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Rozdział 1.
CHARAKTERYSTYKA GMINY
Gmina Pałecznica jest gminą wiejską, leżącą w powiecie proszowickim województwa
małopolskiego. Powstała 1. kwietnia 1991 roku z podziału gminy Racławice - Pałecznica.
1. stycznia 1999 roku Pałecznica w wyniku kolejnej reformy administracyjnej została włączona do
nowoutworzonego województwa małopolskiego. Jednostką administracyjną obsługującą gminę
jest Urząd Gminy Pałecznica z siedzibą przy ul. św. Jakuba 11, 32-109 Pałecznica.
Gmina Pałecznica położona jest w północno-wschodniej części województwa
małopolskiego w odległości 43 km na północny - wschód od Krakowa. Geograficznie zajmuje
część mezoregionu Wyżyna Miechowska i mezoregionu Płaskowyż Proszowicki (makroregion
Niecka Nidziańska). Powierzchnia Gminy wynosi 4 791 ha (48 km2). Stanowi to 11,57%
powierzchni powiatu proszowickiego, 0,317 % powierzchni województwa małopolskiego. Gmina
Pałecznica sąsiaduje z pięcioma Gminami: Racławice, Radziemice, miastem i gminą Proszowice
w woj. małopolskim, oraz miastem i gminą Skalbmierz, miastem i gminą Kazimierza Wielka w
woj. Świętokrzyskim.
Teren Gminy jest pofalowany, rozcięty licznymi dolinami i wąwozami. Spadki terenu są
zróżnicowane od 5% w obrębie dolin do ok. 15-20 % na zboczach. Największe wzniesienie 332,3
m n.p.m. występuje w miejscowości Pałecznica - Organy. Przeważają tereny pagórkowate, często
o stromych i nierównych zboczach, oraz głębokie doliny, często zalewane przez wody opadowe.
Krajobraz Gminy ma charakter typowo rolniczy. Dominują w nim pola uprawne, z małymi
enklawami lasów w północnej i zachodniej części gminy oraz pozostałościami po parkach
podworskich. Podstawowym typem zabudowy jest zabudowa gospodarcza/zagrodowa lub
usługowa, ukierunkowana na potrzeby rolnictwa, skupiająca się wzdłuż szlaków
komunikacyjnych i nawiązująca do historycznych układów ruralistycznych. Obecnie na terenie
gminy działa około 160 podmiotów gospodarczych (w tym osoby fizyczne wykonujące
działalność gospodarczą i spółki prawa handlowego). Dominująca jest działalność usługowa:
roboty związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, pozostały transport
lądowy pasażerski, transport drogowy towarów, tynkowanie, konserwacja i naprawa pojazdów
samochodowych, z wyłączeniem motocykli, fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne. W
zakresie handlu - występuje zarówno sprzedaż hurtowa, jak i detaliczna.
Teren Gminy jest stosunkowo ubogi w wody powierzchniowe. Obszar gminy Pałecznica
jest zasilany przez prawobrzeżne dopływy rzeki Nidzicy- lewobrzeżny dopływ rzeki Wisły, oraz
dopływy rzeki Ścieklec, będącej 10. prawobrzeżnym dopływem rzeki Szreniawy. W ujęciu
hydrologicznym obszar Gminy znajduje się w dorzeczu Wisły. Teren ten jest dość ubogi w wody
powierzchniowe, brak tutaj jezior oraz większych cieków wodnych, a powierzchnia gruntów pod
wodami wynosi zaledwie 7 ha. Gminny system zaopatrzenia w wodę oparty jest na 100% stopniu
zwodociągowania gminy. Wodociągiem objęte są wszystkie wsie i jednostki osadnicze. Zużycie
wody w gospodarstwach domowych na jednego mieszkańca wynosi 51 m³. Łączna produkcja
wody przez stacje uzdatniania wody w 2019 roku wyniosła ok 464,5 tys. m³, z czego na potrzeby
gospodarstw domowych 185 tys. m³. Ujęcia posiadają aktualne pozwolenia wodno-prawne na
eksploatację ujęć i stacji wodociągowych, a stacje wodociągowe są zmodernizowane. W gminie
