/2018 Zmian w budżecie oraz zmiany 

uchwały budżetowej Gminy 

Gródek nad Dunajcem na 2018r, 

PBiF Uchwała 

zrealizowana.  

 

 

68. 

LVII/383/2018 Zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Gródek nad 

Dunajcem przyjętej uchwała Nr 

XLIV/308/2017 Rady Gminy 

Gródek nad Dunajcem z dnia 28 

grudnia 2017r. 

PBiF Uchwała 

zrealizowana 

 

 

 

 

 

 

69. 

LVII/384/2018 Zmiany uchwały nr 

XVIII/117/2015 Rady Gminy 

Gródek nad Dunajcem z dnia 

15.12.2015 w sprawie przyjęcia 

Planu gospodarki niskoemisyjnej 

dla Gminy Gródek nad Dunajcem 

współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Spójności 

w ramach Programu Infrastruktura 

i Środowisko 2007-2013 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy 

W trakcie 

realizacji 

                                           Sesja Nr I/I/2018 ( nowa kadencja)- 22 listopada 2018 

 

70. 

I/1/2018 Stwierdzenia wyboru 

Przewodniczącego Rady Gminy 

Gródek nad Dunajcem 

 Uchwała 

wykonana 
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71. 

I/2/2018 Stwierdzenia wyboru 

Wiceprzewodniczącej Rady Gminy 

Gródek nad Dunajcem 

 Uchwała 

wykonana 

                                Sesja Rady Gminy – 12 grudnia 2018 

 

 

72. 

II/3/201 Określenia liczby członków, 

składu, zakresu działania oraz 

wyboru Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej 

 Uchwała 

wykonana 

 

 

73. 

II/4/2018 Określenia liczby członków, 

składu, zakresu działania oraz 

wyboru Przewodniczącego 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

 Uchwała 

wykonana 

 

 

74. 

II/5/2018 Określenia liczby członków, 

składu, zakresu działania oraz 

wyboru Przewodniczącego 

Komisji Budżetowej i Rozwoju 

Gospodarczego 

 Uchwała 

wykonana 

 

 

75. 

II/6/2018 Określenia liczby członków, 

składu, zakresu działania oraz 

wyboru Przewodniczącego 

Komisji Oświaty, Sportu, 

Warunków Socjalnych i 

Bezpieczeństwa Publicznego 

 Uchwała 

wykonana 

 

 

76. 

II/7/2018 Określenia liczby członków, 

składu, zakresu działania oraz 

wyboru Przewodniczącego 

Komisji Promocji , Turystyki i 

Kultury 

 Uchwała 

wykonana 

 

 

77. 

II/8/2018 Określenia liczby członków, 

składu, zakresu działania oraz 

wyboru Przewodniczącego 

Komisji Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska 

 Uchwała 

wykonana 

 

78. 

II/9/2018 Zmian w Statucie Gminy Gródek 

nad Dunajcem 

 Uchwała 

wykonana 

 

 

 

 

 

 

II/10/2018 Podwyższenia kryterium 

dochodowego uprawniającego do 

przyznania nieodpłatnie pomocy w 

zakresie świadczenia pieniężnego 

na zakup posiłku lub żywności dla 

osób objętych wieloletnim  

rządowym programem „posiłek w 

szkole i w domu” na lata 2019 - 

2023 
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79. Uchwała 

wykonana 

 

 

 

 

 

 

80. 

II/11/2018 Określenia zasad zwrotu 

wydatków poniesionych na pomoc 

w formie posiłku albo świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych objętych 

wieloletnim programem wspierania 

finansowego gmin w zakresie 

dożywiania” Posiłek w Szkole i w 

domu” na lata 2019-2023 

  

 

 

 

 

 

Uchwała 

wykonana 

 

 

81. 

II/12/2018 Przyjęcia programu osłonowego 

”Pomoc w formie posiłku dla 

dzieci i uczniów udzielana na 

wniosek dyrektora szkoły lub 

przedszkola w ramach 

wieloletniego rządowego programu 

„posiłek w szkole i w domu” na 

lata 2019 - 2023 

  

 

 

Uchwała 

wykonana 

 

 

82. 

II/13/2018 Przyjęcia programu współpracy z 

organizacjami pozarządowymi i 

innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w 

2019r. 

  

 

Uchwała 

wykonana 

 

83. 

II/14/2018 Ceny skupu żyta do celów 

wymiaru podatku rolnego 

 Uchwała 

wykonana 

 

 

84. 

II/15/2018 Przyjęcia raportu z wykonania 

Programu Ochrony Środowiska dla 

Gminy Gródek nad Dunajcem za 

lata 2016-2017 

 Uchwała 

wykonana 

 

 

 

 

 

85. 

II/16/2018 Uchylenia uchwały Nr 

LVII/3844/2018 Rady Gminy 

Gródek nad Dunajcem z dnia 19 

października 2018r. (zmieniająca 

uchwałę Nr XVIII/117/2015r. rady 

Gminy Gródek nad Dunajcem z 

dnia 16 grudnia 2015r. 

 zrealizowano 

 

 

 

II/17/2018 Zmiany uchwały nr 

XLII/296/2017Rady Gminy 

Gródek nad Dunajcem z dnia 25 

października 2017r. w sprawie 

 Uchwała w 

trakcie 

realizacji ( 
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86. 

zasad udzielania dotacji celowej 

finansowania ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej, podmiotów 

niezaliczonych do sektora 

finansów publicznych, w zakresie 

określonym w art. 400a ust.1, pkt 

21 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001r. Prawo ochrony środowiska 

realizacja do 

30.06.2020). 

 

 

87. 

II/18/2018 Zmian w budżecie oraz zmiany 

uchwały budżetowej Gminy 

Gródek nad Dunajcem na 2018r. 

  

Uchwała 

wykonana 

 

 

88. 

II/19/2018 Zmiany Wieloletniej prognozy 

Finansowej Gminy Gródek nad 

Dunajcem przyjętej uchwałą Nr 

XLIV/308/2017 rady Gminy 

Gródek nad Dunajcem z dnia 28 

grudnia 2017r. 

  

 

Uchwała 

wykonana 

 

 

 

 

 

 

89. 

III/20/2018 Dopłat dla Dunajec sp. Z o.o. do 

taryfy zatwierdzonej przez 

Państwowe Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Krakowie dla 

odbiorców usług kanalizacyjnych i 

wody z zakresu zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków w okresie 

od 01-01-2019 do 31 – 12 - 2019 

  

Realizacja 

dopłat 

 

 

 

Uchwała 

wykonana 

                                   Sesja w dniu 28 grudnia 2018r. 

90. IV/21/2018 Uchwała budżetowa Gminy 

Gródek nad Dunajcem 

 Uchwała 

wykonana 

 

91. 

IV/22/2018 Przyjęcia Wieloletnie Prognozy 

Finansowej Gminy Gródek nad 

Dunajcem 

 Uchwała 

wykonana 

 

92. 

IV/23/2018 Uchwalenia planu pracy Rady 

Gminy Gródek nad Dunajcem na 

2019r. 

 Uchwała 

wykonana 

 

 

93. 

IV/24/2018 Wyznaczenia przedstawicieli 

Gminy Gródek nad Dunajcem w 

Związku Gmin jeziora 

Rożnowskiego 

 Uchwała 

wykonana 

 

94. 

IV/25/2018 Zmiany wynagrodzenia Wójta 

Gminy Gródek nad Dunajcem 

 Uchwała 

wykonana 
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95. 

IV/26/2018 Wyrażenia zgody na odstąpienie 

od przetargu na najem lokalu 

użytkowego położonego w 

budynku 28 w Gródku nad 

Dunajcem 

 Uchwała 

wykonana 

 

 

96. 

IV/27/2018 Wyrażenia zgody na nieodpłatne 

nabycie nieruchomości w 

miejscowości Lipie 

PGNiR zrealizowano 

 

97. 

IV/28/2018 Uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

 Uchwała w 

trakcie 

realizacji 

 

98. 

IV/29/2018 Uchwalenia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania narkomanii na 

2019r. 

 Uchwała w 

trakcie 

realizacji 

 

99. 

IV/30/2018 Ustalenia wykazu wydatków, które 

nie wygasają  z upływem roku 

budżetowego 2018 

 Uchwała 

wykonana 

 

 

100. 

IV/31/2018 Wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości tej opłaty 

 Uchwała 

wykonana 

 

 

101. 

IV/32/2018 Wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości 

  

Uchwała 

wykonana 

 

 

 

 

 

VIII. POMOC SPOŁECZNA    

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku n/Dunajcem wspiera potrzebujących, w tym także 

osoby z niepełnosprawnością poprzez m.in.: organizację usług opiekuńczych dla osób 

starszych i chorych, organizowanie poradnictwa prawnego i psychologicznego, pracę 

socjalną, udzielanie pomocy finansowej w postaci wypłat zasiłków celowych, okresowych i 

stałych.  

W ramach pracy socjalnej Ośrodek Pomocy Społecznej pomaga rodzinom w prawidłowym 

skompletowaniu dokumentów do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w celu otrzymania 

dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz środków pomocniczych, które 

ułatwiają funkcjonowanie osobom chorym i niepełnosprawnym. Pracownicy socjalni w 

ramach pracy socjalnej pomagają również w wypełnianiu wniosków o wydanie orzeczenia o 
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stopniu niepełnosprawności. Współpracujemy także z placówkami służby zdrowia odnośnie 

pomocy osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym. 
 
Realizacja zadań ustawy o pomocy społecznej. 
 

1. Profilaktyka przeciw alkoholowa 
 

85154 26/83 35 000 dożywianie 
        2.000 projekt 

2. Domy Pomocy społecznej 
 

85202 15 osób 399 111,72 

3 Składki na ubezpieczenie 
zdrowotne  
 

85213 54 osoby 35661,58 
w tym:  

 zad. zlec. 23 590,26 
dof.z dot    12 071,32 

                 

4 Zasiłki celowe   
  
Zasiłki okresowe       
 

85214 118 rodzin 
 

43 rodziny 

65 639,24 
  

38 314,41  w tym dotacja 
    /34 836,45 / 

                       

5 Dożywianie 85230 428 dzieci Razem:     438 559,85 
 z dotacji :       321 425,07 
     własne:               
117174,78 

 

   Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał do realizacji zadania zlecone w zakresie ustawy o 

świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i ustawy o 

pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.  

Realizacja  świadczeń  wychowawczych, rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w 2018r.  

przedstawia się następująco: 
 

Świadczenia wychowawcze    783     
rodzin   

   1367 dzieci 

                8 880 283,16 

 

Świadczenia Rodzinne        743 

     rodziny 

                490 4425,04 

 

Fundusz Alimentacyjny    24 rodziny                   133 150 ,00 

 

    Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze polegające na zabezpieczaniu podstawowych potrzeb osób starszych, samotnych, 

a także osób z niepełnosprawnością, którym rodziny nie są w stanie zapewnić niezbędnego 

wsparcia. Natomiast specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

polegają m.in. na uczeniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w 

tym motywowaniu do aktywności, prowadzeniu treningów samoobsługi i umiejętności 

społecznych, pomocy w gospodarowaniu pieniędzmi oraz na wsparciu psychologicznym 

usprawnianiu zaburzonych funkcji organizmu. 
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1 

 

Usługi opiekuńcze  

 

 

 

Rozdz. 
85228 

 

14 rodzin 

 

 

 

   

           113 736,13 tys. 

