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Gródek nad Dunajcem, 20 maja 2020 r. 

 

 

 

 

Wysoka Rado, Szanowni Państwo! 

 

Zgodnie z postanowieniami art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. 2020  poz.713 ze zm.), które weszły w życie od dnia rozpoczęcia obecnej 

kadencji Rady Gminy w Gródku nad Dunajcem, Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia 

Radzie Gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta  

w roku poprzednim, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady 

gminy.  

Rada Gminy rozpatruje powyższy raport podczas sesji, na której podejmowana  

jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Raport 

rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. 

Poniżej przedstawiam Państwu Raport o stanie gminy Gródek nad Dunajcem za rok 

2019, z uprzejmą prośbą o jego przyjęcie. 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

       Z wyrazami szacunku  

 

Józef Tobiasz 

             Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem 
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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. 

Liczba ludności na terenie gminy – stan na 31 grudnia 2019r. wynosiła  9 376 w tym  

4 674kobiet i 4 702 mężczyzn. 

Gródek nad Dunajcem jest gminą turystyczno  – rolniczą położoną nad Jeziorem 

Rożnowskim. Obszar gminy wynosi 88,11 km
2 

Prawie cały obszar gminy obejmuje Południowo-małopolski 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.  

Należą do nich: 

 

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 
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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 

 

Terytorium Gminy obejmuje 12 wsi: Bartkowa – Posadowa, Bujne, Gródek nad Dunajcem, 

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

Zbyszyce. 

 

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.  

W 2019 roku we wszystkich sołectwach odbyły się wybory Sołtysów i Rad Sołeckich. 

 

Rada Gminy: 

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 pracują w sześciu  Komisjach stałych: 

 

1. Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Komisji – Andrzej Wolak 

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

3. Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego – Przewodniczący Komisji – Jan Ogar 
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4. Komisja Oświaty, Sportu, Warunków Socjalnych i Bezpieczeństwa  

Publicznego – Przewodniczący Komisji – Krzysztof Gondek  

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

6. Komisja Rolnictwa o Ochrony Środowiska – Przewodniczący Komisji – Zbigniew 

Fedko  

 

Wójt Gminy:  

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. 

 

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. 

Urząd Gminy pracuje w systemie referatowym. W 2019r. w Urzędzie Gminy zatrudnionych 

było 37 pracowników, w tym 25 kobiet. W 2019r. Gmina nie organizowała prac 

interwencyjnych ani robót publicznych. 

W 2019r. do Urzędu wpłynęło 46 pisemnych interpelacji radnych.  

W 2019r. w Urzędzie Gminy przeprowadzone zostały kontrole przez: 

 

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Nowym Sączu w zakresie prawidłowości 

i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek,  

do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń 

społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, 

2. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu w zakresie 

przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, 

3. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie – Wydział Polityki Społecznej z zakresu 

zabezpieczenia społecznego i wspierania rodziny, 

4. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w związku z zakończeniem 

rozbudowy i modernizacji Wiejskiego Domu Kultury w Rożnowie 
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5. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w zakresie oceny stanu sanitarnego 

boiska Orlik w Rożnowie. 

 

Wójt wydał 197 Zarządzeń oraz  65 Zarządzeń Wewnętrznych, o których Rada była  

informowana w sprawozdaniach. 

 

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. 

 

II.  REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY W ROKU 2019 

W 2019 roku Rada Gminy podjęła 106 uchwał. Realizacja przedstawia się następująco: 

 

 

LP. 

 

Nr i Data 

podjęcia 

 

W sprawie 

Referat/ 

jednostka 

realizująca 

 

Stan realizacji 

1. V/33/2019 

31.1.2019 

Uchwalenia planów pracy 

stałych Komisji Rady Gminy 

Gródek nad Dunajcem na 

2019r. 

Rada Gminy zrealizowano 



str. 9 
 

2. V/34/2019 

31.1.2019 

Udzielenia pomocy finansowej 

dla Miasta Nowy Sącz na 

realizację zadania pn. 

„Wczesne wspomaganie 

rozwoju dziecka” w 

Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Nowym 

Sączu 

  

 

 

 

zrealizowano 

3. V/35/2019 

31.1.2019 

Przeprowadzenia konsultacji 

społecznych z mieszkańcami 

sołectw 

Wójt Gminy zrealizowano 

4. V/36/2019 

31.1.2019 

Zmiany uchwały nr IV/31/2018 

Rady Gminy z dnia 28.12.2018 

w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości tej opłaty 

 

 

 

Wójt Gminy 

 

 

 

zrealizowano 

5. V/37/2019 

31.1.2019 

Zmiany uchwały nr IV/32/2019 

Rady Gminy z dnia 28.12.2018 

w sprawie wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości  

 

 

Wójt Gminy 

 

 

zrealizowano 

6 VI/38/2019 

27.02.2019 

Przyjęcia rocznego 

sprawozdania z realizacji zadań 

z zakresu wspierania rodziny 

za 2018r. 

 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

 

zrealizowano 

7. VI/39/2019 

27.02.2019 

Wyrażenia zgody na 

nieodpłatne nabycie 

nieruchomości w miejscowości 

Roztoka - Brzeziny 

 

Wójt Gminy 

 

zrealizowano 
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8. VI/40/2019 

27.02.2019 

Wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie części 

nieruchomości dz. 101 i 102 

położonych w Rożnowie 

 

Wójt Gminy 

 

zrealizowano 

9. VI/41/2019 

27.02.2019 

Wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie  

nieruchomości dz.84/1, 85/1, 

86/2, 86/3 i 86/4 położonych w 

Rożnowie 

Wójt Gminy  

zrealizowano 

10. VI/42/2019 

27.02.2019 

 

Zmian w budżecie oraz zmiany 

uchwały budżetowej Gminy 

Gródek nad Dunajcem na 

2019r. 

 

Skarbnik Gminy 

 

zrealizowano 

11. VI/43/2019 

27.02.2019 

 

Zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Gródek nad 

Dunajcem przyjętej Uchwałą 

nr IV/22/2018 

 

Skarbnik Gminy 

 

zrealizowano 

12. VI/44/2019 

27.02.2019 

 

Udzielenia pomocy rzeczowej 

na rzecz Powiatu 

Nowosądeckiego 

 

Wójt Gminy 

W trakcie 

realizacji ( 

koniec 

realizacji 2026 

r. 

13. VII/45/2019 

04.04.2019 

Nadania Statutu Sołectwu 

Bartkowa - Posadowa 

Wójt Gminy zrealizowano 

14. VII/46/2019 

04.04.2019 

Nadania Statutu Sołectwu 

Bujne 

Wójt Gminy zrealizowano 

15. VII/47/2019 

04.04.2019 

Nadania Statutu Sołectwu Jelna Wójt Gminy zrealizowano 

16. VII/48/2019 

04.04.2019 

Nadania Statutu Sołectwu Jelna 

- Działy 

Wójt Gminy zrealizowano 

17. VII/49/2019 

04.04.2019 

Nadania Statutu Sołectwu 

Lipie 

Wójt Gminy zrealizowano 

18. VII/50/2019 Nadania Statutu Sołectwu Wójt Gminy zrealizowano 
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04.04.2019 Podole - Górowa 

19. VII/51/2019 

04.04.2019 

Nadania Statutu Sołectwu 

Przydonica 

Wójt Gminy zrealizowano 

20. VII/52/2019 

04.04.2019 

Nadania Statutu Sołectwu 

Przydonica - Glinik 

Wójt Gminy zrealizowano 

21. VII/53/2019 

04.04.2019 

Nadania Statutu Sołectwu 

Roztoka - Brzeziny 

Wójt Gminy zrealizowano 

22. VII/54/2019 

04.04.2019 

Nadania Statutu Sołectwu 

Rożnów 

Wójt Gminy zrealizowano 

23. VII/55/2019 

04.04.2019 

Nadania Statutu Sołectwu 

Sienna 

Wójt Gminy zrealizowano 

24. VII/56/2019 

04.04.2019 

Nadania Statutu Sołectwu 

Tropie 

Wójt Gminy zrealizowano 

25. VII/57/2019 

04.04.2019 

Nadania Statutu Sołectwu 

Zbyszyce 

Wójt Gminy zrealizowano 

26. VII/58/2019 

04.04.2019 

Rozpatrzenia petycji 

mieszkańców sołectwa 

Przydonica 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

zrealizowano 

27. VII/59/2019 

04.04.2019 

Rozpatrzenia petycji 

mieszkańców sołectwa Tropie 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

zrealizowano 

8. VII/60/2019 

04.04.2019 

Rozpatrzenia petycji 

mieszkańców sołectwa 

Roztoka - Brzeziny 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

zrealizowano 

29. VII/61/2019 

04.04.2019 

Rozpatrzenia petycji 

mieszkańców  gminy 

prowadzących działalność 

agroturystyczną na terenie 

Gminy Gródek nad Dunajcem 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

zrealizowano 

30. VII/62/2019 

04.04.2019 

Uzgodnienia projektu uchwały 

w sprawie Południowo 

małopolskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu 

 

Wójt Gminy 

Odmówiono 

uzgodnienia 

projektu 

32. VII/63/2019 Wyrażenia zgody na Wójt Gminy  
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04.04.2019 nieodpłatne nabycie 

nieruchomości w miejscowości 

Lipie 

zrealizowano 

33. VII/64/2019 

04.04.2019 

Wyrażenia zgody na 

nieodpłatne nabycie 

nieruchomości w miejscowości 

Rożnów 

Wójt Gminy  

zrealizowano 

34. VII/65/2019 

04.04.2019 

Wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie części 

nieruchomości dz. 86/2 

położonej w Rożnowie 

Wójt Gminy  

zrealizowano 

35. VII/66/2019 

04.04.2019 

Przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobieganiu bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy 

Gródek nad Dunajcem w 

2019r. 

 

Wójt Gminy  

 

zrealizowano 

36. VII/67/2019 

04.04.2019 

Określenia wymagań jakie 

powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się o 

uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w 

zakresie ochrony przed 

bezdomnymi zwierzętami, 

prowadzenie schronisk dla 

bezdomnych zwierząt, a także 

grzebowisk i spalarni zwłok 

zwierzęcych i ich części 

 

 

 

 

Wójt Gminy 

 

 

 

 

zrealizowano 

37. VII/68/2019 

04.04.2019 

Uchwalenia zmiany 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego w 

miejscowości Sienna w Gminie 

 

 

Wójt Gminy 

zrealizowano 
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Gródek nad Dunajcem 

38. VII/69/2019 

04.04.2019 

Zmian w budżecie oraz zmiany 

uchwały budżetowej Gminy 

Gródek nad Dunajcem na 

2019r. 

 

Skarbnik Gminy 

 

zrealizowano 

39. VII/70/2019 

04.04.2019 

Zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Gródek nad 

Dunajcem przyjętej Uchwałą 

nr IV/22/2018 

 

Skarbnik Gminy 

 

zrealizowano 

40. VII/71/2019 

04.04.2019 

Udzielenia pomocy rzeczowej 

dla Powiatu Nowosądeckiego 

Wójt Gminy W trakcie 

realizacji 

41. VIII/72/2019 

04.04.2019 

Nadania statutu Sołectwu 

Gródek nad Dunajcem 

Wójt Gminy zrealizowano 

42. IX/73/2019 

15.05.2019 

Przyjęcia oceny zasobów 

pomocy społecznej w oparciu o 

analizę lokalnej sytuacji 

społecznej i demograficznej w 

Gminie Gródek nad Dunajcem 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej/ 

Wójt Gminy 

 

zrealizowano 

43. IX/74/2019 

15.05.2019 

Wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie 

nieruchomości: dz. Ew. 20 

położonej w Rożnowie 

 

Wójt Gminy 

 

zrealizowano 

44. IX/75/2019 

15.05.2019 

Zmiany uchwały w sprawie 

opłaty miejscowej 

Wójt Gminy zrealizowano 

45. IX/76/2019 

15.05.2019 

Uzgodnienia przeprowadzenia 

zabiegów pielęgnacyjnych 

pomnika przyrody – drzewa z 

gatunku lipa drobnolistna 

(tiliacordata Mill) 

 

 

Wójt Gminy 

 

 

zrealizowano 

46. IX/77/2019 

15.05.2019 

Przystąpienia do zmiany 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego w 

 

 

Wójt Gminy 

zrealizowano 
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miejscowości Sienna w Gminie 

Gródek nad Dunajcem 

47. IX/78/2019 

15.05.2019 

Uchwalenia zmiany 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego w 

miejscowości Sienna w Gminie 

Gródek nad Dunajcem 

 

 

Wójt Gminy 

zrealizowano 

48. IX/79/2019 

15.05.2019 

Zmian w budżecie oraz zmiany 

uchwały budżetowej Gminy 

Gródek nad Dunajcem na 

2019r. 

Skarbnik Gminy zrealizowano 

49. IX/80/2019 

15.05.2019 

Zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Gródek nad 

Dunajcem przyjętej Uchwałą 

nr IV/22/2018 

 

 

Skarbnik Gminy 

 

 

zrealizowano 

50. XI/81/2019 

19.06.2019 

Udzielenia Wójtowi Gminy 

Gródek nad Dunajcem wotum 

zaufania 

Rada Gminy zrealizowano 

51. XI/82/2019 

19.06.2019 

Zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za 2018 rok 

Rada Gminy zrealizowano 

52. XI/83/2019 

19.06.2019 

Udzielenia Wójtowi Gminy 

Gródek nad Dunajcem 

absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2018r. 

 

Rada Gminy 

 

 

zrealizowano 

53. XI/84/2019 

19.06.2019 

Powołania zespołu ds. 

zaopiniowania kandydatów na 

ławników 

Rada Gminy  

 

zrealizowano 

54. XI/85/2019 

19.06.2019 

Ustalenia planu sieci 

publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Gródek nad 

Dunajcem oraz określenie 

 

Wójt Gminy 

 

zrealizowano 
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granic obwodów publicznych 

szkół podstawowych, od dnia 1 

września 2019 

55. XI/86/2019 

19.06.2019 

Przyjęcia sprawozdania z 

realizacji Programu 

współpracy Gminy Gródek nad 

Dunajcem z organizacjami 

pozarządowymi w 2018r. 