jest jedna biologiczno – mechaniczna oczyszczalnia ścieków w Gruszowie, a z kanalizacji
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korzystają tylko mieszkańcy Gruszowa. W gminie Pałecznica jest 421 bezodpływowych
zbiorników ścieków, a z przydomowych oczyszczalni ścieków korzysta ok 428 gospodarstw.
Na terenie gminy nie zarejestrowano znaczących źródeł emisji ścieków nieoczyszczonych.
Przez teren Gminy przebiegają trzy szlaki (Rowerowy Szlak Kościuszkowski, Małopolska droga
św. Jakuba, Szlak Dworów Małopolski), a kilka kolejnych jest w trakcie tworzenia. Układ
drogowy w gminie Pałecznica składa się z dróg powiatowych (15768 Rosiejów Proszowice,
1253K Skalbmierz – Nadzów – Czuszów) i dróg gminnych (niemal w całości wyremontowanych).
Przez Gminę nie przebiega żadna droga wojewódzka. Teren gminy charakteryzuje się dobrą
dostępnością do sieci dróg utwardzonych, które obsługują najważniejsze połączenia zewnętrzne i
wewnętrzne gminy oraz rejony o największej koncentracji zabudowy. Jednak w dalszym ciągu
stan techniczny tych dróg uznawany jest za niezadawalający. Pomimo dużych nakładów
finansowych na przebudowę i modernizację sieci drogowej występuje potrzeba ciągłego ich
ulepszania, szczególnie pod kątem budowy nawierzchni asfaltowych, utwardzonych poboczy,
poszerzania pasów drogowych, budowy przepustów.
W 2019 roku wykonano modernizację dróg dojazdowych do pól, dofinansowaną ze
środków budżetu województwa małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów
rolnych. W ramach poniesionych wydatków zrealizowano dwie inwestycje:
 modernizacja/remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Niezwojowice o dł. 280 bm, nr
ewid. dz. 283/2 obręb 0008 Niezwojowice,
 modernizacja/remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Pieczonogi o dł. 100 mb, nr
ewid. dz. 363 obręb 0011 Pieczonogi
 zrealizowane prace polegały na modernizacji dróg dojazdowych do pól, w tym roboty
pomiarowe, usunięcie i wywóz ziemi, roboty ziemne koparkami, podbudowy z kruszyw
łamanych, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych oraz roboty
wykończeniowe (podbudowa z kruszyw, utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją
asfaltową).
W 2019 roku zostały poniesione wydatki związane z odbudową dróg – w ramach usuwania
skutków klęsk żywiołowych. Wydatki obejmowały przygotowanie dokumentacji przetargowej,
wykonanie projektów i kosztorysów, nadzór, wykonanie tablic informacyjnych, wykonanie
odbudowy dróg i dwóch przepustów. Dokonano odbudowy następujących dróg: drogi nr
160152K „Pałecznica – Pamięcice – Solcza – Niezwojowice”, drogi nr 160605K „Ibramowice”
wraz z odbudową przepustu, drogi nr 160166K „ul. Zielona” w miejscowości Pałecznica wraz z
odbudową przepustu, drogi nr 160602K „Pieczonogi”, drogi 160156K „Niezwojowice”.
Gmina składa się z 14 miejscowości, będących jednocześnie sołectwami tj. Bolów,
Czuszów, Gruszów, Ibramowice, Lelowice Kolonia, Łaszów, Nadzów, Niezwojowice, Pałecznica,
Pamięcice, Pieczonogi, Solcza, Sudołek, Winiary.
Łączna liczba mieszkańców wynosi według stanu na dzień 31.12.2019 r. 3625 osób.
Ludność sołectw gminy Pałecznica, stan na 31 grudnia 2019 r.
Miejscowość
< 18
Dorośli
Kobiety
Mężczyźni
Razem
Bolów
17
32
36
68
85
Czuszów
126
245
246
491
617
Gruszów
67
110
104
214
281
Ibramowice
35
72
76
148
183
Lelowice Kolonia
47
85
69
154
201
4