 
 

 Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje  spotkania z osobami samotnymi i 

potrzebującymi pomocy w okresie Świąt , wypłacane są zasiłki celowe na zakup żywności  i 

wydawane świąteczne produkty żywnościowe, finansowane ze środków własnych Gminy. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców w wieku senioralnym, władze 

samorządowe stworzyły przyjazne miejsca spotkań. Seniorzy korzystający z Klubu „Senior+” 

, które mają do dyspozycji pomieszczenia w Rożnowie i w Gródku nad Dunajcem  , zostały 

zaadaptowane i przystosowane dla osób starszych i niepełnosprawnych. Seniorzy do 

dyspozycji mają wyposażone w funkcjonalny sprzęt: 

• pokój ogólnodostępny pełniący funkcję sali spotkań, 

• pomieszczenie klubowe z rtv, 

• pokój przeznaczony na relaks i wypoczynek, 

• aneks kuchenny, 

• łazienkę wyposażoną w  toalety, 

• szatnię. 

Piecza zastępcza- Asystent Rodziny 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje  zadania z  zakresu wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej . Działania te mają na celu wspieranie rodziny przeżywającej trudności w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej. 

Wspieranie rodziny odbywa się poprzez zespół planowanych działań mających na celu 

przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji. Z rodzinami , które mają 

problemy w sprawach opiekuńczo-wychowawczych pracuje asystent rodziny. 
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                                W ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje program rządowy „Dobry Start” na podstawie 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r.  
Zestawienie wydatków z pieczy zastępczej w  2018 r. 

L.p Rodzaj zasiłku rozdział Rozdział Liczba rodzin 
/osób 

Wydatkowanie św. w zł. 

 

1 Asystent Rodziny 85504 10                
rodzin 

                      59 300,92 

 

2 Rodziny zastępcze 85508 2 dzieci                        6 182,00 

 

     

3 Placówki opiekuńczo wych. 85510 1 dziecko                         4 193,76 

 

4 Dobry Start  1400                        420 000 

  Obsługa        14 000 

 

             Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ogólnopolski Program dla rodzin 

wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny 3+. Celem Programu jest podjęcie działań na rzecz 

rodzin wielodzietnych przez poszczególne ministerstwa jak i inne podmioty niepubliczne, 

które mogą zapewnić szczególne uprawnienia w ramach prowadzonej działalności. 

Dokumentem identyfikującym uprawnienia dla członków rodziny wielodzietnej, a więc takiej 

w której wychowuje się co najmniej 3 dzieci jest Karta Dużej Rodziny. Karta wydawana jest 

bez względu na dochód w rodzinie na czas nieokreślony dla rodziców, do ukończenia 25 roku 

życia dziecka jeśli się uczy, lub na czas ważności orzeczenia jeśli dziecko jest 

niepełnosprawne. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny uprawnia do ulg lub zniżek w 

podmiotach wskazanych na stronie internetowej Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W roku 

2018 gmina Gródek n/Dunajcem poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej, któremu powierzono 

realizację tego zadania. 

Zestawienie wydatków w 2018 r 

1 Wspieranie rodziny KDR 85503 63   karty                            435,19 
 

 

 

                 Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje przyjętą strategię oraz lokalne  programy 

pomocy społecznej przy współpracy innych instytucji, tj. szkół, policji, kościoła oraz 

organizacji pozarządowych. Ośrodek współpracując z organizacjami pozarządowymi działa w 

zakresie interwencji kryzysowej, poradnictwa specjalistycznego i rodzinnego. Gminna 

strategia ma na celu wypracowanie takich metod i działań , aby pomoc społeczna nie 

ograniczała , a jedynie wspierała  jednostki i rodziny w podejmowaniu samodzielnych 

inicjatyw i prób wyjścia z trudnej sytuacji wykorzystując własne możliwości i środki. 
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Ingerencja powinna następować dopiero wtedy , gdy jednostka lub rodzina nie jest w stanie 

sama przezwyciężyć powstających problemów. 

                Ośrodek udziela wsparcia poprzez udostępnienie mieszkania chronionego osobom, 

które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę, przemoc 

w rodzinie, zdarzenie losowe potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu. 

Przemoc w rodzinie 

W 2018 roku  Ośrodek Pomocy Społecznej  opracował ewaluację Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy. 

Dane uzyskane w badaniach wykazują na ciągłą potrzebę edukowania dzieci , 

młodzieży , dorosłych w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zwłaszcza w zakresie 

rozpoznawania i reagowania na przemoc. 

Zestawienie działań w 2018 r z przemocy: 

lp wskaźnik ilość 

1 Liczba  rodzin w których realizowana była 
procedura Niebieskiej  Karty  

17 

2 Liczba posiedzeń Zespołów 
Interdyscyplinarnych 

4 

3 Liczba utworzonych grup roboczych 17 

4 Liczba posiedzeń grup roboczych 58 

5 Liczba rodzin objętych pomocą grup 
roboczych 

17 

6 Liczba zakończonych Niebieskich Kart   11 

7 Liczba interwencji w terenie 25 

8 Liczba osób objętych poradnictwem 
medycznym 

1 

9 Liczba udzielonych usług prawnych 3 

10 Liczba osób objętych pomocą psychologa  23 

11 Liczba konsultacji psychologicznych  72 

12 Liczba porad socjalnych  oraz rodzinnych 42 

 

Działanie edukacyjne 

lp wskaźnik ilość 
1 Spotkanie edukacyjne dla rodziców  2 spotkania  

11 uczestników 

2 Ogólnodostępny poradnik dla ofiar przemocy 20 sztuk 

3 Liczba uczestników projektu „Pod żaglami 
bezpiecznie”   

5 spotkań  
30 uczestników 

4 Liczba artykułów prasowych 2 

5 Liczba kampanii społecznych 3 

6 Liczba stron internetowych  1 

7 Ulotki, plakaty w  szkołach oraz  miejscach 
ogólnodostępnych 

450 
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Ośrodek Pomocy Społecznej w 2018 realizował projekty:  

• Z Europejskiego Funduszu Społecznego  gdzie uczestniczyły 21 osoby. Osoby te 

uczestniczyły  w grupowych oraz indywidualnych diagnozach i zajęciach z doradcą 

zawodowym oraz z psychologiem (trening kompetencji społecznych, warsztaty rozwoju 

osobistego, warsztaty dla rodziców). Wszyscy uczestnicy otrzymali pomoc finansową 

w formie zasiłków celowych. 10 osób uczestniczyło w kursach zawodowych oraz 

warsztatach doradztwa zawodowego. Dodatkowo uczestnicy w zależności od potrzeb 

objęci byli wsparciem psychologicznym oraz grupą wsparcia połączoną z 

psychoedukacją .Staż zawodowy zrealizowało 2 osoby. 

1 Europejski Fundusz Społeczny 

Udział własny   

85395   21 osób                        255 082,85  

w tym własne       52 
542,74 

 

Projekt  „Pod żaglami  bezpiecznie” realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej przy 

współpracy w przygodzie tej  wzięło udział  ponad 30 osób  (dzieci z rodzicami ) 

Przyszli żeglarze dowiedzieli się  jak prawidłowo zapiąć kamizelkę asekuracyjną , jak zrobić 

węzeł, jak rozpoznać kierunek wiatru, jak bezpiecznie podchodzić  i  odchodzić żaglówką  z 

pomostu oraz jak płynąć w żądanym kierunku. 

                  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem we współpracy ze Szkołą 

Podstawową w Siennej realizował  projekt pn. „Podziel się opłatkiem….” W miesiącu grudniu 

2018 roku została zorganizowana uroczysta kolacja wigilijna połączona ze świątecznym 

występem młodych mieszkańców naszej gminy dla 28 samotnych, chorych i 

niepełnosprawnych podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej (osoby pobierające zasiłek 

stały oraz objęte usługami opiekuńczymi). Celem projektu było przeciwdziałanie samotności i 

wykluczeniu społecznemu osób samotnych, chorych i pozbawionych bliskich a także 

promowanie polskiej tradycji i wartości rodzinnych. 

Projekt finansowany był  ze środków własnych gminy. 

                     Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy z Gminą Gródek nad Dunajcem 

przystąpił do współpracy przy realizacji Projektu pn. „Małopolski Tele-Anioł” 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Głównym celem 

projektu jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych poprzez realizację działań na rzecz 

rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług 

wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwią 

osobom niesamodzielnym jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku. 

Z tego projektu w naszej Gminie korzysta 7 osób. 

                Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje Program Operacyjny Pomoc 

Żywnościowa (FEAD) 2014 – 2020 współfinansowany  z Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym. Do programu zostali zakwalifikowani rodziny spełniające 
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odpowiednie kryterium dochodowe określone na podstawie art.8 ustawy z dnia 12 marca 2014 

roku o pomocy społecznej (dla osoby samotnie gospodarującej kryterium dochodowe wynosi  

1 402zł dla osoby w rodzinie kryterium dochodowe wynosi 1056 zł.) Programem zostały objęte 

rodziny spełniające kryterium dochodowe. 

Z tej formy pomocy skorzystało 915 osób  tj.263 rodziny . Wydano 45 ton żywności , które  

rozdysponowali pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej. Pomoc w rozładunku pracownicy 

„Spółki Dunajec ”  w Gródku nad Dunajcem. 

Wolontariat 

 

.W 2018 roku wsparcie na rzecz 6 osób starszych oraz z niepełnosprawnością świadczyło 4  

wolontariuszy. 

 

IX. OCHRONA ZDROWIA 

Gmina Gródek nad Dunajcem nie prowadzi publicznych zakładów podstawowej opieki 

zdrowotnej. Na terenie gminy funkcjonują dwa Niepubliczne Zakłady Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej tj. W Gródku nad Dunajcem i w Rożnowie. W Gródku nad Dunajcem podstawową 

opiekę medyczną zapewnia dwóch lekarzy rodzinnych i lekarz rezydent oraz gabinet 

stomatologiczny. W Rożnowie  jeden lekarz rodzinny oraz stomatolog. Na terenie gminy 

funkcjonują dwa gabinety świadczące usługi fizykoterapii. 

 

X. OCHRONA ŚRODOWISKA I EKOLOGIA 

 

W 2018 roku: Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi była  naliczana od 

gospodarstwa domowego i od ilości zamieszkałych osób. Właściciele nieruchomości 

zamieszkałych, którzy zdecydowali się gromadzić odpady komunalne w sposób selektywny,  

zobowiązani byli  do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w  okresie 

od 1 stycznia 2018 r. do 31 stycznia 2018 r.  za gospodarowanie odpadami w następującej 

wysokości : 

1) Od gospodarstwa domowego zamieszkałego przez 1-2  osoby jeżeli odpady są zbierane w 

sposób selektywny: od 01stycznia 2018  - 12 zł 

2) Od gospodarstwa domowego zamieszkałego przez 3-4 osób jeżeli odpady są zbierane w 

sposób selektywny: od 01 stycznia 2018 – 18 zł 

3) Od gospodarstwa domowego zamieszkałego przez 5 lub więcej osób jeżeli odpady są 

zbierane w sposób selektywny: od 01 stycznia 2018 - 24 zł 

 Osoby czasowo zamieszkałe na terenie gminy Gródek nad Dunajcem ponosili koszty wywozu 

odpadów stałych od 01 stycznia 2018 roku ryczałt  roczny w wysokości 75,00 zł odpady 

segregowane i 150,00 zł za odpady niesegregowane. 