 

 

Wójt Gminy 

 

 

zrealizowano 

56. XI/87/2019 

19.06.2019 

Uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego w 

miejscowości Bartkowa – 

Posadowa w Gminie Gródek 

nad Dunajcem 

 

 

Wójt Gminy 

zrealizowano 

57. XI/88/2019 

19.06.2019 

Wyrażenia zgody na 

nieodpłatne nabycie 

nieruchomości w miejscowości 

Jelna 

 

Wójt Gminy 

zrealizowano 

58. XI/89/2019 

19.06.2019 

Zmian w budżecie oraz zmiany 

uchwały budżetowej Gminy 

Gródek nad Dunajcem na 

2019r. 

Skarbnik Gminy zrealizowano 

59. XII/90/2019 

24.07. 2019 

Zmian w budżecie oraz zmiany 

uchwały budżetowej Gminy 

Gródek nad Dunajcem na 

2019r. 

Skarbnik Gminy zrealizowano 

60. XII/91/2019 

24.07. 2019 

Zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Gródek nad 

Dunajcem przyjętej Uchwałą 

nr IV/22/2018 

 

 

Skarbnik Gminy 

 

 

zrealizowano 

 

61. 

XIII/92/2019 

04.09.2019 

Zasięgnięcia od Komendanta 

Wojewódzkiego Policji 

informacji o kandydatach na 

 

Rada Gminy 

 

zrealizowano 
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ławników 

62. XIII/93/2019 

04.09.2019 

Rozpatrzenia protestu 

wyborczego dotyczącego 

wyborów sołtysa i rady 

sołeckiej sołectwa Jelna – 

Działy w dniu 2 czerwca 

2019r. 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

 

 

zrealizowano 

63. XIII/94/2019 

04.09.2019 

Zasad ustalania i przyznawania 

diet dla  Przewodniczącego 

organu wykonawczego 

jednostek pomocniczych 

Gminy Gródek nad Dunajcem 

 

 

Wójt Gminy 

 

 

zrealizowano 

64. XIII/95/2019 

04.09.2019 

Zmiany uchwały nr 

XXXIV/227/2017 Rady Gminy 

Gródek nad Dunajcem z dnia 

18.01.2017r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej 

Województwu Małopolskiemu 

 

 

Wójt Gminy 

zrealizowano 

65. XIII/96/2019 

04.09.2019 

Udzielenia pomocy finansowej 

Województwu Małopolskiemu 

Wójt Gminy Zmieniona 

uchwałą nr 

XVI/113/2019 

z dnia 

27.11.2019 

66. XIII/97/2019 

04.09.2019 

Zarządzenia poboru podatku 

rolnego, leśnego, leśnego i od 

nieruchomości od osób 

fizycznych w drodze inkasa, 

wyznaczenia inkasentów i 

określenia wysokości 

wynagrodzenia za inkaso 

 

 

 

Wójt Gminy 

 

 

 

zrealizowano 

67. XIII/98/2019 

04.09.2019 

Ustalenia terminu, 

częstotliwości i trybu 

uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

 

 

Wójt Gminy 

 

zrealizowano 
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68. XIII/99/2019 

04.09.2019 

Zmian w budżecie oraz zmiany 

uchwały budżetowej Gminy 

Gródek nad Dunajcem na 

2019r. 

Skarbnik Gminy zrealizowano 

69. XIII/100/2019 

04.09.2019 

Zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Gródek nad 

Dunajcem przyjętej Uchwałą 

nr IV/22/2018 

 

 

Skarbnik Gminy 

 

 

zrealizowano 

70. XIV/101/2019 

09.10.2019 

Zmian w budżecie oraz zmiany 

uchwały budżetowej Gminy 

Gródek nad Dunajcem na 

2019r. 

Skarbnik Gminy zrealizowano 

71 XIV/102/2019 

09.10.2019 

Zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Gródek nad 

Dunajcem przyjętej Uchwałą 

nr IV/22/2018 

 

 

Skarbnik Gminy 

 

 

zrealizowano 

73. XIV/103/2019 

09.10.2019 

Wyboru ławników na kadencję 

w latach 2020 -2023 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

zrealizowano 

74 XIV/104/2019 

09.10.2019 

Regulaminu udzielania 

pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na 

terenie Gminy gródek nad 

Dunajcem 

 

 

Wójt Gminy 

 

 

zrealizowano 

75. XIV/105/2019 

09.10.2019 

Wzoru wniosku o wypłatę 

zryczałtowanego dodatku 

energetycznego 

 

Wójt Gminy 

 

zrealizowano 

76. XIV/106/2019 

09.10.2019 

Wyrażenia zgody na 

obciążenie hipoteką 

nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Gródek nad 

Dunajcem 

 

Wójt Gminy 

W trakcie 

realizacji. Dot. 

DUNAJEC  

sp.z.o.o 

77. XIV/107/2019 Przystąpienia do zmiany  zrealizowano 
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09.10.2019 miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego w 

miejscowości Sienna w Gminie 

Gródek nad Dunajcem 

 

Wójt Gminy 

78. XIV/108/2019 

09.10.2019 

Uchwalenia zmiany 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego w 

miejscowości Sienna w Gminie 

Gródek nad Dunajcem 

 

 

 

Wójt Gminy 

zrealizowano 

79. XIV/109/2019 

09.10.2019 

Rozpatrzenia skargi na 

działalność Wójta Gminy 

Gródek nad Dunajcem 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

 

zrealizowana 

80. XV/110/2019 

30.10.2019 

Uzgodnienia przeprowadzenia 

zabiegów pielęgnacyjnych 

pomnika przyrody – 6 lip 

drzew z gatunku lipa 

drobnolistna Tilia corata Mill 

 

 

Wójt Gminy 

W trakcie 

realizacji 

81. XVI/111/2019 

27.11.2019 

Zmian w budżecie oraz zmiany 

uchwały budżetowej Gminy 

Gródek nad Dunajcem na 

2019r. 

Skarbnik Gminy zrealizowano 

82. XVI/112/2019 

27.11.2019 

Zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Gródek nad 

Dunajcem przyjętej Uchwałą 

nr IV/22/2018 

 

 

Skarbnik Gminy 

 

 

zrealizowano 

83. 

 

XVI/113/2019 

27.11.2019 

Zmiany uchwały nr 

XIII/96/2019 Rady Gminy 

Gródek nad Dunajcem z dnia 4 

września 2019r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej 

Województwu Małopolskiemu 

 

 

Wójt Gminy 

Zrealizowano 

częściowo 
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84. XVI/114/2019 

27.11.2019 

Regulaminu wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w 

szkołach prowadzonych przez 

Gminę Gródek nad Dunajcem 

 

Wójt Gminy 

 

zrealizowano 

85. XVI/115/2019 

27.11.2019 

Udzielenia pomocy finansowej 

dla Miasta Nowy Sącz na 

realizację zadania pn. 

„Wczesne wspomaganie 

rozwoju dziecka” w 

Specjalnym Ośrodku Szkolno – 

Wychowawczym w Nowym 

Sączu 

 

Wójt Gminy 

 

zrealizowano 

86. XVI/116/2019 

27.11.2019 

Przyjęcia programu 

współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku 

publicznego w 2020r. 

 

 

Wójt Gminy 

 

 

zrealizowano 

87. XVI/117/2019 

27.11.2019 

Ustalenia terminów, 

częstotliwości i trybu 

uiszczenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

 

 

Wójt Gminy 

zrealizowano 

88. XVI/118/2019 

27.11.2019 

Zarządzenia poboru podatku 

rolnego, leśnego i od 

nieruchomości od osób 

fizycznych w drodze inkasa, 

wyznaczenia inkasentów i 

określenia wysokości 

wynagrodzenia za inkaso 

 

 

 

Wójt Gminy 

 

 

zrealizowano 

89. XVI/119/2019 

27.11.2019 

Wysokości rocznych stawek 

podatku od nieruchomości 

Wójt Gminy zrealizowano 

 XVI/120/2019 Określenia wysokości stawek   
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90. 27.11.2019 podatku od środków 

transportowych 

Wójt Gminy zrealizowano 

91. XVI/121/2019 

27.11.2019 

Wyrażenia zgody na 

odstąpienie od przetargu na 

najem lokalu użytkowego 

(apteka) położonego w 

budynku nr 406 w Rożnowie 

 

 

Wójt Gminy 

 

 

zrealizowano 

91. XVI/122/2019 

27.11.2019 

Wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie 

nieruchomości dz. Ew. 249, 

103,  100 i 101 położonych w 

Rożnowie 

 

Wójt Gminy 

 

 

zrealizowano 

92. XVI/123/2019 

27.11.2019 

Wyrażenia zgody na 

nieodpłatne nabycie 

nieruchomości w miejscowości 

Jelna 

 

Wójt Gminy 

 

zrealizowano 

93. XVI/124/2019 

27.11.2019 

Uchwały nr 2/2019 Zebrania 

Wiejskiego Sołectwa Rożnów 

z dnia 20 października 2019r. 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

 

zrealizowano 

94. XVI/125/2019 

27.11.2019 

Rozpatrzenia skargi na 

bezczynność organu w sprawie 

znak: PRN.6331.2014 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

 

zrealizowano 

95. XVI/126/2019 

27.11.2019 

Dopłat dla Dunajec sp.z o.o. do 

taryfy zatwierdzonej przez 

Państwowe Gospodarstwo 

Wodne Wody Polskie 

Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej w 

Krakowie decyzją z dnia 

15.07.2019r. dla odbiorców 

usług kanalizacyjnych i wody z 

zakresu zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i 

 

Wójt Gminy 

zrealizowano 



str. 21 
 

zbiorowego odprowadzania 

ścieków w okresie od 

1.01.2020 do do 16.08.2020 i 

od 17.08.2020 do 31.12.2020 

w grupie taryfowej I – 

gospodarstwa domowe 

96. XIX/127/2019 

12.12.2019 

Zmiany uchwały w sprawie 

określenia wysokości stawek 

podatku od środków 

transportowych 

obowiązujących od 2020r. 

 

Wójt Gminy 

 

zrealizowano 

97. XIX/128/2019 

12.12.2019 

Zmiany uchwały Nr 

IV/31/2018 Rady Gminy z dnia 

28 grudnia 2018r. w sprawie 

wyboru metody ustalania 

opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości tej opłaty 

 

 

Wójt Gminy 

 

 

zrealizowano 

98. XIX/129/2019 

12.12.2019 

Wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli 

nieruchomości 

 

Wójt Gminy 

 

Zmieniona 

uchwałą nr 

XX/137/2019 z 

dnia 

30.12.2019 

99. XX/130/2019 

30.12.2019 

Uchwała budżetowa Gminy 

Gródek nad Dunajcem na 2020 

Wójt 

Gminy/Skarbnik 

Gminy 

 

zrealizowano 

100. XX/131/2019 

30.12.2019 

Przyjęcia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Gródek nad Dunajcem 

Wójt 

Gminy/Skarbnik 

Gminy 

 

zrealizowano 
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101. XX/132/2019 

30.12.2019 

Zmian w budżecie oraz zmiany 

uchwały budżetowej Gminy 

Gródek nad Dunajcem na 

2019r. 

Skarbnik Gminy zrealizowano 

102. XX/133/2019 

30.12.2019 

Zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Gródek nad 

Dunajcem przyjętej Uchwałą 

nr IV/22/2018 

 

 

Skarbnik Gminy 

 

 

zrealizowano 

103. XX/134/2019 

30.12.2019 

Przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania 

narkomanii na rok 2020 

 

Wójt Gminy 

 

zrealizowano 

104. XX/135/2019 

30.12.2019 

Określenia średniej ceny 

jednostki paliwa w Gminie 

Gródek nad Dunajcem w roku 

szkolnym 2019/2020 

 

Wójt Gminy 

 

zrealizowano 

105. XX/136/2019 

30.12.2019 

Uzgodnienia przeprowadzenia 

zabiegów pielęgnacyjnych 

pomnika przyrody – 9 drzew z 

gatunku lipa drobnolistna (Tilia 

cordata Mill) 

 

Wójt Gminy 

zrealizowano 

106. XX/137/2019 

30.12.2019 

Zmiany uchwały Nr 

XIX/129/2019 rady Gminy 

Gródek nad Dunajcem z dnia 

12.12.2019r. w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty 

zagospodarowania odpadami 

komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości 

 

 

 

Wójt Gminy 

 

 

zrealizowano 
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III. REALIZACJA PROGRAMÓW I STRATEGII: 

 

W Gminie Gródek nad Dunajcem w 2019r. obowiązywały następujące dokumenty 

strategiczne: 

 

 Strategia Rozwoju Gminy - 2013 – 2020 

 

Strategię Rozwoju Gminy należy postrzegać jako długofalowy proces wytyczania  

i osiągania celów wspólnoty samorządowej. Określa ona generalny kierunek, aspiracje  

i priorytety rozwoju społeczno-gospodarczego jednostki oraz przedstawia metody 

i narzędzia wdrożeniowe. Zapisy Strategii stanowią zatem determinantę decyzji 

merytorycznych, organizacyjnych i finansowych podejmowanych przez władze 

samorządowe. Dokument jest także odpowiedzią na ustawowy wymóg prowadzenia polityki 

rozwoju w oparciu o Strategię, jak również skuteczną próbę dostosowania się do standardów 

europejskich. 

Strategia Rozwoju Gminy Gródek nad Dunajcem określona została na lata 2013-2020. Okres 

ten odzwierciedla okres budżetowy Unii Europejskiej. 

Określone w dokumencie  obszary kluczowe tj.  

 

Obszar I – Dziedzictwo, turystyka, rekreacja i przemysł czasu wolnego 

Obszar II   Gospodarka lokalna, aktywność zawodowa i przedsiębiorczość. 

Obszar III – Infrastruktura i środowisko 

Obszar IV – Kapitał społeczny i zarządzanie 

 

Strategia nie nazywa konkretnych zadań, ponieważ jej fundamentem jest permanentny proces 

przygotowywania i prowadzenia działań zmierzającym do realizacji pożądanego celu – przy 

uwzględnieniu istniejących warunków, określonego miejsca i czasu. Wynika to z narastającej 

burzliwości otoczenia i ciągłych zmian. Rzeczywistość społeczna jest wysoce dynamiczna, 

definicja konkretnych działań realizacyjnych w perspektywie określonego czasu, dla jakiego 

dokument został opracowany, nie znajduje tym samym zasadności.  

Ponadto, Strategia Rozwoju Gminy Gródek nad Dunajcem, nie ogranicza się w swych 

zapisach wyłącznie do operacji realizowanych bezpośrednio przez władze samorządowe,  

ale dotyczy całej społeczności lokalnej, tj. wszystkich organizacji, instytucji i podmiotów, 

działających na części bądź całości jej obszaru. Realizacja zapisów Strategii odbywa  się 
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poprzez budowę i rozwijanie sieci aktywnej (sprawnej i efektywnej) współpracy 

międzysektorowej i międzyorganizacyjnej, czyli zgodnie z kluczowymi zasadami polityki 

strukturalnej Unii Europejskiej. Szczegółowa ewaluacja realizacji Strategii będzie miała 

miejsce w roku 2020. Wtedy rozpoczną się działania w celu stworzenia nowego dokumentu 

strategicznego w oparciu o programy krajowe, wojewódzkie i powiatowe. 

 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych realizowana jest przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej przy współpracy innych instytucji, tj. szkół, policji, parafii 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. 

W Gminie Gródek nad Dunajcem najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji 

życiowej osób i rodzin a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną jest : 

niepełnosprawność, długo trwała choroba, wielodzietność, ubóstwo 

 i bezrobocie. Poniżej zaprezentowaną są szczegółowe dane:   

 

Dane o udzielonych w 2019 r. przez OPS formach wsparcia. 

 

Rodzaj wsparcia Liczba 

świadczeniobiorców 

 Osoby /rodziny, którym udzielono 

pomocy i wsparcia  

559 

Osoby/rodziny  korzystające ze 

świadczeń pomocy społecznej  na 

podstawie wydanej decyzji  

493 

 

 

Osoby/rodziny korzystające z 

Pomocy Programu Operacyjnego 

Pomocy Żywnościowej 

230 

Osoby korzystające z usług 15 
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opiekuńczych  

Rodziny z którymi prowadzono 

pracę socjalną 

89 

Osoby objętych kontraktami 

socjalnymi  

4 

Rodziny korzystające z 

poradnictwa specjalistycznego: 

psychologicznego, prawnego, 

pedagogicznego 

52 

 

Rodziny , które korzystały z usług 

asystenta rodziny 

10 

Sprawowanie pogrzebu 1 

 

 

 Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2019 oraz 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok zostały opracowane zgodnie  

z obowiązującymi wytycznymi oraz potrzebami występującymi na terenie gminy. 

Podstawowym założeniem Programów było ograniczenie występowania negatywnych 

zjawisk będących skutkiem nadużywania substancji psychoaktywnych przez rozwój działań 

związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień, wzrost społecznej 

świadomości związanej z tą tematyką, integrację społeczną i zawodową osób uzależnionych 

oraz doskonalenie współpracy pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację 

Programu. Do pomocy realizacji zadań w tym zakresie powołany jest Pełnomocnik oraz 

Komisja d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Na realizację zadań zawartych w Gminnych Programach  przeznaczono środki finansowe  

z budżetu gminy stanowiące dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych, wniesione przez podmioty gospodarcze w roku 2019, zgodnie z art. 18² 

ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487, z późn. zm.). Dochody te stanowią dochód gminy, 

który w całości jest przekazywany na realizację programu. Zgodnie z art. 18² w/w ustawy 

środki te nie mogą być przeznaczone na inne cele. Na rok 2019 zabezpieczono kwotę 172 tys. 
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złotych w tym na – realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  -  163000,00  oraz realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii – 9000,00 zł. Kwota zrealizowanych wydatków wyniosła w sumie 143249,73 co 

oznacza: 84%, realizacji GPP i PA oraz niemal 70% realizacji GPPN.  

Na terenie gminy Gródek nad Dunajcem na dzień 31.12.2019 było zarejestrowanych  

i posiadających zezwolenia 59 punktów sprzedaży alkoholu. W tej liczbie ujęto 21 punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 

(sklepy) -21, a także do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) – 38.  

W naszej gminie funkcjonuje 1 punkt zlokalizowany na Stacji Paliw w Bartkowej –

Posadowej posiadający zezwolenie na sprzedaż w godzinach nocnych. 

Zadania zrealizowane w ramach Programu: 

Zadanie 1 Kwota zrealizowana: 45708,26 zł. 

Posiedzenia komisji oraz opłacanie szkoleń o kursów specjalistycznych podnoszących 

kwalifikacje w zakresie pracy z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi oraz ofiarami 

przemocy, w tym szkolenia przygotowujące realizatorów programów profilaktycznych 

rekomendowanych w ramach systemów rekomendacji programów profilaktycznych i 

promocji zdrowia psychicznego.  Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej poprzez 

zatrudnienie psychologa i terapeuty uzależnień w punkcie konsultacyjnym. Sporządzanie 

opinii biegłych w zakresie uzależnienia od alkoholu, opłaty sądowe. Sprzedaż kontrolowana. 

Zatrudnienie Pełnomocnika Wójta Gminy. 

Zadanie 2 Kwota zrealizowana: 4000,00 zł 

Współudział w finansowaniu działań terapeutycznych podejmowanych przez Małopolski 

Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Nowym Sączu. Zwiększenie 

dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych, w tym dzieci i 

młodzieży oraz ich rodzin – realizowano przez  SPZOZ- Szpital w Krynicy –umową z dnia  

16 stycznia 2019 roku. Zadania realizowane są nadal w MOTUiW w Nowym Sączu – jednak 

wystawcą  faktury jest Szpital. Z otrzymanego zestawienia wynika, ze dla mieszkańców 

naszej gminy udzielono pomocy w formie: 32 sesji terapii indywidualnej oraz 2 porady 

diagnostyczne. 

Zadanie 3  Kwota zrealizowana: 39648,22 zł. 

Prowadzenie programów opiekuńczo - wychowawczych programów w zakresie profilaktyki i 

rozwiązywania problemów uzależnień, w tym m.in. programów profilaktycznych 
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rekomendowanych w ramach systemów rekomendacji programów profilaktycznych i 

promocji zdrowia psychicznego w świetlicach środowiskowo - problemowych 

zorganizowanych w szkołach w Gródku n/Dunajcem, Jelna, Jelna, Lipie, Podole, Przydonica, 

Sienna oraz Roztoce - Brzeziny i Rożnowie oraz zakup materiałów niezbędnych do ich 

realizacji. Akcje promujące zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży oraz kampanie 

profilaktyczne 

 Zajęcia w świetlicach środowiskowo-problemowych – zatrudnienie 16 nauczycieli na 

okres od 4.02 – 15.12.2019 na podstawie umowy zlecenia do prowadzenia zajęć z dziećmi 

z rodzin zagrożonych skutkami alkoholizmu i dysfunkcyjnych. W sumie przeprowadzono 

420 godzin zajęć  świetlicowych i przeprowadzono 560 godzin zajęć z logopedą.  

 Zakup materiałów  profilaktycznych do realizacji rekomendowanych programów 

profilaktycznych Program Domowych Detektywów „Jas i Małgosia na tropie” oraz 

Fantastyczne Możliwości i przekazanie ich do SP w Gródku nad Dunajcem.  

 Zakup materiałów  profilaktycznych (ulotki, plakaty). Materiały zostały przekazane do 

szkół podstawowych z terenu naszej gminy i rozpropagowane wśród uczniów oraz 

przekazane sprzedawcom sprzedającym alkohol na terenie gminy Gródek nad Dunajcem 

  Zakup materiałów  profilaktycznych (Sienna). Zakupione materiały propagujące trzeźwy 

styl życia rozdano  uczestnikom w czasie festynu rodzinnego w Siennej  

 Nagrody w konkursach . Nagrody zostały wręczone laureatom  konkursów 

profilaktycznych organizowanych na terenie szkół podstawowych w naszej gminie, takich 

jak „ Wolni od uzależnień” , „Młodość bez uzależnień”, „Żyję zdrowo bo nie ulegam 

nałogom” .  

 Warsztaty profilaktyczne.  Sfinansowano warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół 

podstawowych  na temat  „Wpływ substancji psychoaktywnych na relacje rówieśnicze”. 

Warsztaty prowadził psycholog z Ośrodka Profilaktyki Społecznej  w Krakowie. 

Z tej formy wsparcia skorzystało 155 uczniów 

 Kampania Społeczna „NO PROMIL NO PROBLEM” Gmina Gródek nad Dunajcem w 

bieżącym roku przyłączyła się do realizacji tej niezwykle ważnej kampanii społecznej. 

Udział wzięły w niej trzy szkoły podstawowe z terenu naszej gminy : Szkoła Podstawowa 

w Gródku nad Dunajcem im. kard. Stefana Wyszyńskiego, Szkoła Podstawowa w 

Rożnowie i Szkoła Podstawowa im. Bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Jelnej. Kampania 

została mocno rozpropagowana w społecznościach szkolnych. Korzystając z przekazanych 

przez organizatora materiałów na spotkaniach z rodzicami przekazano informacje na temat 
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jej celu i sposobów realizacji, rodzicom, nauczycielom i pracownikom obsługi szkół 

wręczono ulotki. W sumie we wszystkich szkołach zebrano 352 deklaracje 

świadomego/odpowiedzialnego pasażera. Wspomniane deklaracje składali uczniowie 

naszych szkół, nauczyciele, rodzice i pracownicy obsługi. Natomiast liczba osób 

uczestniczących w kampanii była zdecydowanie większa – blisko 650 osób. 

Zadanie 4. Kwota zrealizowana – 7240,00 zł 

Dotację w kwocie złotych:  7 240,00  złotych przekazano w oparciu o Porozumienie zawarte 

w  dniu   22 stycznia 2019 roku zawartą pomiędzy Miastem Nowy Sącz – Sądeckim 

Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej (SOiK) Celem zapewnienia opieki osobom nietrzeźwym 

zawarte zostało Porozumienie pomiędzy Wójtem Gminy a  Miastem Nowy Sącz – Sądeckim 

Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej (SOiK) na realizację zadań – świadczonych całodobowo 

w okresie od  01.02.2019 do 31.12.2019. Z rozliczenia wynika, iż w roku 2019 w okresie 

obowiązywania porozumienia pomocy w takiej formie udzielono 28 osobom z terenu naszej 

gminy 

 

Zadanie 5 Kwota zrealizowana: 23 700,00 zł 

Obozy i kolonie, wycieczki, wymiana w ramach współpracy międzygminnej dla dzieci i 

młodzieży z rodzin dotkniętych uzależnieniami, zawierających treści  profilaktyczne i 

prowadzonych wg określonego programu terapeutycznego przez specjalistów w zakresie  

terapii uzależnienia od alkoholu 

 Wymiana wakacyjna – Gródek nad Dunajcem-Mielno                

W dniach  od 20-24 maja 2019 roku młodzież z klas VIII i 3 gimnazjalnej  ze Szkoły 

Podstawowej w Przydonicy i Szkoły Podstawowej w Podolu Górowej wzięła udział w 

wymianie wakacyjnej zorganizowanej w  ramach  współpracy  gminy Gródek n/Dunajcem 

z partnerską gminą Mielno. Łącznie  w wymianie uczestniczyło 40 uczniów i 4 opiekunów 

z naszej gminy. W tym samym czasie na terenie naszej gminy wypoczywała młodzież z 

Mielna (29 uczniów i 3 opiekunów). W trakcie wymiany realizowane były treści 

profilaktyczne.  

 Wycieczka Wrocław – dofinansowanie wyjazdu dla uczniów ze Szkoły Podstawowej                 

w Rożnowie z rodzin zagrożonych alkoholizmem na wycieczkę do Wrocławia w dniach             

21-23.05.2019. W trakcie wycieczki realizowane były treści profilaktyczne.                              
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Zadanie 6 Kwota zrealizowana:  5184,25 zł. 

Prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia i aktywności fizycznej, z wykorzystaniem 

strategii profilaktycznych, skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży oraz 

rodziców, w tym organizowanie imprez kulturalnych i sportowych oraz eliminacji i 

konkursów połączonych z prowadzeniem działalności profilaktycznej  

 Edukacyjny namiot profilaktyczny – w dniu 23.06.2019 podczas festynu rodzinnego „Dla 

taty: pomagamy – przeciwdziałamy” firma Małopolskie Centrum Profilaktyki 

przeprowadziła zajęcia profilaktyczno-animacyjne wśród mieszkańców, a szczególnie 

dzieci i młodzieży. Rozdano min. 300 ulotek, 100 balonów i 300 bransoletek silikonowych 

promujących pozytywną profilaktykę. Można było skorzystać  z narkogogli oraz alkogogli 

w celu porównania zachowania pod wpływem substancji psychoaktywnych.  

 Bezpieczna Gmina  - W okresie od 20.07.2019 r. do 18.08.2019 roku Sądeckie Wodne 

Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe dla osób  przebywających w miejscowości Rożnów-

Zapora w pobliżu miejsc zwyczajowego plażowania organizowało prelekcje o tematyce 

„Bezpieczne zachowanie się w wodzie” ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki 

antyalkoholowej. Dodatkowo w dniu 04.08.2019 zorganizowało i przeprowadziło pokaz 

ratownictwa wodnego. Edukacja i  propagowanie zasad bezpiecznego trzeźwego 

wypoczynku nad wodą przypadku naszej gminy jest szczególnie uzasadnione.     