Mieszkańcy, którzy nie segregują odpadów płacili do 01 stycznia 2018  - 48 zł miesięcznie 

Opłata od kubła 120 l wynosiła:  

- 12,00 zł – w przypadku segregowania odpadów komunalnych 

- 20,00 zł – w przypadku niesegregowania odpadów komunalnych 

- od kubła (pojemnika) innych pojemności proporcjonalnie 

Działalność hotelarska ponosiła koszty w przeliczeniu na zużycie wody: 

- 3,00 zł/m3 zużytej wody - – w przypadku segregowania odpadów komunalnych 

- 5,40 zł/m3 zużytej wody  – w przypadku niesegregowania odpadów komunalnych 
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Złożone deklaracje na odpady komunalne przedstawiają się następująco: 

 

 

LP Wyszczególnienie 

l. 

gospodarstw 

1 gospodarstwa 1 - osobowe 165 

2 gospodarstwa 2 - osobowe 489 

3 gospodarstwa 3 - osobowe 235 

4 gospodarstwa 4 - osobowe 424 

5 gospodarstwa 5- osobowe 242 

6 gospodarstwa 6 - osobowe 178 

7 gospodarstwa 7 - osobowe 90 

8 gospodarstwa 8 - osobowe 56 

9 gospodarstwa 9 - osobowe 20 

10 gospodarstwa 10 - osobowe 12 

11 gospodarstwa 11- osobowe 6 

12 gospodarstwa 12 - osobowe 3 

13 gospodarstwa 13 - osobowe 1 

14 gospodarstwa 14 - osobowe 2 

15 gospodarstwa 15- osobowe 0 

 

 

W ramach edukacji ekologiczne w 2018r. w szkołach na terenie gminy odbyły się prelekcje i 

pogadani na temat segregowania odpadów oraz czystego powietrza oraz związanym  z tym 

wymianą kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych.  

W ramach realizacji projektu nr RPMP.04.04.02-12-0136/17 w ramach RPO Województwa 

Małopolskiego, tj. wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych – 

paliwa gazowe.  

W roku 2018 wykonano i rozliczono wymianę- 25 kotłów, oprócz tego wykonano wymianę 3 

kotłów, jednak rozliczenie następuje w roku 2019. Na początku roku budżetowego 

zaplanowano wymianę 43 kotłów. 

Nie były wszystkie zrealizowane z uwagi na opóźnienie  w stosunku do zapowiadanego terminu 

wykonania ocen. Duża część zainteresowanych udziałem w programie zdecydowała że 

wymianę kotłów dokona w 2019 roku 
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Wystąpiono do zainteresowanych o złożenie nie później niż do 30 kwietnia 2019 roku wniosku 

o udzielenie dotacji celowej. Nie złożenie wniosku będzie równoznaczne z rezygnacja w 

udziale w projekcie. 

Na dzień dzisiejszy szacuje się że wymiana pozostałych 30 kotłów na paliwo stałe na kotły 

gazowe przewidzianych do wymiany nastąpi w bieżącym roku, przy czym zakłada się że 

rozliczenie wymiany 6-ciu kotłów nastąpi na końcu bieżącego roku (musi być zapłata z budżetu 

gminy) i refundacja poniesionych nakładów w wysokości minimum 10 % zgodnie z podpisana 

z Zarządem Województwa Małopolskiego nastąpi w 2020 roku (szacunkowa kwota środków 

niezbędnych do zabezpieczenia w budżecie wynosi 95 tys. zł) 

W ramach realizacji projektu nr RPMP.04.04.03-12-0134/17 w ramach RPO Województwa 

Małopolskiego, tj. wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych – 

paliwa stałe 

W roku 2018 wykonano i rozliczono wymianę 10 kotłów, jednak rozliczenie następuje w roku 

2019. Na początku roku budżetowego zaplanowano wymianę 47 kotłów. 

Nie były wszystkie zrealizowane z uwagi na opóźnienie  w stosunku do zapowiadanego terminu 

wykonania ocen. Większa część zainteresowanych udziałem w programie zdecydowała że 

wymianę kotłów dokona w 2019 roku. 

Ponadto blisko 20 beneficjentów końcowych którzy zadeklarowali udział w projekcie 

zrezygnowało, uzasadniając że korzystniejsze będzie przejście na ogrzewanie budynków 

kotłami gazowymi. Konieczne było organizowanie na nowo naboru chętnych do wymiany 

kotłów na kotły węglowe 5 klasy i spełniające wymagania ekoprojektu. 

Wystąpiono do zainteresowanych o złożenie nie później niż do 30 kwietnia 2019 roku wniosku 

o udzielenie dotacji celowej. Nie złożenie wniosku będzie równoznaczne z rezygnacja w 

udziale w projekcie 

Na dzień dzisiejszy szacuje się że wymiana pozostałych 60 kotłów na paliwo stałe na kotły 

gazowe przewidzianych do wymiany nastąpi w bieżącym roku, przy czym zakłada się że 

rozliczenie wymiany 8-ciu kotłów nastąpi na końcu bieżącego roku (musi być zapłata z budżetu 

gminy) i refundacja poniesionych nakładów w wysokości minimum 10 % zgodnie z podpisana 

z Zarządem Województwa Małopolskiego nastąpi w 2020 roku (szacunkowa kwota środków 

niezbędnych do zabezpieczenia w budżecie wynosi 79 tys. zł) 

Na  terenie gminy funkcjonuje  5 oczyszczalni ścieków zarządzanych przez Dunajec sp. z o.o.: 

- w Bartkowej Posadowej  

- Rożnowie 

- Tropiu,  

- Siennej 

- Gródku nad Dunajcem 

Gospodarkę wodno – ściekową w imieniu Gminy realizuje powołana do tego celu „Dunajcem” 

spółka z o.o. zawiązanej aktem notarialnym w dniu 02 kwietnia 2007.  
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Przedmiotem jej działalności jest: 

Przedmiot przeważającej działalności 

Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36, 00, Z,) 

Przedmiot pozostałej działalności 

1. Odprowadzania i oczyszczanie ścieków (PKD 37, 00, Z,) 

2. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38, 11, Z,) 

3. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych  (PKD  42, 

21, Z) 

4. Wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych  

i klimatyzacyjnych  (PKD 43, 22, Z,) 

5. Wydobywanie żwiru i piasku, wydobywanie gliny i kaolinu (PKD 08, 12, Z,) 

6. Roboty związane z budową dróg i autostrad  (PKD 42, 11, Z ) 

7. Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43, 12, Z,) 

8. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD  77, 32, Z,) 

9. Transport drogowy towarów (PKD 49,41,Z) 

 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.000.000,00 zł. 

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.  

Kapitał zakładowy: Gmina Gródek Nad Dunajcem - 19.000 udziałów o łącznej wartości 

19.000.000,00 zł (Wspólnik posiada całość udziałów). 

Do głównych zadań spółki należy utrzymanie stałej gotowości świadczenia usług 

komunalnych zwłaszcza w zakresie dostaw wody odpowiedniej jakości, niezawodnego 

odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości. 

Misją Spółki jest zdrowie publiczne i satysfakcja odbiorców usług realizowane poprzez 

niezawodną dostawę wody oraz niezawodny odbiór i oczyszczanie ścieków, w celu 

zapewnienia czystego i zdrowego środowiska naturalnego.  

Wizją Spółki jest osiągnięcie najwyższych światowych standardów eksploatacyjnych i statusu 

firmy profesjonalnej, przyjaznej odbiorcom, dostawcom i środowisku, zrealizowane poprzez 
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efektywne zarządzanie obiektami gospodarki wodno-ściekowej, rozumiane jako relacja 

jakości i niezawodności usług przy zachowaniu dbałości o akceptowalne społecznie koszty  

i transparentne działania.  

Celem działania Spółki jest prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej,  

w szczególności zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych do: 

• realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw 

wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny; 

• zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków określonych  

w obowiązujących przepisach i pozwoleniach oraz odpowiedni sposób monitorowania 

jakości, zadowalający odbiorców usług;   

• rozwój przedsiębiorstwa poprzez określenie i realizację polityki inwestycyjnej ustalonej  

w wieloletnich planach rozwoju i modernizacji;  

• racjonalne gospodarowanie powierzonymi zasobami wodnymi; 

• ochrona środowiska, szczególnie w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej; 

• kształtowanie postaw konsumenckich, w szczególności racjonalizacji użytkowania wody  

i ograniczania zanieczyszczenia ścieków realizowane poprzez nowoczesne rozwiązania 

techniczne, skuteczną politykę informacyjną, konsultacje społeczne, edukację ekologiczną, 

itp. działania;   

• działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków, którego celem jest osiąganie niezbędnych przychodów, stanowiących podstawę 

kalkulacji taryf, gwarantujące zapewnienie odpowiedniej jakości usług, pokrycie 

uzasadnionych wydatków na eksploatację, utrzymanie i rozwój systemów wodociągowo-

kanalizacyjnych;   

• ochronę interesów odbiorców usług, m.in. poprzez odpowiednią systematykę kosztów, 

politykę taryfową oraz eliminację subsydiowania skrośnego;   

• rozwój usług dodatkowych mających na celu wykorzystania potencjału technicznego  

i intelektualnego Spółki, których celem jest osiąganie odpowiednich zysków i zmniejszanie 

kosztów działalności podstawowej.  
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Gmina Gródek nad Dunajcem zaopatrywana jest w wodę ujmowaną przez kilka ujęć wody 

podziemnej zlokalizowanej na terenie: Bartkowa – Posadowa, Rożnowa, Bujnego, 

Przydonicy, Siennej oraz Tropie. 

Głównym źródłem poboru wody dla całej gminy są ujęcia zlokalizowane w Rożnowie na 

prawym brzegu Dunajca poniżej zapory na zbiorniku Rożnowskim. Ujęcie to składa się  

z 7 otworów studziennych i 2 otworów szybowych.Spółka „Dunajec” zarządza łącznie ponad 

154 km sieci wodociągowej. Cały system dystrybucji wody jest układem rozgałęzionym i ze 

względu na ukształtowanie terenu  jest podzielony na kilka stref ciśnienia. Sieć funkcjonuje 

na bardzo zróżnicowanym terenie. Najniżej położoną częścią jest w okolicy ujęcia w m. 

Tropie (rz. terenu ok. 235,00 m n.p.m.) najwyżej okolice zbiornika ZB1 w m. Jelna (rz. terenu 

ok. 535,00 m n.p.m.). W systemie wodociągowym  

w gminie Gródek nad Dunajcem funkcjonuje obecnie 18 hydroforni strefowych. Dwanaście  

z nich współpracuje ze zbiornikami, natomiast pozostałe to wydzielone hydrofornie strefowe. 

Najważniejszymi hydroforniami dla zasilania całego systemu są H1 Rożnów przy ujęciach, 

H2 Rożnów przy kościele oraz H7 Przydonica przy kościele. Hydrofornie podłączone są do 

pełnego monitoringu. 

Spółka posiada łącznie 17 zbiorników zapasowo-wyrównawczych. Zbiorniki te zlokalizowane 

są w różnych częściach sieci. 

Spółka „Dunajec” zarządza łącznie ok. 65 km sieci kanalizacji sanitarnej wykonanej  

w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym.  Na sieci znajduje się łącznie 19 sieciowych 

przepompowni ścieków. Aglomeracja gminy Gródek nad Dunajcem jest skanalizowana  

w ponad 80%. Ścieki od mieszkańców Gminy Gródek nad Dunajcem są transportowane 

systemem kanalizacji zbiorczej do pięciu oczyszczalni ścieków. Mechaniczno-

biologiczne  oczyszczalnie ścieków o układzie sekwencyjnym typu SBR znajdują się w 

Gródku nad Dunajcem, Rożnowie, Tropiu, Barkowej Posadowej oraz Siennej.  

Spółka zatrudnia 20 pracowników, w tym 8 zajmuje stanowiska administracyjno - biurowe, 

natomiast 12 stanowiska fizyczne. W spółce jest zatrudnionych 7 kobiet.  

Spółka prowadzi eksploatację złoża kruszywa naturalnego zlokalizowanego w miejscowości 

Rożnów, złoże ,,Dwory III”. Od chwili otrzymania koncesji zostało wydobyte 76 534 tony  

materiału. Zasoby bilansowe w złożu wynoszą jeszcze 430 tys. ton.  Spółka sprzedaje dwa 
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asortymenty materiału: pospółkę 0/150 oraz ziemię z nadkładu. Klienci to w głównej mierze 

przedsiębiorstwa z sektora budownictwa drogowego.  