 Regaty o Puchar Zatoki Bartkowskiej - W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem 

Centrum Sportów Wodnych Jeziora Rożnowskiego propagującemu alternatywne, aktywne 

formy spędzania wolnego czasu bez uzależnień, sfinansowano zakup pucharów dla 

uczestników regat. 

Zadanie 7  Kwota zrealizowana:  2 000,00 zł.  

Udział w Ogólnopolskim  Zjeździe grup "AA" w czerwcu 2019 r. w Częstochowie 

W dniu 1.06.2019 grupa 51 mieszkańców  naszej gminy po raz kolejny wzięła udział                       

w zorganizowanym wyjeździe na XXXI Jasnogórskie Spotkania Anonimowych Alkoholików 

w Częstochowie. Wyjazd miał na celu integrację osób uzależnionych, współuzależnionych 

oraz uwikłanych w problemy alkoholowe oraz motywowanie do trzeźwości i zmiany stylu 

życia. Taka impreza ma na celu wzmocnienie osób borykających się z problemami 

związanymi z nadużywaniem alkoholu i uświadomienie im, że nie są osamotnieni w tym 

problemie. 

Zadanie 8 Kwota zrealizowana:  6500,00 zł. 
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Przygotowanie "Spotkania z Mikołajem" . W dniu 05.12.2019  w DW „Azalia” w Podolu 

Górowej zorganizowano dla grupy 51 dzieci objętych programem profilaktycznym 

realizowanym w szkołach na terenie gminy szczególną imprezę. Dla uczestników imprezy 

przygotowano  posiłek, wspólne tańce, warsztaty plastyczne i różne  inne zabawy z 

animatorami,  a na zakończenie Mikołaj wręczył uczestnikom słodkie upominki. 

Zadanie 9  Kwota w planie : 4 400,00 zł. Kwota zrealizowana:  2990,00  (67,96%) 

Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych - Przeprowadzona i opracowana została 

obligatoryjna Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych przez firmę Pracownia Badań                    

i Profilaktyki Społecznej INVESIS. Próba badawcza objęła łącznie 100 dorosłych 

mieszkańców gminy Gródek nad Dunajcem, 291 uczniów szkół z terenu gminy oraz 16 

sprzedawców w punktach sprzedaży alkoholu. Problematyka badania dotyczyła między 

innymi: problemu alkoholowego, narkotykowego, nikotynowego, przemocy i uzależnień 

behawioralnych. Dodatkowo uczniowie klas 3 gimnazjalnych zostali objęci badaniem ESPAD 

2015. Wyniki badań zostały umieszczone na stronie BIP naszej gminy i były podstawą 

opracowania Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.  

 

 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 

 

W ramach realizacji programu zrealizowano następujące działania: 

 

Zadanie 1 -Kwota zrealizowana:  4 320,00 zł. 

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej  

w zapobiegania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży oraz 

osób pracujących z dziećmi i młodzieżą - we wszystkich szkołach na terenie gminy Gródek 

nad Dunajcem. Finansowanie spektakli teatralnych, warsztatów o charakterze 

profilaktycznym 

 

 szkolenie z zakresu rekomendowanego programu profilaktycznego UNPLUGGED  

dla nauczycieli z sześciu szkół podstawowych: SP Jelna, SP Rożnów, SP Roztoka - 

Brzeziny, SP Przydonica, SP Podole Górowa i SP Gródek nad Dunajcem. Program ten 

będzie realizowany w szkołach w roku szkolnym 2019/2020.  
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spektakl profilaktyczny „Nad Przepaścią”  dla uczniów  klas IV – VIII i 3 gimnazjalnej, 

przedstawiony  przez Krakowski Impresariat Artystyczny „Inspiracja” w czterech szkłach 

podstawowych SP Jelna, SP Rożnów, SP Podole Górowa i SP Gródek nad Dunajcem.  

W tej formie edukacyjno-profilaktycznej wzięło w sumie 431 uczniów. 

 

Zadanie 2 Kwota zrealizowana:  740,00 zł. 

Zakup materiałów informacyjno - szkoleniowych- broszury, ulotki, opracowania, kampania 

profilaktyczna o zasięgu ogólnopolskim. Zakup pakietów multimedialnych dotyczących 

uzależnień, które  służą jako pomoc dydaktyczna przeznaczona do zajęć prowadzonych                   

z grupą dzieci  w świetlicach środowiskowo- problemowych na terenie gminy 

 

Zadanie 3 Kwota zrealizowana:  1219,00 zł. 

Zakup nagród dla laureatów w konkursach tematycznych związanych z zapobieganiem 

uzależnieniom od substancji psychoaktywnych. Nagrody w konkursach zostały wręczone 

laureatom  konkursów profilaktycznych takich jak „Wolni od uzależnień”, „Chcemy żyć bez 

nałogów” organizowanych dla uczniów szkół podstawowych  na terenie naszej gminy.  

 

 Programy z zakresu szeroko pojętej opieki społecznej Gminny Program 

wspierania rodziny i system pieczy zastępczej na lata 2016 – 2019, Gminny 

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Program „Karta Dużej 

Rodziny”, Rządowy Program „Dobry Start”, Rządowy, Program 500+ 

 

Poniższa tabela obrazuje finansowanie poszczególnych programów: 

 

Rodzaj świadczenia Liczba 

rodzin 

Liczba 

dzieci 

Kwota świadczeń 

/zł/ 

Rodzina 500+ 781 1 717 10 164 447,00  

Dobry Start  821 1 407  422 100,00 

Świadczenia rodzinne  722 - 4 964 462,00 

Fundusz alimentacyjny 24 - 118 600,00 

Program „ Za życiem”  1 1 4 000,00 

Karta Dużej Rodziny  382 karty  
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Realizacja programów z zakresu pomocy  społecznej to nie tylko wsparcie finansowe  

i świadczenia niepieniężne,  ale również pomoc instytucjonalna realizowana poprzez ośrodki 

wsparcia.  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców w wieku senioralnym, władze 

samorządowe stworzyły przyjazne miejsca spotkań. Kluby „Senior+”, funkcjonują  

w  miejscowościach  Rożnów i Gródek nad Dunajcem. 

Z zasobów tych korzysta 60 osób. W roku 2019 kwota przeznaczona na funkcjonowanie 

placówek wyniosła  30 000 zł. 

 

 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

 

Głównym celem programu było kształtowanie partnerstwa oraz wypracowanie wspólnych 

mechanizmów służącym efektywnemu i skutecznemu diagnozowaniu, a następnie 

zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Gródek nad Dunajcem. 

Celami szczegółowymi służącymi osiągnięciu założenia głównego jest: 

 

 Podejmowanie i inicjowanie różnorodnych form współdziałania z organizacjami 

pozarządowymi oraz określanie zadań publicznych, które umożliwiają dokładniejsze 

zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców Gminy, 

 Tworzenie dogodnych warunków do zwiększenia aktywności społecznej w zakresie 

określonych zadań publicznych 

 Wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych do realizacji zadań, a także 

pełniejsze ich możliwości kadrowych i rzeczowych, 

 Podnoszenie standardów realizacji zadań poprzez pełną współpracę i wsparcie 

organów Gminy, 

 Promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego oraz dążenie do wywoływania 

potrzeby społecznej dotyczącej partycypacji mieszkańców w podejmowanych 

inicjatywach, zmierzającej do ciągłej poprawy jakości ich życia, 

 Wsparcie Gminy dla podejmowanych przez organizacje pozarządowe nowych 

inicjatyw i wykorzystywanie wszelkich dostępnych procedur służących do ich 

skutecznej realizacji, 

 Analizowanie i ocenianie rezultatów współpracy oraz realizowanie działań 

usprawniających. 
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Współpraca o charakterze finansowym Gminy Gródek nad Dunajcem z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

polegała na zlecaniu zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji. Zlecanie zadań odbywało 

się w drodze otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003r. – o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz. U. z 2019r. 

poz.668.) 

W 2019r. ogłoszony został 1 otwarty konkurs dotyczył zadań z zakresu kultury fizycznej.  

W konkursie tym złożone zostały cztery oferty. Wszystkie oferty zostały dopuszczone  

do konkursu. Wysokość środków przeznaczonych na dotację w ramach konkursu wyniosła 

120 000,00 złotych. Zarządzeniem Nr 26/2019r. Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 

15 lutego 2019r. powołana została komisja do opiniowania ofert. 

 

Podział środków przedstawia się następująco: 

 

GKS „Zawisza” 46 000,00 złotych – dotacja wykorzystana w całości 

ULKS „Przydonica” 34 000,00 złotych  – dotacja wykorzystana w całości 

UKS „Trójka” w Jelnej – 35.500 złotych. Dotacja wykorzystana w całości  

LUKS „Lipie” w Lipiu – 4500 złotych – dotacja wykorzystana w całości 

 

Gmina ponosi koszty utrzymania lokalu oddanego nieodpłatnie w użyczenie stowarzyszeniu 

„Wczoraj, Dziś, Jutro” znajdującego się w budynku 406 w Rożnowie. 

 

 Plan Ochrony Środowiska 

W ramach realizacji planu w 2019 zrealizowano następujące zadania: 

W obszarze ochrona powietrza atmosferycznego: 

projekty wymiany kotłów (wymieniono 64 kotły), oraz edukację we wszystkich klasach 

szkoły podstawowej i gimnazjum na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem. Budowę trasy 

rowerowej, która przewidziana jest w ramach przebudowywanej drogi wojewódzkiej 975 na 

odcinku Bartkowa – Posadowa – Gródek nad Dunajcem. Wykonano modernizację budynku 

WDK Rożnów, w ramach której wykonano termomodernizację. Zmodernizowano 0,355 km 

dróg gminnych. Zwiększono ilość sieci gazowej o 1,7 km, przyłączono 45 budynków do sieci 

gazowej. Ponadto skontrolowano 85 budynków w zakresie palenisk. 
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W obszarze ochrony wód: 

W 2019 roku Dunajec sp. z o.o. wykonała zadania związane z racjonalizacją gospodarki 

wodnej modernizacją ujęć wody. Przygotowano dokumentacje projektowe na budowę sieci 

kanalizacyjnej w Podolu Górowej i Przydonicy. W roku 2019 przyłączono do sieci 

kanalizacyjnej 21 budynków mieszkalnych i 42 budynki do sieci wodociągowej. 

Oczyszczalnie ścieków zostały wybudowane (zmodernizowane) w latach poprzednich – nie 

wymagają modernizacji. 

 

W obszarze gospodarki odpadami: 

Wszyscy mieszkańcy są objęci gminnym systemem odbierania oraz selektywnego zbierania 

odpadami. Podjęto działania mające na celu utworzenie PSZOK-u. W dziesięciu budynkach 

zlikwidowano wyroby azbestowe. 

W obszarze ochrony przyrody: 

W 2019 roku nasadzono 42 sztuki drzew, 50 sztuk krzewów, po wycięciu 140m3 grubizny 

drzew na podstawie decyzji wójta. Na terenie gminy objęta jest prawie cała gmina ochrona 

prawną – Południowo – Małopolski Obszar Chronionego Krajobrazu. 

W obszarze edukacji ekologicznej:  

W 2019 roku prowadzono szereg zajęć ekologicznych we wszystkich placówkach 

oświatowych Gminy Gródek nad Dunajcem.  

 W 2019 roku na terenie gminy nie wystąpiły poważne awarie przemysłowe lub nadzwyczajne 

zagrożenia środowiska. 

 

 

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  

 

W ramach realizacji programu zrealizowano: 

1. Termomodernizację obiektu WOK Rożnów –w ramach zadania pn.: Rozbudowa  

i modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Rożnowie 

2. Wymianę źródeł ciepła (paliwo stałe) w indywidualnych gospodarstwach domowych 

na źródła ciepła o znacznie lepszych parametrach wykorzystujące paliwa stałe – na 

terenie gminy Gródek nad Dunajcem. Do końca 2019 r wymieniono 42 szt.  

3. Wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych ze spalających 

paliwa stałe na spalające biomasę lub wykorzystujących paliwa gazowe – na terenie 
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gminy Gródek nad Dunajcem – Do końca 2019 r wymieniono 57 szt. kotłów, w tym w 

2020 roku wymieniono 32 kotły. Pozostały 1 szt. kotła zostanie wymieniona w 2020 r.  

4. Przeprowadzono kampanię edukacyjną w szkołach podstawowych we wszystkich 

klasach (0 - 8) – luty 2019 r. 

5. Termomodernizacja budynku” Dom Nauczyciela” wykonano odwodnienie, izolacja 

piwnic i drenaż. Za łączną kwotę 33 684,35 zł. 

 

 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy. 

 

W ramach realizacji „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem w 2019 r.” przyjętego 

Uchwałą VII/66/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 4 kwietnia 2019 roku 

podjęte zostały m.in. następujące działania: 

 

Zawarto umowę z Firmą Juko Sp. z oo. adres: ul. Piłsudskiego 54/40, 42-400 Zawiercie dla 

odławiania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Gródek nad Dunajcem, zapewnienia im 

schronienia, opieki lekarsko-weterynaryjnej i usług weterynaryjnych poprzez Schronisko dla 

zwierząt ,,RAFIK” ul. Parkowa 60, 32-329 Bolesław na ogólną kwotę 17000,00 zł, W ramach 

powyższego zadania zlecono odłowienie 9 psów, które zostały schwytane i odstawione do 

schroniska. 