W marcu 2019 roku została zakończona i odebrana rekultywacja poeksploatacyjna złoża 

,,Rożnów Dwory I i Dwory II”.  

XI. REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU  PROFILAKTYKI 

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCHW W GMINIE GRÓDEK 

NAD DUNAJCEM 

                     

Rada Gminy Gródek nad Dunajcem Uchwałą nr LIV/371/2018 z dnia 6 września 2018 r.w 

sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży na terenie 

Gminy Gródek nad Dunajcem ustaliła następujące limity zezwoleń.  

 
Maksymalna ilości 

zezwoleń na alkohol  w 

poszczególnej kategorii  

napoje alkoholowe            

do 4,5% zawartości 

alkoholu oraz piwa -

„piwo”  

napoje alkoholowe 

powyżej 4,5% do 18% 

zawartości alkoholu    (z 

wyjątkiem piwa)-„wino”  

napoje alkoholowe 

powyżej 18% 

zawartości alkoholu 

–„wódka” 

Napoje alkoholowe  

przeznaczone do spożycia 

poza miejscem sprzedaży 

„sklepy” 

30 zezwoleń 25 zezwoleń 25 zezwoleń 

Napoje alkoholowe 

przeznaczone do spożycia 

w miejscu sprzedaży 

„bary, restauracje itp.” 

50 zezwoleń 20 zezwoleń 20 zezwoleń 

 

Do tej pory limitowana była liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych a nie 

liczba zezwoleń - tzn., że dany punkt sprzedaży alkoholu mógł posiadać od 1 do 3 zezwoleń 

(odrębnie na sprzedaż alkoholu do 4,5% oraz piwa, powyżej 4,5% do 18% z wyjątkiem piwa, 

oraz powyżej 18%. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa 

przeznaczonych do spożycia  w miejscu (bary) i poza miejscem (sklepy) nie były limitowane.  

W przypadku zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  przeznaczonych do 

spożycia poza miejscem sprzedaży dotychczasowy limit określony był na poziomie 30 

punktów. Dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w 

miejscu sprzedaży dotychczasowy limit wynosił  18 punktów. 
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Obecnie na terenie naszej gminy liczba wydanych zezwoleń wygląda następująco: 

liczba zezwoleń na 

sprzedaż napojów 

alkoholowych 

w punktach do 

spożycia poza 

miejscem sprzedaży 

 w punktach do spożycia 

w miejscu sprzedaży Ogółem 

kat. A- do 4,5% zawartości 

alkoholu oraz piwo 20 34 54 

kat. B -do 18 % zawartości 

alkoholu (z wyjątkiem 

piwa) 17 13 30 

kat. C - powyżej 18 % 

zawartości alkoholu 16 8 24 

 

W naszej gminie nie wprowadzono zakazu sprzedaży napojów alkoholowych po godzinie 22. 

Warto jednak zaznaczyć, iż w całej gminie wydano tylko jedno zezwolenie jest na sprzedaż 

napojów alkoholowych przez całą dobę. 

Kolejna Uchwała nr LIV/374/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 6 września 2018 

r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na 

terenie Gminy Gródek nad Dunajcem w §1wprowadziła następujące ograniczenia. 

1) Sprzedaż napojów alkoholowych może być prowadzona w placówkach przystosowanych          

do prowadzenia działalności handlowej. 

2) Punkt sprzedaży napojów alkoholowych oraz punkt sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych nie może być usytuowany na polach biwakowych i kąpieliskach. 

 

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2018 

▪ W skład GKRPA wchodzi 7 osób : przedstawiciel Policji, pielęgniarka, dwóch pracowników 

socjalnych i trzech nauczycieli. W ramach Komisji działają dwa zespoły problemowe: 

1)    Zespół ds. Orzekania i motywowania do leczenia, 

  2)    Zespół ds. Kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych i opiniowania   

wniosków. 

 

▪ Posiedzenia KRPA ogółem 16 w tym: 

przeprowadzono 16 rozmów motywacyjnych i wydano postanowienia opiniujące lokalizację 

punktów sprzedaży napojów alkoholowych - ogółem 19 w tym postanowienia negatywne 0 

W roku 2018 przeprowadzono kontrole 15 punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 

 

▪ do Komisji wpłynęło: 16 wniosków o leczenie odwykowe  

Sporządzono 2 zlecenia przeprowadzenia badania przez biegłych sądowych  i 2 wnioski do 

Sądu w sprawie obowiązku leczenia odwykowego  

 

▪ Szkolenia w których uczestniczyli członkowie KRPA:  
- Skuteczna realizacja zadań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

- Rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii 

- Bezpiecznie chce się żyć – kierujący pod wpływem alkoholu sprawcami wypadków 

drogowych 
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I.  Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów     

    Alkoholowych na zaplanowane na rok 2018 -  170.000,00 w 2108  roku zamknęła  się        

kwotą złotych 154.069,97 co oznacza: 90,63 % realizacji. 

 Zadania zrealizowane w ramach Programu: 

1. Dożywianie dzieci  - 83 dzieci, kwota – 35.000,00 

2. Posiedzenia komisji, zwrot koszt ów dojazdu do Ośrodków Terapii i Lecznictwa 

Odwykowego , opłacanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje w zakresie pracy z 

osobami uzależnionymi oraz ofiarami przemocy, zwiększenie dostępności pomocy 

terapeutycznej  poprzez zatrudnienie w punkcie konsultacyjnym  psychologa , sporządzanie 

opinii biegłych w zakresie uzależnienia od alkoholu – kwota ogółem 24832,13  

Celem zwiększenia dostępu do profesjonalnej pomocy terapeutycznej dla osób 

uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem i współuzależnionych, członków ich rodzin ze 

środków Gminnego Programu finansowane było zatrudnienie psychologa w Punkcie 

Konsultacyjnym. W roku 2018 z pomocy psychologa w formie konsultacji oraz cyklicznych 

spotkań, w sumie skorzystało 32 osoby. 

3. Współudział w finansowaniu działań terapeutycznych podejmowanych przez Ośrodek  

Terapii w Nowym Sączu – 4.000,00 

Ponadto ze środków Gminnego Programu przekazywana jest dotacja dla Ośrodka 

Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu. W 2018 roku zarejestrowanych zostało 

w nim 15 mieszkańców naszej gminy, w tym 2 osoby w Poradni dla dzieci i młodzieży.                       
Z otrzymanego zestawienia wynika, ze dla mieszkańców naszej gminy udzielono 12 porad 

diagnostycznych, 26 sesji terapii indywidualnej oraz 6 sesji psychoterapii grupowej. 

4. Prowadzenie działalności statutowej w świetlicach środowiskowo-problemowych 

zlokalizowanych przy szkołach na terenie gminy prowadzenie zajęć przez logopedę oraz 

zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych. - 37.754,63   
W szkołach realizowane są programy głównie z zakresu profilaktyki uniwersalnej                 i 

przynoszą one pozytywne efekty w postaci braku odnotowywanych przypadków używania 

substancji psychoaktywnych. Na terenie wszystkich ośmiu szkół podstawowych prowadzone 

są świetlice środowiskowo-problemowe i zajęcia logopedyczne finansowane ze środków 

Gminnego Programu. W roku 2018 zajęcia w 8-miu świetlicach środowiskowo-

problemowych obejmowały  dzieci z rodzin zagrożonych skutkami alkoholizmu i wynosiły 

462 godzin zajęć świetlicowych i  640 godzin zajęć logopedycznych. 

5. Dotacja dla Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu  - 8.236.00 

Celem zapewnienia opieki osobom nietrzeźwym zawarte zostało Porozumienie pomiędzy 

Wójtem Gminy a  Miastem Nowy Sącz – Sądeckim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej (SOiK) 

na realizację następujących  zadań – świadczonych całodobowo w okresie od  01.02.2018 do 

31.12.2018. : 

 

▪ Pełnienie dyżuru przez Dział Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi w SOiK-u, 

▪ Miejsca w Sądeckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale 

Opieki 

▪ nad Osobami Nietrzeźwymi dla osób dowiezionych do wytrzeźwienia 

▪ Świadczenie warunków sanitarno-higienicznych, wymagane przepisami, 

▪ Opiekę lekarską podczas pobytu oraz pierwszą pomoc medyczną w nagłych 

wypadkach, 
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▪ 5.Zastosowanie działań profilaktycznych poprzez uświadomienie o szkodliwości  

nadużywania napojów alkoholowych, metodach leczenia uzależnień oraz motywowanie 

do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu.  

 

Z otrzymanych informacji wynika, iż w okresie od 1.02 – 31.12.2018 r do SOiK-u zostało 

przyjętych 29 osób z terenu naszej gminy.  

 

6. Obozy i kolonie profilaktyczne -  28.085,00 

Miedzy innymi – wymiana wakacyjna Mielno, Zielona Szkoła, Obóz piłkarki, Półkolonia w 

Przydonicy. 

7. Organizowanie imprez kulturalnych i sportowych oraz eliminacji i konkursów połączonych 

z prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i 

młodzieży oraz rodziców.  – 8. 662,24 

Między innymi – Bezpieczny wypoczynek nad wodą, Bieg Jeziora Rożnowskiego, Regaty 

Zatoki Bartkowskiej, Projekt Pod Żaglami. 

8. Udział w Ogólnopolskim  Zjeździe Grup AA – czerwiec 2018  - 2.000.00  

9. Przygotowanie Wigilii dla dzieci  objętych programem profilaktyczny realizowanym w 

szkołach na terenie gminy. – 5.499,97 

W   dniu 17 grudnia 2018 roku  w Domu Weselnym AZALIA w Podolu odbyło się spotkanie 

wigilijne dzieci i młodzieży ze szkół z terenu gminy wraz ich opiekunami z 

przedstawicielami GKRPA i Urzędu Gminy – w sumie 100 osób. Po występie grupy 

kolędniczej przygotowanym przez uczniów Szkoły Podstawowej w Siennej  były życzenia 

opłatkowe i uroczysta wieczerza Wigilijna. Dla dzieci biorących udział w spotkaniu święty 

Mikołaj przygotował słodkie upominki                              

 

II. Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowana na rok 

2018 -  10.000,00 zamknęła  się  kwotą złotych 6.400,00 co oznacza: 64 % realizacji. 

WARSZTATY „ SMAK ŻYCIA, CZYLI DEBATA O DOPALACZACH” i 

„CUKIERKI” kwota złotych  2.700,00 

Zorganizowanie i przeprowadzenie przez Stowarzyszenie Śląskie Centrum Profilaktyki i 

Psychoterapii zgodnie z umową warsztatów profilaktycznych - „ Smak życia, czyli debata o 

dopalaczach” dla uczniów z ośmiu szkół podstawowych w Gminie Gródek nad Dunajcem .         

W sumie 16 godzin dydaktycznych dla uczniów najstarszych klas. 

A także przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych - „Cukierki” dla najmłodszych uczniów 

Szkoły Podstawowej w Gródku nad Dunajcem– 2 godziny lekcyjne. 