 

W związku ze zmianą usługodawcy w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt  

z terenu gminy Gródek nad Dunajcem, zapewnienia im schronienia, opieki lekarsko-

weterynaryjnej i usług weterynaryjnych poprzez Schronisko dla zwierząt została zawarta 

umowa kontynuacyjna (dla zachowania ciągłości opieki na okres do stycznia) z Miejskim 

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z oo. ul. Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-

Zdrój na kwotę 1200,00 zł, 

 

Zawarto umowę z Przychodnią Weterynaryjną ARTEMOR Bartkowa-Posadowa 188, 33-318 

Gródek nad Dunajcem w celu zapewnienia doraźnej pomocy zwierzętom bezdomnym, w tym 

uczestniczącym w wypadkach drogowych na terenie gminy Gródek nad Dunajcem na ogólną  

kwotę 3800,00 zł. 
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Ponadto w ramach zabezpieczenia opieki zwierzętom gospodarskim z terenu gminy zawarto 

umowę z Krzysztofem Pękałą, zam. Przydonica 37, 33-318 Gródek nad Dunajcem, 

prowadzącym gospodarstwo rolne na ogólną kwotę 1600 zł – jednakże  

w 2019 roku nie zaszła potrzeba realizacji powyższej umowy i powyższej kwoty nie 

wydatkowano. 

 

Na realizację Programu zabezpieczono w 2019 roku kwotę 24 000,00 zł. Całkowity koszt 

realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt  

(wyłapywanie/odławianie/opieka/usługi weterynaryjne) poniesiony przez gminę  

w 2019 roku wyniósł 18048,00 zł. 

 

IV. FINANSE GMINY: 

   

Budżet gminy na dzień 1 stycznia 2019 roku przyjęty Uchwałą Budżetową Rady Gminy 

Gródek n/Dunajcem Nr IV/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. po stronie: 

 

1. Dochodów wynosił  44.239.647,46 złotych w tym: 

 

 dochody bieżące 40.650.175,46 zł 

 dochody majątkowe 3.589.472,00 zł 

 

2. Wydatków wynosił 47.287.553,46 złotych w tym: 

 

W 2019  Rada Gminy podejmowała uchwały zmieniające plan dochodów przychodów oraz 

plan wydatków budżetu. Zmiany dokonywane były również zgodnie z ustawą o finansach 

publicznych – Zarządzeniami Wójta 

 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku suma planowanych dochodów i przychodów budżetu 

wynosiła 58.441.178,33 złotych i jest równa sumie planowanych wydatków i rozchodów 

budżetu, która wynosiła 58.441.178,33 złotych. 

 

Kwota długu Gminy Gródek nad Dunajcem na dzień 31.12.2019 r z tytułu zaciągniętych 

kredytów wynosi 15 155 806,46 zł w tym:  
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1. Kredyty zaciągnięte w BS Nowy Sącz w kwocie 12 470 000,00 zł 

2. Kredyt zaciągnięty w BOŚ Kraków w kwocie      1 150 000,00 zł 

4. Pożyczka BGK –Kraków w kwocie                       1 535 806,46 zł 

 

XI. MIENIE GMINY:  

 

Wartość księgowa majątku Gminy Gródek nad Dunajcem na dzień 31 grudzień 2019 roku 

wynosi ogółem: 130 062 973,18 zł/brutto bez naliczonego umorzenia.  

 

Zgodnie z poniższą tabelą wartość poszczególnych grup klasyfikacyjnych majątku Gminy 

przedstawia się następująco;  

 

Lp. Grupa majątku Ogólna wartość 

1. Grunty 4 088 151,91 

2. Budynki  34 588 942,97 

3. Budowle 63 601 904,22  

4. Maszyny i urządzenia 1 897 629,97 

5. Środki transportowe 1 214 232,17 

6. Wyposażenie  3 865 172,53 

7. Wartości niematerialne i prawne 527 372,59 

8. Księgozbiory 842 566,82 

9. Długoterminowe. aktywa finansowe 19 437 000,00 

 Razem 130 062 973,18 

 

Gmina Gródek Nad Dunajcem jest udziałowcem całości 18.700 udziałów o łącznej wartości 

18.700.000,00 zł w spółce ,,Dunajec” Sp. z o. o. z siedzibą 33 - 318 Gródek n/Dunajcem 28. 

Struktura własnościowa na dzień 31.12.2019 r. przedstawiała się następująco:  

Gmina Gródek Nad Dunajcem - 19.437 udziałów o łącznej wartości 19 437 000,00 zł 

(Wspólnik posiada całość udziałów). 

 

W 2019 roku zostały dokonane następujące zmiany w kapitale zakładowym: 
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a) W dniu 15 marca 2019 roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 

(wkład pieniężny) o kwotę 300.000,00 zł z kwoty 18.700.000,00 do kwoty 

19.000.000,00 zł (data konstytutywnego wpisu w KRS – 05.04.2019)  

Sygnatura akt KR.XII NS-REJ.KRS/5137/19/254 

b) W dniu 12 czerwca 2019 roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 

(aport rzeczowy - dokumentacja projektowa) o kwotę 37.000,00 zł z kwoty 

19.000.000,00 do kwoty 19.037.000,00 zł (data konstytutywnego wpisu w KRS – 

02.07.2019)  

Sygnatura akt KR.XII NS-REJ.KRS/9845/19/764 

c) W dniu 28 sierpnia 2019 roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 

(wkład pieniężny) o kwotę 200.000,00 zł z kwoty 19.037.000,00 do kwoty 

19.237.000,00 zł (data konstytutywnego wpisu w KRS –19.09.2019)  

Sygnatura akt KR.XII NS-REJ.KRS/14325/19/269 

d) W dniu 27 grudzień 2019 roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 

(aport rzeczowy – dwie dokumentacje projektowe + wkład pieniężny) o kwotę 

200.000,00 zł z kwoty 19.237.000,00 do kwoty 19.437.000,00 zł (data 

konstytutywnego wpisu w KRS – 24.02.2020)  

Sygnatura akt  KR.XII NS-REJ.KRS/146/20/793  

 

XII. INFRASTRUKTURA DROGOWA I INWESTYCJE 

 

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 1988 r 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 



str. 39 
 

dokumentacji inwentaryzacyjnej, dokonania podziałów geodezyjnych oraz przygotowania 

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

finansowymi.  

 

Aktualnie w trakcie procedowania 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.  

 

Inwestycje drogowe w 2019 r: 

 

FOGR: 

 Roztoka-Brzeziny dz. 97 (Klimek) – 74680,00zł – wykonanie betonowej 

jezdni drogi 

 Zagórze -dz. 170 w kier. Filipek – 54360,47zł  - wykonanie betonowej jezdni 

drogi 

 Bujne - dz.1 (w kier. Roztoka) – 56567,63zł - Bujne - dz.1 (w kier. Roztoka)  

- wykonanie betonowej jezdni drogi 

 Bartkowa-Posadowa-dz.563 (w kier. Ziółkowski) – 64100,31zł  - wykonanie 

betonowej jezdni drogi 

 Przydonica-dz.719 (Wygony) – 63060,22zł  - wykonanie betonowej jezdni 

drogi 

 

 

 

Fundusz Dróg Samorządowych: 

 Remont drogi gminnej ”Podole-Dział-Jelna” (nr 290659K) w km 0+000  

do 0+320, 0+520 do 1+300, 1+510 do 2+150 – 750933,28zł – remont 

nawierzchni asfaltowej drogi, poboczy i mostu 

 

Remonty dróg po powodzi: 
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 Remont drogi gminnej "Bartkowa-Bujne"  (nr 290648K) w km 2+230 - 2+430  

w miejscowości Bujne - 102919,00zł – wykonanie nawierzchni asfaltowej 

 i poboczy 

 Remont drogi gminnej "Bartkowa-Posadowa" (nr 290647K) w km 2+700 - 

2+740 w miejscowości Bartkowa-Posadowa - 89239,69zł, remont korpusu 

drogi (umocnienia siatkowo-kamienne, remont asfaltowej nawierzchni drogi) 

 Remont drogi gminnej "Gierowa-Rożnów"  (nr 290629K)w km 1+400 - 1+900 

 w miejscowości Rożnów - 144206,53zł – remont nawierzchni asfaltowej  

i poboczy 

 Remont drogi gminnej „Koszarka do Matusika” (nr 290678K) w km 0+000 – 

0+010, 0+116 – 0+200, 0+265 – 0+320, 0+391 – 0+600 w miejscowości 

Gródek nad Dunajcem – 133225,31zł -remont betonowej jezdni drogi  

i poboczy. 

 Remont drogi gminnej "Roztoka- Sarys"  (nr 290623K) w km 0+100 - 1+400  

w miejscowości Roztoka-Brzeziny - 253022,59zł – remont jezdni asfaltowej  

i poboczy 

 

Ponadto w  ramach środków inwestycyjnych zamontowano 3 szt. lamp w sołectwie Sienna,  

5 szt. lamp w sołectwie Roztoka – Brzeziny, 6 szt. lamp w sołectwie Jelna, 4 szt. Lamp 

 w sołectwie Zbyszyce, 15 szt. lamp w sołectwie Przydonica. 

 

Na terenie Gminy realizowana jest inwestycja pod nazwą: Rozbudowa DW975 Paleśnica-

Bartkowa Posadowa-Dąbrowa: Zadanie 2A – odcinek Bartkowa Posadowa – Gródek nad 

Dunajcem – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych” Umowa z dnia 27.09.2018r., 

zawarta została pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie, a firmą Bud-Dróg 

Usługi Budowy i Modernizacji Dróg Łagosz S.J, na realizację : 

W 2019 roku  zadanie podzielono na odcinki wymagające pozwolenia na budowę i odcinki 

wymagające zgłoszenia remontu. Wykonano projekt budowlany poszczególnych odcinków 

 i uzyskano przyjęcia zgłoszeń remontów. 

W listopadzie  2019r.  rozpoczęto prace rozbiórkowe i  budowlane w centrum miejscowości 

Gródek nad Dunajcem. W szczególności rozpoczęto remont  promenady, przepustu 

poprzecznego pod drogą, odwodnienia deszczowego, oświetlenia, podbudowy i pozostałych 

elementów pasa drogowego. 
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Inne inwestycje wykonane w 2019 r.: 

 

1. Rozbudowa i modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Rożnowie  

 

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. Zakupiono niezbędne wyposażenie Sali 

widowiskowej, studia nagrań, poszczególnych sal. Nad zadaniem nadzór sprawował inspektor 

nadzoru. Zadanie współfinansowane ze środków zewnętrznych w ramach RPO WM 2014-

2020. Wartość inwestycji przekazana dokumentem OT wyniosła 3.303.366,25 zł. 

 

2. Budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego z infrastrukturą towarzyszącą 

w Siennej – etap II  

 

W ramach zadania wykonano prace wykończeniowe budynku szatniowego przy boisku 

sportowym w Siennej. Wykonano zjazd z drogi powiatowej do obiektu, wyposażono obiekt 

 w gaśnice oraz znaki ewakuacyjne. Wykonano zagospodarowanie terenu przy obiekcie 

poprzez wykonanie nawierzchni trawiastej oraz ułożenie korytek ściekowych. Wartość 

poniesionych kosztów w 2019 r. 462.594,44 zł 

 

3. Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Rożnowskiego w miejscowości Gródek nad 

Dunajcem.  

 

W ramach zadania pn. „Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Rożnowskiego 

 w miejscowości Gródek nad Dunajcem.” kontynuowano prace rozpoczęte w 2018 r.   

I etapu związane z zagospodarowaniem terenu w centrum m. Gródek nad Dunajcem. 

Poniesiono wydatki związane z realizacją II etapu inwestycji polegającej na budowie budynku 

zaplecza sanitarno-szatniowego, montażu monitoringu wizyjnego. 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. Wartość poniesionych kosztów w 2019 r. wynosi 1.747.967,80 zł 
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4. Likwidacja barier dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej  

w Rożnowie, Podolu-Górowej, Jelnej, Przydonicy.   

 

W ramach zadania wybudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych przy Szkole  

Podstawowej w Rożnowie.  W szkole w Jelnej zmodernizowano toalety przystosowując do 

możliwości korzystania przez osoby niepełnosprawne, wymieniono posadzki oraz drzwi 

wejściowe. W szkole w Podolu – Górowej wymieniono drzwi wejściowe oraz drzwi do 

stołówki szkolnej. W szkole w Przydonicy wymieniono okładziny, zamontowano nowe drzwi 

oraz wyremontowano posadzki. Do szkół w Przydonicy, Jelnej i Rożnowa zakupiono 

schodołazy gąsienicowe. Nad realizacją prac nadzór sprawował inspektor nadzoru.  Zadanie 

było w 50% współfinansowane ze środków PFRON. Wartość poniesionych kosztów: 

259.281,30zł. 

 

Inwestycje w trakcie realizacji 

 

1. Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości: Podole-Górowa, 

Przydonica, Bartkowa-Posadowa.  

 

W ramach zadania wykonano (I etap inwestycji): 

 dwa odcinki chodników przy drogach powiatowych: Przydonica - Jasienna- 

Przydonica i Podole – Miłkowa – Łęka Siedlecka  oraz oświetlenie uliczne przy 

drodze Przydonica – Jasienna – Korzenna w miejscowości Przydonica,   

 

 miasteczko rowerowe przy Szkole Podstawowej w Podolu – Górowej. 

 

Inwestycja dofinansowana ze środków PROW 2014-2020 w wysokości 63,63% kosztów 

kwalifikowanych inwestycji. W ramach zadania poniesiono również koszty nadzoru 

inwestorskiego oraz  jego promocji. Wartość poniesionych wydatków:  980.017,69 zł. 

 

2. Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Jelnej z przeznaczeniem na Centrum 

Społeczno-Kulturalne.  
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W ramach zadania wykonano I etap projektu pn. Przebudowa i rozbudowa budynku OSP 

 w Jelnej z przeznaczeniem na Centrum Społeczno-Kulturalne, polegający na adaptacji 

nieużytkowego poddasza na salę świetlicową, toaletę oraz zaplecze kuchenne. Ponadto 

dobudowano klatkę schodową zapewniającą dostęp do obiektu w tym również dla osób 

niepełnosprawnych, wykonano prace niwelacyjne i plantowanie terenu, uzupełniono ubytki 

 w nawierzchni bitumicznej przy obiekcie oraz uzupełniono podbitkę budynku, poniesiono 

koszty opłat administracyjnych. Nad zadaniem nadzór sprawował inspektor nadzoru. Zadanie 

współfinansowane ze środków PROW 2014-2020 w wysokości 63,63% wartości kosztów 

kwalifikowanych. Wartość poniesionych wydatków: 670.568,15 zł 

 

Inwestycje w ramach Funduszu Sołeckiego: 

 

W 2019 r. przeprowadzono 17 zebrań wiejskich związanych z realizacją funduszu sołeckiego. 

W ramach realizacji funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach zrealizowane zostały  

następujące zadania na łączną wartość: 472 688,94 zł. wykonano 471 435,97 zł . 

 

 Bartkowa – Posadowa: Przyznano 46 954,30 zł wykonano 46 954,30 zł . 

 

Remont drogi wewnętrznej „Bartkowa dz. ew. nr 561 w kier. Marek Rolka” - zadanie 

obejmowało wykonanie ok 400 m2 nawierzchni betonowej, montaż kraty ściekowej 

poprzecznej o dł. ok. 10 mb , wykonanie poboczy tłuczniowych na drodze wewnętrznej  

w kierunku P. Marek Rolka na dz. ew. nr 561 w miejscowości Bartkowa- Posadowa na kwotę 

46 954,30 zł. 

 

Bujne: Przyznano 14 884,51 zł wykonano 14 881,91 zł . 

Modernizacja drogi Bartkowa Bujne II nr 290650K- zadanie obejmowało wykonanie 

 na odcinku ok. 108 mb drogi gminnej nawierzchnię asfaltową za kwotę 14 881,91 zł. 

 

Gródek nad Dunajcem: Przyznano 45 216,99 zł wykonano 45 214,71 zł . 

Remont drogi betonowej do Matusika zadanie obejmowało dostawę i wbudowanie 104 m3 

betonu na wykonanie nawierzchni betonowej na kwotę  24 998,42 zł 

Wykonanie pobocza utwardzonego przy drodze gminnej w kierunku kościoła Zadanie 

obejmowało  prace na poboczu ( utwardzenia) przy drodze gminnej Gródek do Kaplicy  

na odcinku ok.83 m2 za kwotę 20 216,29 zł. 



str. 44 
 

 

Jelna: Przyznano 35 591,36 zł wykonano 35 485,80 zł . 

Zamontowanie oświetlenia wzdłuż drogi (od skrzyżowania Jelna- Miłkowa w stronę Siennej) 

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową budowy oświetlenia ulicznego, 

ponadto wykonanie rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi 

 (od skrzyżowania Jelna- Miłkowa w stronę Siennej).          

Prace wykończeniowe na boisku przy SP w Jelnej – wykonano 11 mb piłkochwytów  

na łączną kwotę 5 485,80 zł. 

 

Jelna- Działy: Przyznano 18 218,27 zł wykonano 18 052,10 zł . 

Modernizacja drogi gminnej nr 34 w kierunku Józefa Kochanka i Jana Górowskiego Zadanie 

obejmowało wbudowanie przez mieszkańców ok. 61 m3 betonu w celu wykonania  

nawierzchni betonowej na drodze gminnej nr 34 w kierunku Józefa Kochanka i Jana 

Górowskiego na łączną kwotę 18 052,10 zł. 

 

Lipie: Przyznano 27 045,68 zł wykonano 27 044,82 zł . 

 

Modernizacja drogi wewnętrznej do P. Zając Zadanie obejmowało wbudowanie przez      

mieszkańców ok. 50 m3 betonu w celu wykonania  nawierzchni betonowej na drodze 

wewnętrznej do P. Zając za kwotę 14 999,92 zł. 

Modernizacja drogi wewnętrznej do P. Basta Zadanie obejmowało wbudowanie przez      

mieszkańców ok. 50 m3 betonu w celu wykonania  nawierzchni betonowej na drodze 

wewnętrznej do P. Basty za kwotę 12 044,90 zł. 

 

Podole – Górowa: Przyznano 42 587,55 zł wykonano 42 521,38- zł . 

Budowa drogi do Pana Giza Bogdan zadanie obejmowało wykonanie ok.65 m3 nawierzchni 

betonowej na drodze wewnętrznej do Pana Giza Bogdan na kwotę 19 981,35 zł. 

Budowa drogi do Pana Bulanda Edward zadanie obejmowało wbudowanie przez 

mieszkańców   betonu oraz 84 szt. płyt jumbo na drodze wewnętrznej do Pana Bulanda  

Edward na kwotę 9 999,93 zł. 

Budowa drogi do Pana  Kordek Marek zadanie obejmowało wbudowanie przez mieszkańców 

ok.30 m3 betonu w celu wykonania  nawierzchni betonowej na drodze wewnętrznej do Pana  

Kordek Marek na kwotę 9 994,00 zł. 
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Zakup ławek na boisko sportowe przy SP w Podolu-Górowej – 4 kpl. na kwotę  

2 546,10 zł. 

 

 

 

Przydonica: Przyznano 46 954,30 zł wykonano  46 157,06 zł . 

Remont drogi do P. Kogut i Nowogórscy- zadanie obejmowało wbudowanie przez 

mieszkańców ok. 96 m3 betonu w celu wykonania  nawierzchni betonowej na drodze 

wewnętrznej do P. Kogut i Nowogórscy na kwotę 30 558,74 zł. 

Remont drogi do P. Zyzaków -zadanie obejmowało wbudowanie przez mieszkańców  

ok. 20 m3 betonu w celu wykonania  nawierzchni betonowej na drodze wewnętrznej do  

P. Zyzak na kwotę 5 608,80 zł. 

Zagospodarowanie terenu w Przydonicy - modernizacja dojazdu do dz.962. -zadanie 

obejmowało wbudowanie przez mieszkańców ok.30 m3 betonu w celu wykonania  

nawierzchni betonowej na drodze wewnętrznej dz. ew.  962 na kwotę 9 989,52 zł. 

 

Przydonica – Glinik: Przyznano 18 406,09 zł wykonano  18 406,09 zł . 

Wykonanie odwodnienia na drodze gminnej Podole Dział Jelna – na kwotę 4 125,00 zł.    

Dostawa i wbudowanie korytek przy drodze gminnej do Grabiny – dostawa  

i wbudowanie korytek ok. 63 mb. przy drodze gminnej do Grabiny na kwotę 6 406,09 zł. 

Dostawa i montaż bariery ochronnej przy drodze gminnej Podole Glinik Zbęk  

- dostawa i montaż bariery ochronnej przy drodze gminnej Podole-Glinik Zbęk-  

40 mb na kwotę 7 875,00 zł. 

 

Roztoka- Brzeziny : Przyznano 40 521,56 zł wykonano  40 521,56 zł . 

Oświetlenie drogi Roztoka- Sarys (nr drogi 290623K od SP Roztoka- Brzeziny) – wykonanie 

dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 

290623K Roztoka- Sarys w m. Roztoka – Brzeziny. 

 

Rożnów: Przyznano 46 954,30 zł wykonano  46 954,30 zł . 

Modernizacja drogi we władaniu gminy w kierunku  Państwa Hajduków i Szkarłatów -

zadanie obejmowało wykonanie nawierzchni betonowej grubości 15 cm na powierzchni  

 ok. 462 m2, wykonanie poboczy z kruszywa oraz montaż kraty poprzecznej z prefabrykatów 
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betonowych i płyt JUMBO na drodze we władaniu gminy w kierunku do Hajduków  

i Szkarłatów na kwotę 46 954,30 zł. 

 

 

 

 

Sienna: Przyznano 30 942,88 zł wykonano  30 892,58 zł . 

Oświetlenie punktowe droga Sienna- Lipie ( na łuku drogi obok posesji P. Wierny )-  montaż 

oświetlenia punktowego na łuku drogi Sienna Lipie obok posesji P. Wierny na kwotę 

2 000,00 zł  

Kontynuacja oświetlenia drogi Sienna- Wilkonosza – Wykonanie dokumentacji projektowej 

oraz budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 290688K Sienna- Wilkonosza  na 

kwotę 20 942,88 zł  

Droga Sienna Wilkonosza - zakup i wbudowanie 30 ton kruszywa 31,5-63 mm na kwotę 

1 949,80 zł. 

Droga Sienna Berdychów (do granicy Lipia)- zakup kruszywa zakup i wbudowanie  

ok. 29 ton klińca 20-40 na kwotę 1 999,90 zł. 

Organizacja "Dnia Seniora"-  w tym wynajem sali oraz poczęstunek dla seniorów                                        

z miejscowości Sienna na kwotę 4 000,00 zł. 

 

Tropie: Przyznano 35 027,91 zł wykonano  34 966,12 zł . 

Zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Tropiu (poprzez wykonanie placu zabaw i 

innych urządzeń zagospodarowania). Budowa obiektów małej architektury (budowa 

ogrodzenia wraz z furtką, wyprofilowanie terenu, wykonanie nawierzchni bezpiecznej z 

piasku oraz trawnika z siewu, montaż urządzeń typu: piaskownica, zestaw zabawowy ze 

zjeżdżalnią, huśtawka dwuosobowa mix, bujak na sprężynie, na kwotę 34 966,12 zł 

 

Zbyszyce: Przyznano 23 383,24 zł wykonano  23 383,24 zł . 

Kontynuacja oświetlenia przy drodze Wola Kurowska-Zbyszyce Kościół – budowa 

oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Wola-Kurowska -Zbyszyce (wykonanie linii 

napowietrznej oświetlenia ulicznego , montaż słupów, opraw i, badania i pomiary) na kwotę 

23 383,24 zł. 
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XIII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE NA TERENIE GMINY: 

 

W 2019 r. w Urzędzie Gminy na bieżąco monitorowane i  przyjmowane były zgłoszenia  

i informacje z zakresu sytuacji kryzysowych oraz innych spraw związanych bezpośrednio  

z szeroko rozumianą sytuacją kryzysową. 

Na bieżąca współpracowano z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym 

Sączu, Małopolskim Urzędem Wojewódzkim, Państwową Strażą Pożarną, Policją, WOPR-em 

oraz innymi instytucjami w zakresie spraw kryzysowych.  

W 2019 odpisano umowę z WOPR-em na zabezpieczenie bezpieczeństwa osób pływających 

oraz kąpiących się na akwenie Jeziora Rożnowskiego, na kwotę 3000,00 zł. 

Podpisano również 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 2019 roku na kwotę 7000,00 zł. 

Dokonano niezbędnych zakupów wyposażenia na zabezpieczenie służb biorących udział                      

w sytuacjach kryzysowych, 

 

Informacja dotycząca funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych: 

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. Razem: 131 strażaków OSP 

W 2019 roku liczba wyjazdów do akcji w poszczególnych jednostkach OSP wyglądała 

następująco: 

OSP Rożnów - 64, OSP Gródek nad Dunajcem -81, OSP Jelna - 13, OSP Przydonica 49  

Budżet Gminy Gródek nad Dunajcem w 2019 roku przeznaczony na OSP z terenu gminy 

wynosił: 373 00,00 zł, z czego; 

 193 000,00 zł  przeznaczone zostało na bieżące utrzymanie OSP (wyposażenie, zakup 

paliwa, energii, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, umowy na 

konserwację sprzętu) 

 180 000,00 zł na zakup średniego sam. ratowniczo-gaśniczego dla OSP Przydonica. 

 

Wykonano następujące czynności związane z obsługą OSP; 

  

 Rozliczanie zużycia paliwa – oddzielnie dla OSP w Rożnowie, Gródku nad Dunajcem, 

Jelnej  i Przydonicy. Razem wydano 199 kart, 
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 Ubezpieczono samochody OSP – 10 pojazdów, 

 Ponadto spraw korespondencji z zakresu OSP – ok. 16 poz., 

 Ubezpieczono indywidualnie 143 strażaków ochotników oraz 4 Młodzieżowe 

Drużyny Pożarnicze, 

 Skierowano na badania okresowe 45 strażaków i otrzymano zaświadczenia 

stwierdzające zdolność strażaków OSP do udziału w akcjach ratowniczych. 

 Wypisano skierowania na badania psychotechniczne dla 2 strażaków ochotników oraz 

otrzymano 2 zaświadczeń stwierdzających brak przeciwwskazań do prowadzenia 

pojazdów mechanicznych.  

 Skierowano na kursy dla strażaków OSP – kursy kierowców-konserwatorów sprzętu 

-4 osoby, dowódców OSP-2 osoby., kierujących ruchem - 10 osób, kurs na strażaków 

ochotników 2 osoby 

 Rozliczono ekwiwalent przysługujący za udział w akcjach ratowniczych lub szkoleniu 

– rozpatrzono 197 wnioski, 

 Zorganizowano gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze dla Młodzieżowych Drużyn 

Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Gródek nad Dunajcem,      

w Bartkowej-Posadowej oraz zawody dla jednostek OSP z gminy Gródek nad 

Dunajcem, Chełmiec i Łososina Dolna w Rożnowie, 

 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. 

 

XIV. OCHRONA ŚRODOWISKA I EKOLOGIA 

 

Ochrona Środowiska w Gminie Gródek nad Dunajcem realizowana jest min. przez Spółkę 

komunalną działającą pod nazwą ,,Dunajec” Sp. z o. o. z siedzibą 33 - 318 Gródek 

n/Dunajcem 28. Działalność prowadzona jest w formie spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością, zawiązanej aktem notarialnym w dniu 02 kwietnia 2007 roku przed 

notariuszem Stanisławem Ciągło w Nowym Sączu (Repertorium Nr A 3987/2007).   

Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i jest przedsiębiorstwem 

jednozakładowym, nie posiada oddziałów.  
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Przedmiotem jej działalności jest: 

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) 

W 2019 roku prowadzono działalność w zakresie przedmiotów podstawowej jak i pozostałej 

działalności. 