 

WARSZTATY „AKTYWNY CZAS WOLNY ANTIDOTUM NA UZALEŻNIENIA” 

kwota złotych  2.000,00 

 

Zorganizowanie i przeprowadzenie przez Centrum Edukacji i Animacji - Łukasz Hajduk 

dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Gródek nad Dunajcem: 

- uczniów Szkoły Podstawowej  w Roztoce Brzezinach – 2 warsztaty: 4 godziny lekcyjne 

- uczniów Szkoły Podstawowej  w Rożnowie – 2 warsztaty: 4 godziny lekcyjne 

Zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych   1.700,00                    
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XII. EDUKACJA: 

W 2018r. na terenie gminy funkcjonowało 8 szkół podstawowych w tym jeden zespół szkół, 

łącznie z 87 oddziałami w tym 67 oddziałów szkoły podstawowe, 6 oddziałów gimnazja, 12 

oddziałów przedszkolnych  plus Przedszkole Bajkowa Kraina oraz jeden oddział w przedszkolu 

niepublicznym.  Ogólna liczba uczniów wynosiła 1403. Średnio do jednej klasy uczęszczało w 

szkole podstawowej 13,06 uczniów a w gimnazjum 19 uczniów. Na terenie gminy w 2018r. 

zatrudnienie nauczycieli wynosiło 167,48 etatów w tym: bez stopnia 1,04 etatu, stażystów 6,94 

etatu, kontraktowych, 23,11, mianowanych 23,76 i dyplomowanych 112,63 etatu. Na terenie 

Gminy funkcjonuje również szkoła muzyczna I stopnia gdzie w oddziale czteroletnim uczy się 

56 uczniów a w oddziale 6 letnim uczy się 98 uczniów.  

Wydatki na stypendia wyniosły 55 280,00 z tego dotacja wyniosła 49 500,00 złotych .Gmina 

ze środków własnych na stypendia przeznaczyła 5789,00  złotych,  z których skorzystało 521 

dzieci.    

Siedmioro uczniów dowożonych jest do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym 

Sączu. Koszt dowozu 63 541,80 złotych . Dziewięcioro dzieci dowożą rodzice. Gmina z tego 

tytułu poniosła koszty w wysokości 24 300,00 złotych. 

Do Niepublicznego Przedszkola uczęszcza 20 dzieci. Na funkcjonowanie tego przedszkola 

Gmina przekazała dotację w wysokości 125 598,55 złotych. 

W 2018 roku Gmina otrzymała  subwencję oświatową w wysokości 11.573.144,00 złotych w 

tym na funkcjonowanie szkoły artystycznej 1.921.576,00 złotych. Z budżetu Gminy do oświaty 

dołożono 3.824.521,78 złotych. 

Gmina Gródek nad Dunajcem nie prowadzi żłobków. 

XIII. KULTURA I SZTUKA. 

Domy Kultury: 

Chronologiczny wykaz ważniejszych wydarzeń kulturalnych 2018: 
 

Jasełka Bożonarodzeniowe - Jelna  

Koncert Noworoczny - SP Rożnów 

Dzień Seniora - sołectwa i Stowarzyszenia działające na terenie gminy 

Święto 3 maja - uroczysta Msza Św. w intencji ojczyzny w Tropiu 

Festyn Strażacki OSP Gródek n/D 

DNI JEZIORA ROŻNOWSKIEGO 2018 

- Eko Wianki - Sienna  

- VII Bieg Nad Jeziorem Rożnowskim - Gródek n/D 

- Regaty Otwarcia o Puchar Herona - Sienna 

- Inauguracja Dni Jeziora 2018 - Kabaret Kopydłów - scena letnia GOK Gródek n/D 
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- Powitanie lata na siennieńskich wzgórzach - Sienna Stowarzyszenie "Siennieńskie Wzgórza" 

- Festyn Strażacki OSP Przydonica 

- Koncert dziecięcych zespołów regionalnych - uczestników Festiwalu "Święto Dzieci Gór"  

- Festyn w Rożnowie - Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Pogórze 

- Gminne Dożynki - Przydonica Stowarzyszenie "Złoty Orkisz" 

- Regaty żeglarskie "Z wiatrem do wolności" i  Puchar Wójta Gminy Gródek n/D" 

- Turniej sołectw w piłce nożnej 

- "Fasolowe żniwa" - zakończenie Dni Jeziora - amfiteatr w Rożnowie koncert gwiazdy 

wieczoru - kapela "Ciupaga" 

Wydarzenia związane z obchodami 100 rocznicy odzyskania niepodległości: 

• W dniu 11 listopada odbyły się gminne obchody Dnia Niepodległości - 100 rocznicy 

odzyskania przez Polskę niepodległości po latach zaborów. Licznie zgromadzeni 

mieszkańcy i gości wzięli udział w przemarszu do kościoła parafialnego w Gródku nad 

Dunajcem, gdzie Mszę Św za Ojczyznę odprawił Ksiądz Proboszcz. Po Mszy Św. 

zgromadzeni uczestnicy uroczystości przemaszerowali przez scenę letnią GOK- tu 

zostały wypuszczone w powietrze białe i czerwone balony. Dalszy ciąg odbył się w hali 

sportowej Szkoły Podstawowej w Gródku. Bardzo uroczyście, w skupieniu odśpiewano 

hymn narodowy, młodzież z tej szkoły w sugestywny sposób przedstawiła wydarzenia 

związane z utratą i odzyskaniem niepodległości przez Polskę. Uczestnicy konkursu 

literackiego i plastycznego "Nasza Niepodległa ( organizowanego przez GOK ) odebrali 

nagrody a na scenę weszła Alternatywna Grupa Twórcza z Rożnowa - której członkowie 

przedstawili okolicznościowy program. 

• 9 listopada 2018r. w ramach uczczenia obchodów 100 – letniej rocznicy Odzyskania 

Niepodległości na skwerku przy Szkole Podstawowej w Przydonicy z udziałem całej 

społeczności szkolnej został posadzony „Dąb Niepodległości” - drzewo, które jest 

symbolem siły, długowieczności i nieprzemijającej pamięci 

• " Wieczornica w Lipiu" - w czwartkowe popołudnie 25 października 2018 r. w Lipiu, 

miały miejsce szczególne uroczystości związane z obchodami 100 rocznicy odzyskania 

przez Polskę niepodległości. 

•  Stowarzyszenie Kulturalne SIENNIEŃSKIE WZGÓRZA przygotowało 

okolicznościową akademię z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości, która odbyła się w dniu  18 listopada w Szkole Podstawowej w Siennej. 

Działalność promocyjna: 

Gminny Ośrodek Kultury jest wydawcą  kwartalnika - gazety lokalnej Gminy Gródek "Znad 

Jeziora Rożnowskiego"  , na bieżąco prowadzimy  tez stronę internetową GOK-u (www.gok-

grodek.iap.pl) oraz dostarczamy  część materiałów, zdjęć do strony internetowej Gminy 

Gródek n.D.  Z naszym  udziałem przygotowano publikację "75 lat Elektrowni Rożnów " . W 

roku 2018 - wydawnictwo i aplikacja "Rożnowskie Jezioro Marzeń" i mapę turystyczną 

"Pogórze Rożnowskie" wspólnie z Fundacją "Horyzont 360"  . Bierzemy udział w 

powstaniu  wydawnictwa "Gmina Gródek n.D" oraz aplikacji "Gmina Grodek" Współpracuje 

także z prasą lokalną  - "Gazeta Krakowska" i portalem Sadeczanin.info oraz RDN- Nowy Sącz.  

Wykonujemy  projekty zaproszeń, koszulek okolicznościowych, plakatów na gminne imprezy. 

Oczywiście wszystkie wydarzenia promujemy także na naszym profilu Facebook. 
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Gminny Ośrodek Kultury we współpracy ze szkołami z terenu gminy współorganizuje imprezy 

okolicznościowe oraz konkursy gminne, międzygminne takie jak: Turniej bezpieczeństwa w 

Ruchu Drogowym, miedzy powiatowy konkurs plastyczny, rejonowy konkurs recytatorski, 

konkurs języka angielskiego, konkurs języka niemieckiego, konkurs ortograficzny i inne. 

Konkurs Palm Wielkanocnych                                                                  

Gminny Ośrodek Kultury w Gródku nad Dunajcem wspólnie z Ks. Proboszczami Parafii gminy 

Gródek nad Dunajcem zaprosił mieszkańców gminy do przeglądu palm wielkanocnych. Celem 

konkursu było kultywowanie tradycji wykonywania palm wielkanocnych. Przegląd miał 

charakter otwarty, preferowane były prace wykonane samodzielnie, technikami tradycyjnymi. 

Podczas Mszy św. palmy zostały poświęcone oraz brały udział w uroczystej procesji wokół 

kościołów. Po Mszy najpiękniejsze palmy zostały nagrodzone, a ich wykonawcy oprócz nagród 

rzeczowych otrzymali także słodycze. 

Konkurs Pisanek Wielkanocnych                                                                                      

Podsumowanie tegorocznego "Konkursu pisanek". W zorganizowanym przez GOK pikniku 

wzięło udział ponad 140 uczestników konkursu. Były pyszne kiełbaski z grilla, słodycze, 

mnóstwo zabaw na świeżym powietrzu i oczywiście rejs statkiem po Jeziorze Rożnowskim.  

Konkurs - Szopki Bożonarodzeniowe                                                      

Nagrody zostały rozdane uroczyście podczas koncertu noworocznego. 

21 stycznia odbył się koncert noworoczny w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Rożnowie. 

Gościem specjalnym była Pani Halina Błażejczyk. Kolędowali dla nas uczniowie klasy 

wokalnej Szkoły Muzycznej w Rożnowie oraz Zespół Regionalny "Rożnowska Dolina". 

Działalność oraz wydarzenia kulturalne w poszczególnych placówkach WDK: 

Działając  w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1992 roku o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej oraz zgodnie z realizacją zadań statutowych Gminny Ośrodek Kultury 

w Gródku nad Dunajcem realizuje powierzone zadania poprzez wypracowany stały 

harmonogram zajęć i imprez artystycznych. Zajęcia są zajęciami otwartymi skierowanymi do 

dzieci , młodzieży i dorosłych, zamieszkałych głównie na terenie Gminy Gródek nad 

Dunajcem,. Obejmują aktywność w zakresie nauki gry na instrumentach dętych, tańca , śpiewu, 

fotografii i sztuk plastycznych. 

Działalność GOK- u to działalność pięciu filii: 

• WDK Rożnów 

• WDK Bartkowa 

• WDK Jelna 

• WDK Roztoka –Brzeziny 

• WDK Gródek nad Dunajcem 

• Stołówka gminna w Jelnej  

• CSK w Przydonicy 

WDK Rożnów 

Przy WDK Rożnów działają: 
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 ZESPOŁ REGIONALNY „MAŁE ROŻNOWIOKI” , „ROŻNOWSKA DOLINA” i  GRUPA 

TANECZNA ,,ROŻNOWSKIE FASOLKI” 

Grupa I, Zespół Regionalny „Rożnowska Dolina” 

 

Grupa w 2018 liczyła 37 osób (młodzież powyżej 15 roku życia, licealiści, studenci oraz osoby 

dorosłe). W 2018 odbyło się 50 prób, które odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu oraz 21 

występów: 

Sukcesem zespołu w 2018 jest wyróżnienie grupy śpiewaczej, żeńskiej na przeglądzie w 

„Drużbacka” w Podegrodziu, wyróżnienie Międzykulturowym Festiwalu Folkloru w Dąbrowie 

Górniczej  oraz wywalczenie drugiego miejsce na 37. Wodzisławskich Spotkaniach z 

Folklorem. 

Grupa II „Małe Rożnowioki” 

Grupa w 2018 liczyła 35 osób (8-15 lat). Próby odbywały się regularnie, raz w tygodniu. W 

2018 odbyło się 49 prób i 11 występów: 

 

Od września powadzony był nabór nowych członków do zespołu oraz podział na grupy: 

początkującą i zaawansowaną.  

Sukcesem zespołu było wygranie 42. Karpackiego Festiwalu Dziecięcego w Rabce Zdroju i 

tym samym kwalifikacja na Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych 

„Święto Dzieci Gór 2019” 

Grupa III „Rożnowskie Fasolki” , gr. B 

Grupa w 2018 liczyła 24 dzieci (5-8 lat). Odbyły się 44 próby i 8 występów, m.in. występ w 

DPS w Nowym Sączu, koncert kolęd w Roztoce, występ w Szkole Podstawowej w Nowym 

Sączu i Rożnowie z okazji Dnia Bibliotek . 

Grupa ta ze względu na wiek dzieci towarzyszy zazwyczaj zespołowi „Małe Rożnowioki”.  

Grupa IV „Rożnowskie Fasolki” gr. A 

 

Grupa powstała we wrześniu 2018. Liczyła 16 dzieci w wieku od 4 do 7 lat. Dzieci spotykały 

się regularnie, raz w tygodniu. Poprzez zabawy ruchowe poznawały podstawowe kroki 

taneczne. Od września do grudnia 2018 odbyło się 13 spotkań. 

 

Grupie III i IV na zajęciach towarzyszy akompaniator. Grupa 2 współpracuje zarówno z 

akompaniatorem, jak i kapelą, natomiast grupa 1 pracuje wyłącznie z kapelą. 

We wszystkich grupach obecnie jest 112 osób + 7 osób grających w kapeli.  

Łącznie w 2018 odbyło się 156 prób i 40 występów.  

 

Kapela Ludowa "Rożnowioki"                                                                                            

 

W kapeli, w 2018 grało 7 muzyków. Towarzyszyli oni na każdej próbie i występach zespołowi 

„Rożnowska Dolina”, ponadto uczestniczyli w każdej próbie generalnej i każdym występie 

zespołowi „Małe Rożnowioki” oraz „Rożnowskie Fasolki”. Kapela oprócz występów z 

zespołami ma na swoim koncie indywidulane koncerty. Muzyka często spotyka się przed próbą 
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zespołu na indywidualne próby. 

Sukcesem kapeli w 2018 było wyróżnienie na przeglądzie „Drużbacka” w Podegrodziu oraz 

zajęcie 1 miejsca na 37. Wodzisławskich Spotkaniach z Folklorem . 

 

BIG  BAND Rożnów 

Zespół działający w WDK  Rożnów. Zrzesza młodych ludzi z pasją do muzyki, którzy grają 

razem od marca 2014 roku. Prowadzący - Michał Król.   

2018 - I miejsce w grupie Big Bandów i Orkiestr Rozrywkowych 

 w 41 Małopolskim Festiwalu  Orkiestr Dętych                                                                                                          

 

ORKIESTRA DĘTA  działająca przy OSP Rożnów                                                                                       

2018 - wyróżnienie I stopnia w grupie Orkiestr OSP 

 w 41 Małopolskim Festiwalu  Orkiestr Dętych 

WDK Bartkowa 

 

WDK Bartkowa to obiekt składający się z jednej wielofunkcyjnej sali, WC, zaplecza oraz placu 

zabaw i boiska wielofunkcyjnego. Obiekt otwarty jest przez 5 godzin dziennie (15.oo-20.oo) 

poza poniedziałkami  i  w soboty (9.oo-13.oo- zajęcia w terenie- fotografia, turystyka). 

Dodatkowo prowadzone są tu zajęcia z języka angielskiego dla dzieci i młodzieży. Jeśli jednak 

instruktor zajęty jest przygotowaniem imprez Gminnego Ośrodka Kultury to wówczas budynek 

bywa zamknięty. W budynku odbywają się dodatkowo różnego rodzaju zebrania oraz jest to 

lokal wyborczy. Lokal i teren sportowy udostępniany jest także różnym instytucjom ( np. 

Zespół Szkół w Podolu - Górowej) i stowarzyszeniom ( w tym Stowarzyszeniom: "Wczoraj, 

Dzisiaj, Jutro", "Działajmy Razem") na prowadzenie ich działalności. 

 Zajęcia prowadzone w WDK to głównie różne formy plastyki - plastyczne, ceramiczne 

i fotograficzne oraz sportu - tenis stołowy, bilard, siatkówka, koszykówka, piłka nożna czy 

ręczna. Swoje miejsce mają także najmłodsi - dostępny plac zabaw. Dla wszystkich dostępne 

są także trzy stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu ( oraz dostęp wifi). Prowadzone 

są oczywiście zajęcia świetlicowe- dostępne dla wszystkich. Na zajęcia uczęszczają głównie 

mieszkańcy Bartkowej - Posadowej , Podola - Górowej i Przydonicy ( ale także np. z Rożnowa 

na zajęcia fotograficzne). Od 5 lat  posiadamy piec do wypału ceramiki.  Dzięki możliwości 

przeprowadzenia pełnego cyklu obróbki ceramiki w zajęciach uczestniczą grupy z : Roztoki 

Brzeziny, Rożnowa, Bartkowej, Podola, Przydonicy - łącznie ponad 120 osób. W okresie ferii 

zimowych w zajęciach ceramicznych brali udział także wypoczywający w naszej gminie 

młodzi turyści. Szkolne Koło Caritas z Rożnowa, Stowarzyszenie "Działajmy Razem" w 

Podolu- Górowej, uczestniczyły w warsztatach ceramicznych wykonując wyroby ceramiczne 

na imprezy organizowane na potrzeby środowiska lokalnego. W zajęciach uczestniczą klasy 

szkół w Przydonicy, Podolu- Górowej w ramach zajęć plastyki i kółka plastycznego. 

Uczestniczę w przygotowaniu i prowadzeniu koncertów, imprez Dni Jeziora Rożnowskiego. 
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 Instruktor uczestniczy także w imprezach organizowanych przez inne jednostki GOK-

u, głównie z racji posiadanych uprawnień przewodnika górskiego - wyjazdach różnego rodzaju: 

narty, kuligi, występy i szkolenia zespołu regionalnego, oprowadza gości w ramach wymiany 

szkół i instytucji ( głównie gminy partnerskie) ale także przygotowuje i prowadzi wyjazdy na 

teren, Słowacji w ramach wyjazdów tego typu naszych grup. Okresowo służy swoimi 

umiejętnościami przewodnickimi uczniom naszych szkół (Roztoka Brzeziny, Przydonica) . 

Instruktor odpowiada za konkursy: gminne - pisanek wielkanocnych, szopek 

bożenarodzeniowych, , wystaw w budynku GOK oraz przeglądu palm wielkanocnych, 

przygotowanie szczegółów akcji zimowej "Ferie z GOK i Biblioteką". Do zadań należy także 

okresowa kontrola i serwis komputerów znajdujących się w placówkach GOK-u i Biblioteki w 

Rożnowie. 

 Do zadań instruktora należy także obsługa fotograficzna imprez gminnych, wyjazdów, 

obróbka wykonanych zdjęć i ich publikacja na stronach internetowych GOK. W czasie imprez 

organizowanych przez GOK instruktor pełni także inne funkcje : kierowcy służbowego busa, 

montażysty namiotu widowiskowego czy rozbieralnej sceny, nagłośnienia, oświetlenia.  W 

ramach obowiązków służbowych instruktor na bieżąco prowadzi tez stronę internetową GOK-

u (www.gok-grodek.iap.pl) oraz dostarcza część materiałów, zdjęć do strony internetowej 

Gminy Gródek n.D.   

WDK Jelna 

WDK w Jelnej funkcjonuje od poniedziałku do soboty (oprócz środy) w godz. 16-20,  

w czwartki 18-20) 

Styczeń 

 

- Próby Jasełek - każda sobota (30 osób) 

- Gry w bilarda,tenisa oraz gry planszowe ( w przerwach prób) 

- Próby tańca z pasterkami i pasterzami - każdy piątek (8 osób) 

- Przedstawienie Jasełek na hali Zesp. Szkół w Jelnej z udziałem dzieci i młodzieży z 

WDK (zebrana składka w kwocie 1820 zł została przekazana chorym dzieciom z Parafii 

Sienna,  na leczenie oraz rehabilitację 

- Odwiedzanie chorych dzieci (z delegacją z Jasełek) oraz przekazanie pieniędzy dla trzech 

osób z Jelnej oraz Lipia 

- Zajęcia świetlicowe (15 osób) 

 

Luty 

- Turnieje i konkursy związane z feriami: 

- Turnieje bilarda dla dzieci i młodzieży (razem ok. 30 osób) 

- Turnieje tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży (razem ok.26 osób) 

- Ozdabianie różnych przedmiotów techniką decoupage (16 osób) 
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- Konkurs rzeźby w plastelinie (25 osób) 

- Konkurs na najpiękniejszą "walentynkę" (17 osób) 

- Wyjazd do kina z dziećmi i młodzieżą grającymi w Jasełkach na film pt."Cudowny chłopak" 

(40 osób) 

- Rozwiązywanie krzyżówek przez dzieci i młodzież (15 osób) 

- Konkurs plastyczny - technika i tematyka dowolna (16 osób)  

- Mini dyskoteka dla dzieci ( 15 osób) 

- Zajęcia świetlicowe ( 10 - 20 osób) 

Marzec 

- Zajęcia plastyczne związane z Dniem Kobiet (15 osób) 

- Wydzieranki, malowanki, wycinanki z dziećmi (13 osób) 

- Kalambury, gry w skojarzenia, rebusy, zagadki itp. (15 osób) 

- Czytanie dzieciom bajek, rozmowy  (12 osób) 

- Nauka małych dzieci gry w bilardu (5 osób) 

- Gry planszowe, karty, skojarzenia, eurobiznes itp. (15 osób). 

- Gry w państwa - miasta, krzyżówki, itp. (12 osób) 

- Zajęcia świetlicowe (10 - 20 osób) 

Kwiecień 

- Prace nad repertuarem pożegnania klasy  III gim (25 osób) 

- Prace nad repertuarem pożegnania klasy III gim przez kl. II gim 

- Spotkania i próby z II i III kl.gim 

- Gry i zabawy z piłką na zewnątrz  (15 osób) 

- Rozmowy i dyskusje o życiu ... (14 osób) 

- Kalambury, gry, zagadki, rebusy itp.(20 osób) 

- Zajęcia świetlicowe (10- 20 osób) 

Maj 

- Próby z  II i III kl. gim na zakończenie roku szkolnego  

- Spotkania "majówkowe - śpiewy i modlitwy - cały maj (ok.20 osób) 

- Piłka nożna, piłka siatkowa, zabawy w "berka" oraz w "kluchy" (20 osób) 

- Gry sprawnościowe na zewnątrz - rzut piłkami do celu, skakanki, hula-hop itp.(15 osób) 

- Prace plastyczne związane z  Dniem Matki (15 osób) 
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- Gry planszowe m.in. szachy, warcaby, skoczki, chińczyk (14 osób) 

- Zajęcia świetlicowe (10 - 25 osób) 

Czerwiec 

- Próby z II i III kl.gim  

- Ognisko i pieczenie kiełbasek z dziećmi uczęszczającymi na "majówki" - (20 osób) 

- Piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, odbijanie piłką plażową itp.(20 osób) 

- Gry w kalambury,  miasta - państwa karty itp. (10 osób) 

- Bilard, tenis stoł. gry planszowe i zabawy grupowe (16 osób) 

- Zabawy w chowanego, berka, dwa ognie itp. (15 osób) 

- Impreza dla dzieci z okazji rozpoczęcia wakacji (grillowanie kiełbasek ,konkurs tańca, mini 

turniej bilardu, zabawy i konkursy z piłką na świeżym powietrzu (18 osób) 

- Zajęcie świetlicowe (10 - 20 osób) 

W WDK odbywa się także nauka gry na pianinie, skrzypcach oraz gitarze klasycznej. 

W WDK odbywa się także nauka gry na pianinie oraz gitarze klasycznej. 