 

Inwestycje zrealizowane przez Spółkę w 2019 r: 

 

1. Remont sieci wodociągowej polegającej na wymianie istniejącej komory redukcyjnej 

wraz z osprzętem 

2. Remont sieci wodociągowej na działkach ew. nr 188/1, 187/16, 187/13, 187/14, 188/3, 

187/4 obręb Rożnów Gierowa  

3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rożnów – Role 

4. Modernizacja sieci wodociągowej w m. Rożnów – Wiesiółka – ok. 941 m 

5. Likwidacja komory przelewowej i wpięcie do rurociągu kanalizacyjnego w m. Gródek 

nad Dunajcem  

6. Montaż podziemnych hydrantów na sieci wodociągowej w Tropiu 

7. Remont zbiornika ZB7 w miejscowości Bartkowa Posadowa (nad Stalownikiem) 

8. Wymiana pomp na ujęciach w miejscowości Rożnów 

9. Zakup kontenerów na osad i zagospodarowanie szkła 

10. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek nad Dunajcem 

11. Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Rożnów – Na Role 
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12. Opracowanie dokumentacji projektowej „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na dz. ew. 568, 

570/1, 573/2, 575/8, 574, 653/17, 653/1, 653/2, 653/3 w Bartkowej Posadowej” 

13. Opracowanie dokumentacji projektowej „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. 

ew. 85/4, 85/12, 85/10, 85/11 i 84/2 w Gródku nad Dunajcem” 

14. Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa zbiornika buforowego  

o pojemności 200 m3 w miejscowości Rożnów wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

oraz odcinka wodociągu od studni głębinowej” 

15. Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Roztoka Brzeziny i 

Tropie – dokumentacja projektowa  

16. Wykonanie układu tzw. I fali ścieków na Oczyszczalni w miejscowości Gródek nad 

Dunajcem 

17. Naprawa reduktorów ciśnienia na sieci wodociągowej – 5 szt.  

18. Rekultywacja terenu górniczego „Rożnów Dwory II” w części uznaną decyzją znak 

GN.6122.1.2018.DK Starosty  Nowosądeckiego za zakończoną.  

Z uwagi na zrealizowane inwestycje w oparciu o zaciągnięte pożyczki z WFOŚiGW  

w Krakowie na „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gródek n/Dunajcem 

na obrzeżach Jeziora Rożnowskiego” w łącznej kwocie 9.616.513,34 zł. których spłata 

przewidziana jest do roku 2024 Spółka prowadzi racjonalną gospodarkę finansów by uniknąć 

zbyt wysokich kosztów, a w konsekwencji podwyższenia taryfy za wodę i ścieki.  

Zadłużenie Spółki ,,Dunajec” na dzień 31.12.2019 roku z podziałem na poszczególne umowy 

i terminy całkowitych spłat rat. 

 

Lp. 

 

Umowa 

 

Wyjaśnienie 

 

Kwota pożyczki 

Data zakończenia 

pożyczki 

 

1. P-017-12-38-1 z 04.06.2012 r. pożyczka z WFOŚiGW w Krakowie 115 012,82 30.09.2021 r 

2. P-018-12-38-1 z 04.06.2012 r. pożyczka z WFOŚiGW w Krakowie 877 326,38 31.03.2022 r. 

3. P-024-12-38-1 z 11.07.2012 r. pożyczka z WFOŚiGW w Krakowie 158 739,42 15.12.2021 r 

4. P-025-12-38-1 z 11.07.2012 r. pożyczka z WFOŚiGW w Krakowie 336 577,07 30.06.2022 r 

5. P-026-12-38-1 z 11.07.2012 r. pożyczka z WFOŚiGW w Krakowie 301 901,57 30.06.2024 r. 

6. P-030-12-38-1 z 01.08.2012 r. pożyczka z WFOŚiGW w Krakowie 737 850,09 31.03.2022 r. 

7. P-031-12-38-1 z 01.08. 2012 r. pożyczka z WFOŚiGW w Krakowie 301 901,57 30.06.2024 r. 

8. P-032-12-38-1 z 01.08. 2012 r. pożyczka z WFOŚiGW w Krakowie 23 591,34 30.09.2020 r. 

SUMA pożyczek z WFOŚiGW w Krakowie 2 852 900,26  

 

Gospodarka wodna  

Gmina Gródek nad Dunajcem zaopatrywana jest w wodę ujmowaną przez kilka ujęć wody 

podziemnej zlokalizowanej na terenie: Rożnowa, Bujnego, Przydonicy, Siennej oraz Tropie. 
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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 Gminy Gródek nad Dunajcem. 

 

 

Gospodarka ściekowa: 

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 93% RLM.  

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. 

Ochrona środowiska i zagadnienia ekologiczne realizowane przez Spółkę to również edukacja 

i promocja jaka miała miejsce podczas konkursu artystycznego zorganizowanego z okazji 

Światowego Dnia Wody. Hasło konkursowe brzmiało Leaving no one behind –„dostęp do 

wody dla wszystkich” do którego uczniowie klas szkół z terenu Gminy przygotowywali 

prace. W dniu 30 maja 2019 roku na Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Gródku nad 

Dunajcem miało miejsce uroczyste wręczenie nagród związanych z obchodami Światowego 

Dnia Wody. Punktem kulminacyjnym było wręczenie nagród głównych oraz prac 
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wyróżnionych. Pracownicy Spóki zapoznały uczestników z prezentacją dotyczącą Wody oraz 

zadań Spółki ,,Dunajec”, przeprowadziły również quiz wiedzy o wodzie. Nagród było bez 

liku, a zabawa była przednia. Dzieci wykazały się dużą wiedzą, ale przede wszystkim 

zaangażowaniem w sprawy ochrony środowiska oraz poszanowania zasobów wodnych. 

XV. EDUKACJA: 

 

W roku 2019 na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem  funkcjonował 1 Zespół Szkół  w skład 

których wchodziła szkoła podstawowa , III klasa gimnazjalna, oddział przedszkolnymi Punk 

Przedszkolny „Bajkowa Kraina” w Gródku nad Dunajcem, 4 szkoły podstawowe  

z oddziałami III klasy gimnazjalnej i oddziałami przedszkolnymi w Jelnej, Podolu-Górowej, 

Przydonicy i Rożnowie, 3 szkoły  podstawowe w Lipiu , Roztoce-Brzezinach i Siennej, 

Szkoła Muzyczna I stopnia w Rożnowie, Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Krasnoludki”  

w Rożnowie. 

 

W 87 oddziałach liczba uczniów wynosiła – 1403 w tym: 

 

 w szkołach podstawowych  67 oddz. – 875 uczniów 

 klasach III gimnazjum    6 oddz. – 114 uczniów 

 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 13 oddz. – 235 dzieci 

 Punkt Przedszkolny „Bajkowa Kraina” – 1 oddz. 25 dzieci 

 Szkoła muzyczna IV – letnia – 4 klasy – 56 dzieci 

 - Szkoła muzyczna VI letnia   -  6 klas  -98 dzieci 

 

Zatrudnienie nauczycieli  167,48 etatów w tym: bez stopnia 1,04 et., stażystów 6,94 et., 

kontraktowych, 23,11et., mianowanych 23,76 et., dyplomowanych 112,63 et. 

 

Od miesiąca września 2019 roku przestały funkcjonować gimnazja w związku z powyższym 

liczba oddziałów  uległa zmniejszeniu i wynosi  81 a liczba dzieci 1262. 

Wydatki na stypendia szkolne  dla 478 uczniów wyniosły 201.552,00 zł z tego: 

 

 z dotacji – 179.942,00 zł.  

 środki własne 21.610,00 zł 
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Siedmioro uczniów niepełnosprawnych dowożonych jest do Ośrodka Szkolno –

Wychowawczego w Nowym Sączu. Koszt dowozu wyniósł 61.372,08 zł. . Jedenaście dzieci 

dowożą rodzice. Gmina z tego tytułu poniosła koszty w wysokości 41.500,00 zł. 

Do Niepublicznego Przedszkola ’Wesołe Krasnoludki w Rożnowie uczęszczało średnio                 

14 dzieci w miesiącu. 

 

W 2019 roku Gmina otrzymała subwencje oświatową w wysokości 11.719.965,00 zł. Z 

budżetu  Gminy dołożono 4.966.678,96 zł. 

 

Gmina Gródek nad Dunajcem nie prowadzi żłobków 

 

XVI. KULTURA, SZTUKA I SPORT 

 

Zadania z obszaru kultury, sztuki i sportu realizowane są przez Gminny Ośrodek Kultury.  

W tym zakresie w roku 2019 podejmowano następujące działania: 

 

Działalność promocyjna: 

 

Gminny Ośrodek Kultury jest wydawcą  kwartalnika - gazety lokalnej Gminy Gródek nad 

Dunajcem "Znad Jeziora Rożnowskiego"  , na bieżąco prowadzona jest strona internetową 

GOK-u (www.gok-grodek.iap.pl) oraz dostarczamy  część materiałów i zdjęć do strony 

internetowej Gminy Gródek n/D.  Współpracuje także z prasą lokalną  - "Gazeta Krakowska" 

i portalem Sadeczanin.info oraz RDN- Nowy Sącz.  Wykonujemy  projekty zaproszeń, 

koszulek okolicznościowych, plakatów na gminne imprezy.  

 

Konkursy organizowane i współorganizowane przez GOK:  

1. 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. 
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2. Konkurs  Pisanek Wielkanocnych  

30.05.2019 odbyło się podsumowanie  "Konkursu pisanek". Podczas zorganizowanego przez 

GOK wspólnie ze Spółką Dunajec wydarzenia wręczono również nagrody w konkursie 

plastycznym promującym "Światowy Dzień Wody".  

3. Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych 

W tegorocznym konkursie Szopek Bożonarodzeniowych wzięło udział 42 uczestników, 

którzy przygotowali 32 szopki. Nagrody zostały rozdane uroczyście podczas koncertu 

noworocznego w ZS w Jelnej.  

4. Współorganizowanie z ZS w Podolu – Górowej  

 Gminny Konkurs Informatyczny 

 XVIII Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 

 XI Gminny Konkurs wiedzy o św. J. Pawle II 

 Konkurs interdyscyplinarny 

 IX konkurs recytatorski „BAJDUEK” 

 X Międzypowiatowy konkurs plastyczny  

5. Współorganizowanie ze SP w Lipiu  

Rejonowy Konkurs Recytatorski 

6. Współorganizowanie z ZS w Gródku nad Dunajcem  

 Gminny Konkurs z języka angielskiego 

 Gminny Konkurs z języka niemieckiego 

 Bal przedszkolaka 

7. Współorganizowanie z ZS w Rożnowie  

 konkurs  ortograficzny 

 

Wykaz ważniejszych wydarzeń kulturalnych w roku 2019: 

 

 "Spotkania ze sztuką" - wyjazdy na wydarzenia kulturalne (teatr, koncerty, 

wernisaże)  

 Koncert noworoczny z udziałem legendarnego zespołu "2plus1" - Podole-

Górowa 

 Jasełka Bożonarodzeniowe - SP Jelna  

 Cykl spotkań z okazji "Dnia Seniora" organizowanych przez Kluby Seniora 

oraz sołectwa naszej gminy 
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 "Muzyka jest kobietą" - koncert z okazji "Dnia Kobiet" - GOK Rożnów 

 Recital gitarowy Tomasza Szołdrowskiego - GOK Gródek nad Dunajcem 

 3 maja uroczysta Msza Św. w intencji Ojczyzny, w kościele Parafialnym  

Św. Andrzeja Świerada i Benedykta w Tropiu oraz Koncert Pieśni 

Patriotycznej w wykonaniu Sądeckiego Chóru im. Jana Pawła II pod dyrekcją 

Pana Stanisława Wolaka 

 "Miłość Ci wszystko wybaczy" - miniatura teatralna z piosenkami Hanki 

Ordonówny 

 Kolejna edycja Dni Dziedzictwa Kulturowego  gdzie tym razem "bohaterem" 

wydarzeń był również rożnowski beluard 

 Rajd sobótki  

 Dzień dziecka "Na Ludowo" - Rożnów oraz "Wędkarski Dzień Dziecka - 

Gródek n/D 

 "Dla Taty" - koncert charytatywny 

 

Sztandarową imprezą promującą naszą gminę są "Dni Jeziora Rożnowskiego", które 

odbywają się cyklicznie w okresie wakacyjnym. W roku 2019 odbyły się następujące 

wydarzenia: 

 

 Wianki nad Rożnowskim - ekologiczne powitanie lata  

 V zawody motorowodne o puchar Heron Live Hotel 

 IV Regaty Żeglarskie o puchar Heron Live Hotel oraz koncert szant 

 Powitanie lata nad Jeziorem Rożnowskim - impreza plenerowa, koncert zespołu 

Golden Live oraz zabawa taneczna 

 Festyn rodzinny "Ocalić od zapomnienia" 

 Regaty żeglarskie o Puchar Zatoki Bartkowskiej 

 Festyn Strażacki - OSP Przydonica 

 Nasz dzień narodowy z uczestnikami Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych 

Zespołów Regionalnych "Święto Dzieci Gór" 

 Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Gródek n/D 

 Koncert  Lake Music Festival 

 Dożynki Gminne - Przydonica 

 Grecki Piknik - restauracja Heron Live Hotel 
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 Turniej piłki siatkowej o Puchar Zabucza 

 "Fasolowe Żniwa" pożegnanie wakacji - Konkurs potraw z fasoli "Piękny Jaś" , 

koncert zespołu Krywań, zabawa taneczna 

 

Ponadto w okresie jesiennym odbyły się: 

 Msza święta za ojczyznę z okazji 101 rocznicy odzyskania niepodległości oraz 

wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych 

 Koncert "Jesienna zaduma"  

 Jasełka Bożonarodzeniowe w wykonaniu Eksperymentalnej Grupy Teatralnej 

 

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury  to działalność pięciu filii: 

WDK Rożnów, WDK Bartkowa, WDK Jelna, WDK Roztoka –Brzeziny,  

WDK Gródek nad Dunajcem, CS-K w Przydonicy. 