Lipiec 

Wakacyjne konkursy i turnieje, m.in.:- Turniej tenisa  stołowego  dla  dzieci ( 16 osób)- Turniej 

tenisa  stołowego  dla  młodzieży ( 18 osób)- Konkurs plastyczny  pt. "Wakacje marzeń" – prace  

wykonywane  techniką dowolną- kredki ,farby ,ołówek, wyklejanie  bibułą, wydzieranki itp. 

(16 osób)- Gry i zabawy z piłką na świeżym powietrzu - “kluchy”, mini siatkówka,  berek, 2 

ognie, piłka nożna (20 osób), badminton,- Rzeźby  w plastelinie,  m.in.:  postacie  filmowe, 

książkowe itp. przedstawienie  świata  zwierząt roślin mini  akwaria- świat  wodny zamknięty 

w słoiku (14 osób)- Gry sprawnościowe- rzutki, skakanie  na skakance  na czas, hula -hop, 

wyścigi w workach, rzut do celu itp.(20 osób)- Ognisko z pieczeniem  kiełbasek, gry i zabawy 

na świeżym powietrzu (30 osób) 

Sierpień 

C.d. wakacyjne konkursy i turnieje...- Turniej  bilardu  dla  dzieci (20 osób)- Turniej  bilardu  

dla  młodzieży (18 osób)- Gry i zabawy na świeżym powietrzu, m.in.:  mini - siatkówka, piłka  

nożna, berek, zabawa wy w  chowanego itd. (18 osób)- Zajęcia  świetlicowe, gry planszowe -

chińczyk, skoczki, warcaby, eurobiznes, itp.(17 osób)- Konkurs wiedzy  ogólnej: "Rusz 

rozumem", zagadki, rebusy, quizy, rozwiązywanie krzyżówek, kalambury, itp.(16 osób)- Prace 

plastyczne z dziećmi  i młodzieżą - technika i tematyka dowolna (15 osób)- Mini  dyskoteka  

dla dzieci ( 20 osób) 

- Ognisko z pieczeniem  kiełbasek na zakończenie  wakacji (35 osób) 

Wrzesień 

Wykonywanie  prac  technik  serwetkowej “decoupage”  (14 osób)- Układanie krzyżówek z 

rozsypanych liter, zabawa  w kalambury (12 osób)- Prace plastyczne z wykorzystaniem  



 

str. 82 
 

kolorowych kartonów, bibuły, plasteliny itp. (14 osób)- Gry planszowe - chińczyk, eurobiznes, 

skojarzenia, itp (14 osób)–Opowieści z dawnych czasów - historie, kultura, tradycje, itp. (15 

osób)–Gry i zabawy  sprawnościowe  na świeżym powietrzu (16 osób)–Czytanie  z dziećmi  

bajek, wyci¹ganie wniosków, dyskusje ( 15 osób)- Gry w tenisa, karty, bierki, eurobiznes itp. 

(15 osób)- Rozmowy, opowieści, wspomnienia  przy ciastku  i herbatce (15 osób) 

Październik 

C.d. “decoupage”  (14 osób)- Gry i zabawy typu eurolingua, skojarzenia, karty, gry planszowe 

itp. (15 osób)- Wydzieranki, malowanki, wycinanki z dziećmi i młodzieżą (13 osób)- Rzeźba 

w plastelinie  wg własnych pomysłów i wyobraźni (12 osób)- Wstępne prace nad  scenariuszem 

do Jasełek, kolędami, itp.  - Spotkania  z dziećmi oraz młodzieżą grającą w Jasełkach, 

przyznanie  ról, omawianie najważniejszych spraw  z tym związanych (50 osób)- Gry w tenisa  

stoł. karty, gry planszowe itp. (18 osób)- Rozgrywki sportowe  na powietrzu ( 20 osób) 

Listopad  

Pierwsze  próby  Jasełek   (50 osób)- Przygotowywanie  elementów scenografii, strojów, 

rekwizytów, itp.- Spotkania  związane z występem, przygotowywanie i nagrywanie  kolęd, itp.- 

Próby śpiewu  kolęd  z "artystami" Jasełkowymi–Gry planszowe, karty, bierki, układanie  

krzyżówek, itp. (15 osób)–Zajęcia  świetlicowe- Zabawa  andrzejkowa  dla  młodzieży (30 

osób) 

Grudzień 

Próby Jasełek (50 osób)- Próby tańca  I śpiewu  (50 osób)- Przygotowanie  scenografii  

(końcowe  prace) oraz strojów, rekwizytów, które zostały przeniesione  w przeddzień  Jasełek 

na halę  Szkoły Podstawowej w Jelnej- Próba generalna  na hali  Szko³y Podstawowej  (50 

osób)PS  Jasełka odbyły się w sobotę , 12..01.2019r.na hali Szkoły Podstawowej w Jelnej. 

Zebrane  datki  tradycyjnie  zostały  przekazane  chorym dzieciom  z Parafii Sienna 

WDK Roztoka-Brzeziny 

Świetlica to miejsce gdzie mogą się spotkać zarówno dzieci jak i dorośli. 

Otwarta jest trochę krócej w związku z działającą w Tropiu Siłownią, gdyż obsługiwana jest 

przez jednego pracownika. 

Świetlica otwarta jest we wtorki, czwartki od 12:00 do 16:00 oraz w piątki od 13:00 do 16:00. 

W okresie ferii zimowych jak co roku Świetlica otwarta jest codziennie zgodnie z ogłoszonym 

wcześniej harmonogramem. W ramach pracy Świetlicy prowadzone były także warsztaty w 

Szkole Podstawowej w Roztoce-Brzezinach z wikliny papierowej. W Świetlicy odbywają się 

też zajęcia typu Zumba dla dzieci oraz dorosłych. Organizowano szereg zajęć ,w których dzieci 

brały udział. Wykonywane były różne prace plastyczne, które dzieci zabierały do domu. 

Wykonywaliśmy również kwiaty z bibuły, a także choinki i wianki z wikliny papierowej w 

zajęciach brało udział 7 osób. Można było też poznać technikę robienia na drutach i szydełku, 

chętnych było 6 osób. W Świetlicy organizowane są też zawody, pozwala to dzieciom świetnie 

się bawić oraz rywalizować ze sobą. 

Jak zawsze dużą popularnością cieszy gra tenisa stołowego w związku czym organizowane są 

turnieje w tenisa, a także gry w warcaby oraz piłkarzami. Udział brało 7-12 osób. Dzieci bardzo 
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chętnie grają w rożnego rodzaju gry planszowe, które nie tylko bawią, ale uczą też współpracy 

w grupie oraz wytrwałości. Odbywały się liczne zabawy typu: krzyżówki, rebusy, zagadki, w 

których udział wzięło po 6-7 osób. 

Organizowane były również zabawy sprawnościowe, w których dzieci chętnie brały udział. 

Najmłodszym dzieciom czytane były bajki i odbył się konkurs ze znajomości bajek. Udział 

wzięło 8 osób. 

Za udział w różnego rodzaju konkursach dzieci otrzymywały drobne nagrody oraz słodycze co 

sprawiało im dużo radości. 

Organizując różne zabawy chcemy zachęcić dzieci do wyjścia z domu, aby chętnie 

przychodziły do Świetlicy zabawić się z kolegami 

WDK Gródek nad Dunajcem 

W budynkach administrowanych przez GOK odbywają się stałe zajęcia fitness, zumba, aerobic. 

Gminny Ośrodek Kultury współpracuje aktywnie z Fundacją Horyzont 360 zajmującą się 

między innymi promocją turystyczną Jeziora Rożnowskiego. Powstał dzięki temu nowy album 

Rożnowskie Jezioro Marzeń, aplikacja "Rożnowskie Jezioro Marzeń", w trakcie przygotowania 

jest zaktualizowana mapa turystyczna - Pogórze Rożnowsko-Ciężkowickie jak również nowa 

trasa rowerowa. 

Gminny Ośrodek Kultury zajmuje się również  koordynacją sportu szkolnego. Koordynacja  

imprez sportowych to: 

• ustalanie terminów i miejsc zawodów szkolnych na etapie gminnym i 

międzygminnym 

• organizacja zawodów, turniejów sportowych poza szkolnych oraz  regat 

żeglarskich 

• współpraca z klubami sportowymi, stowarzyszeniami i współorganizacja 

imprez sportowych 

• zakup nagród  typu:  puchary, medale, dyplomy 

• organizacja komisji sędziowskich na turnieje 

• dokumentacja fotograficzna i sprawozdawcza z zawodów i publikacja na stronie 

internetowej GOK-u 

 

Wykaz zorganizowanych i koordynowanych zawodów sportowych: 

Zawody sport szkolny – "Igrzyska Dzieci" Szkoła Podstawowa  rocznik 2005 i młodsi - etap 

gminny: 

• Tenis stołowy drużynowy SP dziewcząt –  luty Rożnów 

• Tenis stołowy drużynowy SP chłopców –  luty Rożnów 

• Mini piłka siatkowa SP chłopcy – luty Jelna 

• Mini piłka siatkowa SP dziewczęta – luty Jelna 

• Mini piłka ręczna SP chłopcy – kwiecień Gródek nad Dunajcem 

• Mini piłka ręczna SP dziewczęta – kwiecień Gródek nad Dunajcem 

• Sztafetowe biegi przełajowe SP chłopcy – kwiecień  

• Sztafetowe biegi przełajowe SP dziewczęta –kwiecień  
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• Mini piłka nożna SP chłopcy – kwiecień Rożnów „Orlik” 

• Czwórbój LA SP chłopcy – maj Roztoka Brzeziny 

• Czwórbój LA SP dziewczęta – maj Roztoka Brzeziny 

• Mini piłka nożna SP dziewczęta – czerwiec  

• Mini koszykówka SP chłopcy – styczeń Podole-Górowa 

• Mini koszykówka SP dziewczęta – styczeń Podole-Górowa 

• Mini piłka nożna SP dziewczęta – czerwiec Sienna 

• Sztafetowe biegi przełajowe SP dziewcząt i chłopców – wrzesień  Bartkowa-Posadowa 

(„Tereny odzyskane”) 

• Halowa piłka nożna SP dziewcząt – październik.  Gródek n/D 

• Halowa piłka nożna SP chłopców –  październik  Gródek n/D 

• Tenis stołowy indywidualny SP dziewcząt - grudzień Podole-G.  

• Tenis stołowy indywidualny SP chłopców - grudzień Podole-G.  