 

W placówkach prowadzone są zajęcia otwarte, skierowane 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. 

 

Przy WDK Rożnów działają zespoły : 

 Zespół Regionalny „Rożnowska Dolina”  

 Zespół Regionalny „Małe Rożnowioki”  

 Grupa taneczna „Rożnowskie Fasolki”  

 BIG – Band  Rożnów  

 Orkiestra Dęta   

Przy WDK Rożnów dział również Kapela Ludowa - występy kapeli ludowej pokrywają się 

 z występami Zespołu Regionalnego. Kapela Rożnowioki uczestniczy na każdej próbie 

„Rożnowskiej Doliny” i „Małych Rożnowioków” a także na próbach generalnych zespołu 

dziecięcego. Towarzyszy na występach wszystkim grupom. Kapela zajęła 1 miejsce  

w kategorii najlepsza muzyka tradycyjna na Przeglądzie w Michalczowej. 

WDK Bartkowa - zajęcia prowadzone w WDK to zajęcia świetlicowe,  plastyczne, 

ceramiczne, fotograficzne oraz sportowe - tenis stołowy, bilard, siatkówka, koszykówka, piłka 

nożna. Najmłodsi mają także do dyspozycji plac zabaw. Dla wszystkich dostępne są trzy 

stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.  Na zajęcia uczęszczają głównie 
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mieszkańcy Bartkowej - Posadowej , Podola – Górowej. WDK wyposażony jest w piec  

do wypału ceramiki.  W zajęciach ceramicznych uczestniczą grupy dorosłych, dzieci  

i młodzieży z  Roztoki Brzeziny, Rożnowa, Bartkowej, Podola, Przydonicy - łącznie ponad 

120 osób. Część zajęć odbywa się w szkołach (Roztoka, Przydonica).  Uczestnicy warsztatów 

ceramicznych wykonują wyroby ceramiczne na własne potrzeby i na festyny, imprezy 

organizowane na potrzeby środowiska lokalnego. 

WDK Jelna - Zajęcia które odbywają się w WDK Jelna to głównie zajęcia świetlicowe - 

plastyczne, teatralne oraz sportowe. Ważniejsze wydarzenia w WDK Jelna:  

Konkurs rzeźby w plastelinie, Konkurs na najpiękniejszą "walentynkę", zajęcia plastyczne 

związane z Dniem Kobiet, Wydzieranki, malowanki, wycinanki z dziećmi,  Spotkania 

"majówkowe - śpiewy i modlitwy - cały maj, prace plastyczne związane z Dniem Matki, 

Konkurs plastyczny – prace wykonywane tematyka dowolną, rzeźby w plastelinie, Mini 

akwaria- świat wodny zamknięty w słoiku, Konkurs wiedzy ogólnej: "Rusz rozumem", 

zagadki, rebusy, quizy, rozwiązywanie krzyżówek, kalambury, Origami, malowanki. 

 WDK Roztoka-Brzeziny - Wszystkim chętnym korzystającym ze świetlicy oferujemy 

udział w różnych formach zajęć. Świetlica udostępniona była też młodzieży  ze szkoły 

podstawowej w Roztoce Brzezinach na próby, którzy przygotowywali przedstawienie  

pt. "Stworzenie świata", a także na imprezę z okazji zakończenia 8 klasy. Organizowano 

szereg zajęć w ,których dzieci  brały udział : zajęcia plastyczne, wycinanki, wydzieranki itp. 

Prowadzone były zabawy słowne takie jak : krzyżówki, rebusy, w których dzieci chętnie 

uczestniczą. Wykonywane były różne prace z bibuły np. kwiaty, wyklejane obrazy. Odbywała 

się warsztaty szydełkowania i robienia na drutach. Organizowane były też turnieje tenisa 

stołowego.  

Centrum Społeczno – Kulturalne w Przydonicy - 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. 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  
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i Dziadka.  Dzieci szkolą również swój warsztat kulinarny poprzez wypiekanie słodkości 

i małych przekąsek. 

WDK Gródek nad Dunajcem - W budynkach administrowanych przez GOK odbywają się 

stałe zajęcia fitness, zumba, aerobic, tańca towarzyskiego.  

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 

 

W zakresie sportu w 2019 r.  GOK współorganizował następujące wydarzenia: 

 

 Zawody sport szkolny – "Igrzyska Dzieci" Szkoła Podstawowa  rocznik 2007 i młodsi 

- etap gminny: 

 

Mini piłka siatkowa SP chłopcy i dziewczęta– marzec Jelna;  Mini piłka ręczna SP chłopcy  

i dziewczęta– marzec Gródek nad Dunajcem; Sztafetowe biegi przełajowe SP chłopcy  

i dziewczęta – kwiecień Bartkowa; Mini piłka nożna SP chłopcy i dziewczęta – maj Rożnów 

„Orlik”; Czwórbój LA SP chłopcy i dziewczęta – maj Roztoka Brzeziny; Halowa piłka nożna 

SP dziewcząt i chłopców – październik.  Gródek n/D;  Mini koszykówka dziewcząt  

i chłopców- grudzień Podole-Górowa 

 Zawody sport szkolny – Igrzyska Młodzieży Szkolnej SP i Gimnazjum  z roczników 

2004, 2005 i 2006 - etap gminny: 
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Tenis stołowy indywidualny Gimnazjum dziewczęta i chłopcy - styczeń Rożnów; Piłka 

siatkowa Gimnazjum dziewcząt i chłopców – luty Podole-Górowa; Piłka ręczna Gimnazjum 

dziewczęta i chłopcy – marzec Gródek nad Dunajcem; Narciarstwo alpejskie –ferie stacja 

narciarska "Lubinka";Drużynowe biegi przełajowe Gimnazjum dziewczęta i chłopcy– marzec 

Bartkowa; Piłka nożna Gimnazjum 6-ki chłopcy i dziewczęta – maj Rożnów „Orlik”; Halowa 

piłka nożna Gimnazjum dziewcząt i chłopców –  październik Gródek n/D;  Tenis stołowy 

drużynowy Gimnazjum dziewcząt i chłopców– listopad Gródek n/D 

 Zawody sport szkolny – "Igrzyska Dzieci" Szkoła Podstawowa rocznik 2007 i młodsi 

- etap międzygminny: 

 

Halowa piłka nożna SP dziewcząt z Rożnowa – październik Gródek nad Dunajcem; Halowa 

piłka nożna SP chłopców z Rożnowa –  październik Gródek nad Dunajcem; 

 Zawody sport szkolny – Igrzyska Młodzieży Szkolnej SP i Gimnazjum  z roczników 

2004, 2005 i 2006 etap międzygminny: 

 

Piłka nożna Gimnazjum 6-ki chłopcy – maj Gródek nad Dunajcem 

 

Inne organizowane przez GOK w roku 2019: 

 Wyjazdy na narty – Lubinka - Szkółka narciarska – ferie  zimowe 2019 - przez 5 dni 

prawie 60-cio osobowa grupa wyjeżdżała na Stację Narciarską w Lubince., w tym 

zorganizowano "Szkółkę narciarską" dla początkujących, 20 młodych osób ukończyło  

podstawowe szkolenie narciarskie 

 Wyjazd na kulig w Regietowie połączone ze zwiedzaniem Łemkowszczyzny 

 Turniej Halowej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem  

 Regaty żeglarskie o puchar prezesa Tauron- Ekoserwis i SPOZŻ- Gródek n/D 

 Turniej piłki siatkowej o Puchar Zabucza 

 "Gokowskiej Ligi Futsalu" liga rozgrywana na przełomie roku  

 Mikołajkowy turniej siatkówki – Gródek nad Dunajcem grudzień 2019 

Gminna Biblioteka Publiczna 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Gródku n/Dunajcem jest  samorządową instytucją kultury, 

która funkcjonuje  w gminie Gródek n/D od 1948 roku.  
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W skład Gminnej Biblioteki Publicznej wchodzi GBP w Gródku n/Dunajcem oraz filia  

w Rożnowie.  

W 2019 roku dane dotyczące czytelnictwa przedstawiają się następująco: 

 

Liczba czytelników zarejestrowanych :  - 627 

 

 GBP Gródek n/D  - 343 

 Filia w Rożnowie – 284 

 

Wypożyczenia ogółem: - 9400 

 

 GBP w Gródku n/D – 5952 

 Filia w Rożnowie  - 3448 

 

Odwiedziny w placówkach ogółem:  3835 

 

 GBP Gródek n/D –2431 

 Filia w Rożnowie -   1404 

 Filia w Rożnowie -   795 

 

W ranach działalności Biblioteka organizowała również: 

 Zajęcia literacko –plastyczne; 

 Kreatywne gry planszowe; 

 Wyjazd na kulig do Regietowa 

 Gminny konkurs recytatorski dla przedszkolaków „Wybrane wiersze polskich 

poetów” – VIII edycja  

 „Być kobietą, być kobietą” – recital gitarowy dla pań. / koncert sponsorowany/ 

 

18.Małopolskie Dni „książka i Róża” – akcja w którą włączyła się Biblioteka w ramach której 

odbyło się: 

 Spotkanie w ramach DKK dla dorosłych- L. Genova – „Lewa strona życia”. 

 spotkanie z przedszkolakami z Bajkowej Krainy, tematycznie związane z Kubusiem 

Puchatkiem 
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 Wręczanie w dniu 24.04 róż dla czytelników odwiedzających naszą Bibliotekę. 

 „Miłość ci wszystko wybaczy” – miniatura teatralna z piosenkami Hanki Ordonówny, 

inspirowana dramatem ST.I. Witkiewicza „Matka”, w ramach środków Instytutu 

Książki. 

 Spotkania DKK w Bibliotece, poświęcone twórczości J. Małeckiego – „Rdza”;  

K. Mirek –„Miłość z błękitnego nieba”; L. Genova -„Lewa strona życia”; E .Arentz- 

„Zapach czekolady”. 

 Opracowanie i składanie wniosków na dwa projekty, na które zakwalifikowała się 

GBP w Gródku n/Dunajcem, tj: 

o „Mała książka- wielki człowiek”  

o „Para buch. Książka w ruch” dedykowane najmłodszym czytelnikom. 

 Opracowanie i złożenie wniosku do Biblioteki Narodowej o dofinansowanie zakupu 

nowości bibliotecznych. Przyznana kwota  4820,00. / kwota uzależniona od stopnia 

zamożności gminy - II/. 

 Opracowanie i złożenie wniosku do Instytutu Książki  w celu dofinansowania zakupu 

sprzętu komputerowego – wyniki naboru, uzależnione od stopnia zamożności 

gminy/II/  w lipcu 2019. 

 Udostępnianie księgozbioru  mieszkańcom gminy, czytelnikom sezonowym, oraz 

młodzieży szkolnej. 

 Realizacja  i opracowywanie zakupów nowości wydawniczych dla Bibliotek.  

 Narodowe Czytanie – „Katarynka „ Bolesława Prusa – w akcję po raz kolejny 

włączyli się przedstawiciele UG Gródek n/D, Zespołu Szkół, GOK i GBP w Gródku 

n/D. 

 Spotkanie DKK – „Uprowadzona „ Ch. Donleya. 

 Spotkanie autorskie z Justyną Bednarek – dla klas I i III SP w Gródku n/Dunajcem 

 „Magiczny dwutlenek węgla” – warsztaty dla uczniów klas II  SP w Gródku n/D  

i Podolu –Górowej. 

 Fascynujący świat literatury popularnonaukowej dla dzieci – spotkania   

z  przedszkolakami. 

Listopad : 

 Spotkanie DKK – „Sekret Tatiany” – G. Paul.  
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 Akcja czytelnicza Kinder Bueno – Przerwa na wspólne czytanie w GBP w Gródku 

n/D –  Otrzymaliśmy 1215 głosów i wygraliśmy pufy i książki dla najmłodszych 

czytelników. 

 „Jasełka na wesoło” w Bibliotece – 27.12.2019 – zaangażowanie  i udział 

przedstawicieli UG Gródek n/D,  Zespołu  Szkół w Gródku n/D,   GOK, GBP i Spólki 

„Dunajec oraz mieszkańców gminy. Jase4łka były jeszcze dwukrotnie powtarzane 25  

i 26 .01.2020. 

 Samodzielne prowadzenie strony internetowej GBP w Gródku n/D.        

http://www.gbpgrodek.naszabiblioteka.com/ 
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ZAKOŃCZENIE 

 

Szanowni Państwo! 

 

Rok 2019 był to czas intensywnej, systematycznej i owocnej pracy dla dobra całej 

Gminy oraz wszystkich jej Mieszkańców. Kierując się tymi zasadami w minionych roku 

zrealizowaliśmy wiele inwestycji na terenie całej Gminy, w szczególności drogowych  

i infrastrukturalnych.  

W niniejszym raporcie podsumowane zostały szczegółowo działania, które udało się  

w Gminie Gródek nad Dunajcem zrealizować. Zakres ich jest bardzo obszerny. 

Wspólne dokonania są konkretne i niezaprzeczalne, są dowodem aktywności  Państwa 

Radnych oraz dobrej współpracy z Mieszkańcami. Mimo występujących różnic zdań, zawsze  

w najważniejszych sprawach osiągaliśmy kompromis. Za to składam Państwu ogromne 

podziękowania. 

Dziękuję również za ogromne zaangażowanie, pracę i skuteczne działania dla poprawy 

jakości życia Mieszkańców naszej Gminy, konstruktywną i owocną współpracę w realizacji 

zadań publicznych oraz działalność społeczną na rzecz rozwoju Gródka nad Dunajcem. 

Przed nami: Radnymi, Sołtysami, pracownikami Urzędu stoją kolejne wyzwania i plany  

do realizacji. Wierzę, że dzięki owocnej współpracy kolejne raporty będą zawierały coraz 

dłuższą listę wykonywanych inwestycji.  

 

 

      Dziękuję za uwagę, 

      Z wyrazami szacunku, 

 

 

      Józef Tobiasz 

      Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem 

 