 

Zawody sport szkolny – Igrzyska Młodzieży Szkolnej SP i Gimnazjum  z roczników 2002, 

2003 i 2004 - etap gminny: 

• Piłka siatkowa Gimnazjum dziewcząt – luty Podole-Górowa 

• Piłka siatkowa Gimnazjum chłopców – styczeń Rożnów 

• Tenis stołowy indywidualny Gimnazjum dziewczęta - styczeń Gródek n/D  

• Tenis stołowy indywidualny Gimnazjum chłopcy  - styczeń Gródek n/D  

• Piłka ręczna Gimnazjum dziewczęta – marzec Gródek nad Dunajcem 

• Piłka ręczna Gimnazjum chłopcy – marzec Gródek nad Dunajcem 

• Drużynowe biegi przełajowe Gimnazjum dziewczęta – kwiecień 

• Drużynowe biegi przełajowe Gimnazjum chłopcy – kwiecień  

• Piłka nożna Gimnazjum 6-ki chłopcy – maj Rożnów „Orlik” 

• Piłka nożna Gimnazjum 6-ki dziewczęta – czerwiec  

• Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców – wrzesień  Bartkowa-Posadowa 

(„Tereny odzyskane”) 

• Halowa piłka nożna Gimnazjum dziewcząt –  październik Gródek n/D 

• Halowa piłka nożna Gimnazjum chłopców –  październik Gródek n/D 

• Tenis stołowy drużynowy Gimnazjum dziewcząt –  listopad Gródek n/D 

• Tenis stołowy drużynowy Gimnazjum chłopców – listopad Gródek n/D 

• Koszykówka Gimnazjum chłopcy – listopad Podole-Górowa 

• Koszykówka Gimnazjum dziewczęta – listopad Podole-Górowa 

 

Zawody sport szkolny – "Igrzyska Dzieci" Szkoła Podstawowa rocznik 2005 i młodsi - 

etap międzygminny: 

• Tenis stołowy drużynowy dziewczęta - marzec Gródek n/D 

• Tenis stołowy drużynowy chłopcy - marzec Gródek  n/D 

• Mini koszykówka dziewcząt - styczeń Gródek n/D 

• Mini piłka ręczna chłopców - marzec Gródek n/D 

 

Zawody sport szkolny – Igrzyska Młodzieży Szkolnej SP i Gimnazjum  z roczników 2002, 

2003 i 2004 –  
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etap międzygminny: 

• Piłka ręczna Gimnazjum dziewczęta – marzec Gródek nad Dunajcem 

• Piłka ręczna Gimnazjum chłopcy – marzec Gródek nad Dunajcem 

• Piłka siatkowa Gimnazjum dziewcząt - marzec Rożnów 

• Piłka siatkowa Gimnazjum chłopcy - marzec Rożnów 

• Halowa piłka nożna  dziewcząt –  październik Gródek n/D 

• Halowa piłka nożna  chłopców –  październik Gródek n/D 

• Tenis stołowy drużynowy  dziewcząt –  listopad Gródek n/D 

• Tenis stołowy drużynowy  chłopców – listopad Gródek n/D 

• Koszykówka Gimnazjum chłopcy – listopad Podole-Górowa 

• Koszykówka Gimnazjum dziewczęta – listopad Podole-Górowa 

 

Zawody sport szkolny – Mistrzostwa Powiatu i Rejonu 

• Mistrzostwa Powiatu Nowosądeckiego w tenisie stołowym drużynowym kat. chłopców 

i dziewcząt– marzec ZS Gródek nad Dunajcem 

• Rejonowe Igrzyska Dzieci w tenisie stołowym drużynowym kat. chłopców i dziewcząt– 

marzec ZS Gródek nad Dunajcem 

• Mistrzostwa Powiatu Nowosądeckiego w tenisie stołowym indywidualnym kat. 

chłopców i dziewcząt– styczeń ZS Gródek nad Dunajcem 

• Rejonowe i Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej (Gimnazjum) w tenisie stołowym 

drużynowym kat. chłopców i dziewcząt–  ZS Gródek nad Dunajcem 

• Mistrzostwa Powiatu Nowosądeckiego w piłce ręcznej dziewcząt szkół gimnazjalnych 

– kwiecień ZS Gródek nad Dunajcem 

Inne organizowane przez GOK  

• Turniej Halowej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem - eliminacje 

i finały – ZS Gródek nad Dunajcem  luty 2018 

• Turniej piłki siatkowej o Puchar Przew. Rady Gminy Gródek n/D – marzec 2018 ZS 

Rożnów, ZS Podole-Górowa,  ZS Gródek nad Dunajcem 

• Wyjazdy na narty – Lubinka - Szkółka narciarska – ferie  zimowe 2018 - przez 5 dni 

prawie 70-cio osobowa grupa wyjeżdżała na Stację Narciarską w Lubince., w tym 

zorganizowano "Szkółkę narciarską" dla początkujących, 18 młodych osób ukończyło  

podstawowe szkolenie narciarskie. 

• Wyjazdy na basen w Chełmcu - Ferie z GOK-iem 2018 

• Regaty żeglarskie - otwarcia "Dni Jeziora Rożnowskiego" o Puchar Heronu - lipiec 

Sienna Hotel Heron 

• Turniej sołectw w piłce nożnej o Puchar Wójta Gminy Gródek n/D. – lipiec  

• Regaty Żeglarskie o „Puchar  Wójta Gminy” Gródek nad Dunajcem - lipiec 

• Maraton pływacki – memoriał  Zbigniewa Kmiecia o „Puchar Przewodniczącego Rady 

Powiatu Nowosądeckiego - lipiec 

• Regaty Żeglarskie "Z wiatrem do wolności" - 100 rocznica odzyskania niepodległości 

• organizacja - Rajd Pieszy szlakami Zawiszy Czarnego 

• coroczna organizowanie w okresie ferii zimowych wyjazdy na kulig w Regietowie 

połączone ze zwiedzaniem Łemkowszczyzny- ślady Łemków, cerkwie, naturalne 

źródła  ropy naftowej 
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Centrum Społeczno – Kulturalne w Przydonicy 

Centrum Społeczno – Kulturalne w Przydonicy czynne jest w poniedziałki, wtorki oraz 

czwartki w wyznaczonych godzinach.  

Centrum Społeczno – Kulturalne w Przydonicy posiada salę wielofunkcyjną oraz 

pomieszczenia: biurowe, kuchenne, sale zajęć Szkoły Muzycznej I stopnia w Rożnowie oraz 

sale stowarzyszeń działających na terenie sołectwa. W wymienionych salach prowadzona jest 

statutowa działalność GOK Gródek nad Dunajcem, a także udostępniane były one na różnego 

rodzaju spotkania, zebrania, szkolenia rolnicze oraz pokazy. Ponadto pomieszczenia 

wynajmowano na uroczystości rodzinne i towarzyskie. Cały budynek CS-K dzieli z OSP 

Przydonica, ULKS Przydonica, SDRiIWP ZŁOTY ORKISZ oraz Szkołą Muzyczną I stopnia 

w Rożnowie.  

Znaczna część zajęć prowadzonych na świetlicy to zajęcia artystyczne                                      

z wykorzystaniem dostępnych materiałów i z użyciem różnych technik. Przeprowadzono 

zajęcia z decoupage, quillingu, ceramiki, masy solnej, masy porcelanowej, bibuły, krepiny, 

tiulu, organzy, tasiemek, cekinów, kartki okolicznościowe, upominki na Dzień Babci i Dziadka. 

Ponadto dzieci mają cały czas dostęp do gier planszowych i dydaktycznych oraz prowadzone 

są zabawy świetlicowe. Dzieci szkolą również swój warsztat kulinarny poprzez wypiekanie 

słodkości i małych przekąsek.  

 

Biblioteki: 

Gminna Biblioteka Publiczna w Grodku n/Dunajcem jest samorządową instytucją kultury. 

W  strukturze  Gminnej Biblioteki Publicznej funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w 

Gródku n/Dunajcem oraz filia biblioteczne w Rożnowie. 

Biblioteki w 2018 roku powiększyły zbiory biblioteczne o : 

668 pozycji książkowych w tym zakupiono  

221 pozycji dla dzieci,  

333 pozycje dla dorosłych  

114 z literatury popularno- naukowej.  

Przeznaczono na zakup  książek kwotę 11624,39 

Stan zbiorów bibliotecznych na 31.12 2018 wynosi 18360 pozycji.   

Wypożyczenia biblioteczne:  

Ogółem:   9755 

Gródek n/D – 5835 

Filia w Rożnowie – 3920 

Czytelnicy zarejestrowani w 2018 roku: 

Ogółem -  754  
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GBP w Gródku n/D – 393 

Filia w Rożnowie -     361 

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gródku n/Dunajcem w 2018 roku. 

Ferie zimowe – „Zimowa pocztówka „ – konkurs plastyczny; Strefa gier planszowych. 

Gminny konkurs „Polscy Nobliści” – Wisława Szymborska” – gminny konkurs dla klas II 

gimnazjum. 

Gminny konkurs recytatorski dla przedszkolaków – „Ulubione wiersze Juliana Tuwima”. 

Stylowy makijaż na Dzień Kobiet – pokaz makijażu  i spotkanie z czytelniczkami w bibliotece. 

Narodowe Czytanie – „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego- organizacja akcji pod patronatem 

Prezydenta RP. 

Spotkanie z przedszkolakami z „Bajkowej Krainy” – lekcja biblioteczna. 

Organizacja koncert zespołu „Cisza Jak Ta” – w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki. 

Spotkania autorskie dla dzieci z klas I-III  w Gródku n/D z Joanną Krzyżanek. 

Spotkania autorskie dla dzieci z klas I-III  w Gródku n/D z Izabelą Klebańską. 

Szkolenie w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Starym Sączu  „Teatr cieni”. 

Udział w wojewódzkim i  ogólnopolskim spotkaniu moderatorów Dyskusyjnych Klubów 

Książki. 

Spotkania DKK – 6 spotkań w Bibliotece. 

Szkolenie z deskryptorów – WBP Kraków. 

Prowadzenie strony internetowej GBP w Gródku n/D 

http://www.gbpgrodek.naszabiblioteka.com 

Działalność filii w Rożnowie 

Zajęcia plastyczne w czasie ferii zimowych 2018 

Współorganizowanie  ze SP w Rożnowie akcji promującej czytelnictwo- „Noc Bibliotek 2018” 

Organizacja przy współpracy ze SP W Rożnowie 4 lekcji bibliotecznych, promujących książkę 

Przeprowadzenie konkursu recytatorskiego dla kl .0-3 w Rożnowie 

Spotkanie autorskie z Agnieszką Urbańską dla dzieci klas 1-3 SP w Rożnowie 

 

Projekty realizowane w Gminnej Bibliotece Publicznej  w Gródku n/D w 2018r. 

Program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zakup nowości wydawniczych dla 

bibliotek” – dotacja 5.500 

Program Instytutu Książki  przy współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie 
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- DKK  dla dorosłych – dotacja  1150. 

 

XIV. KULTURA FIZYCZNA I SPORT 

Na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem działają cztery Stowarzyszenia realizujące zadania z 

z zakresu kultury fizycznej i sportu tj. Gminny Klub Sportowy „Zawisza”, Ludowy Uczniowski 

Klub Sportowy „LIPIE” w Lipiu, Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Przydonica” i 

Uczniowski Klub Sportowy „Trójka „ w Jelnej. W ramach  konkursów ogłaszanych z ustawy 

o pożytku publicznym i wolontariacie poszczególne kluby otrzymują środki na realizację zadań. 

W 2018r. Gmina przekazała łącznie 120 000,00 złotych na prowadzenie zająć z dziećmi i 

młodzieżą z zakresu piłki nożnej i tenisa stołowego. 
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ZAKOŃCZENIE: 

 

Szanowni Państwo. 

 

 

Wiele inwestycji rozpoczętych w 2018r. jest w trakcie realizacji lub rozpocznie się w 

najbliższym czasie. 

Kluczową sprawą dla rozwoju naszej gminy jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 975. Na 

tym polu również dało się wiele zrobić. Po wielu przetargach i negocjacjach podpisana została 

umowa z wykonawcą na odcinek Bartkowa – Posadowa - Gródek nad Dunajcem  . 

Kontynuowane będzie projektowanie sieci szczególnie kanalizacyjnej. W dalszym ciągu 

realizowane będą projekty  w zakresie wymiany źródeł ciepła. Nie będziemy ustawać w 

poszukiwaniu funduszy zewnętrznych na realizację zadań. W dalszym ciągu remontowane będą 

drogi gminne oraz budynki użyteczności publicznej. Poszukujemy środków na realizację 

inwestycji oświatowych w Siennej, Lipiu oraz innych miejscowościach, nie rezygnując w 

międzyczasie z niezbędnych remontów i zakupów , aby nasi uczniowie mieli coraz lepsze 

warunki do nauki a nauczyciele do pracy. 

Ze swej strony dołożę wszelkich starań aby Gmina rozwijała się prężnie, była przyjazna dla jej 

mieszkańców oraz przebywających u nas turystów. 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 