Łaszów
Nadzów

32
102

Niezwojowice
28
Pałecznica
101
Pamięcice
51
Pieczonogi
38
Solcza
26
Sudołek
29
Winiary
72
Razem
771
Źródło: dane Urzędu Gminy Pałecznica.

77
353
128
430
197
170
76
134
214
2854

37
172

40
181

60
231
99
84
34
67
107
1435

68
199
98
86
42
67
107
1419

109
455
156
531
248
208
102
163
286
3625

Sołtysami w poszczególnych miejscowościach są:
- Bolów: Pan Henryk Grądek
- Czuszów: Pani Wioleta Wypych
- Gruszów: Pani Barbara Nowakowska
- Ibramowice: Pan Czesław Zawada
- Lelowice Kolonia: Pani Monika Sroga
- Łaszów: Pan Ewa Bil-Kot
- Nadzów: Pan Józef Kwiecień
- Niezwojowice: Pan Krzysztof Czapla
- Pałecznica: Pan Krzysztof Sokół
- Pamięcice: Pani Halina Chodór
- Pieczonogi: Pan Piotr Wleciał
- Solcza: Pani Agnieszka Kula
- Sudołek: Pan Leszek Wawrzeń
- Winiary: Pani Agata Forma
Radnymi w poszczególnych miejscowościach są:
- Bolów: Pan Henryk Grądek
- Czuszów: Pan Andrzej Domagała, Pan Lesław Jędrych, Pan Piotr Zys
- Gruszów: Pan Artur Czekaj
- Ibramowice: Pan Czesław Zawada
- Lelowice Kolonia: Pan Józef Stefańczyk
- Łaszów: Pan Henryk Grądek
- Nadzów: Pan Marcin Gudowski, Pan Józef Gryszówka
- Niezwojowice: Pan Grzegorz Gaweł
- Pałecznica: Pan Adam Baran – Przewodniczący Rady Gminy, Pani Halina Nowak,
- Pamięcice: Pani Małgorzata Bujak
- Pieczonogi: Pan Jan Głuszczyk
- Solcza: Pan Grzegorz Gaweł
- Sudołek: Pan Marcin Gudowski
- Winiary: Pan Marcin Deka
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W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Rada Gminy Pałecznica VIII Kadencji
podjęła 79 uchwał, których realizację Rada powierzyła Wójtowi Gminy Pałecznica.
Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Wójt wykonuje
uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. Wójt kieruje bieżącymi
sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Do zadań Wójta należy w szczególności:
przygotowywanie projektów uchwał rady gminy, opracowywanie programów rozwoju w trybie
określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, określanie sposobu
wykonywania uchwał, gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu,
zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Kierownikami jednostek organizacyjnych Gminy są:
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pałecznicy – p. o. Kierownika Iwona Perkowska
- Gminna Biblioteka Publiczna w Pałecznicy – Kierownik Iwona Wójcik
- Samorządowa Szkoła Podstawowa w Pałecznicy – Dyrektor Joanna Frączek
- Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Stanisława Moniuszki w Pałecznicy – Dyrektor Czesław Dołęga
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Pałecznicy – Dyrektor Iwona Perkowska
- Gminne Centrum Kultury i Promocji Gminy Pałecznica – Dyrektor Iwona Wójcik.
Wójt Gminy Pałecznica współpracując z Kierownikami jednostek organizacyjnych
realizuje wiele polityk, programów, a przede wszystkim podejmuje działania w celu realizacji
założeń Strategii Rozwoju Gminy Pałecznica na lata 2015-2023 stanowiącej załącznik do
uchwały nr VII/74/2015 Rady Gminy Pałecznica z dnia 29 grudnia 2015 r. W 2019 roku
Gmina zrealizowała szereg projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej celem utrzymania
wysokiej dynamiki rozwoju Gminy i wykorzystania wszystkich szans na jego zintensyfikowanie i
wzbogacenie o nowe elementy związane ze zmianami cywilizacyjnymi. Gmina w 2019 r.
sukcesywnie i konsekwentnie realizowała cele nakreślone w strategii rozwoju, co jest możliwe
dzięki skutecznemu aplikowaniu o środki finansowe z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
czy dotacji rządowych, wspierających rozwój lokalny. Takie podejście przyniosło pozytywne
rezultaty w postaci wymiernych korzyści dla społeczności, a działania władz gminy i jej
mieszkańców były wielokrotnie dostrzegane i nagradzane.
Kolejnym ważnym dokumentem obowiązującym w gminie Pałecznica jest Gminny
Program Rewitalizacji Gminy Pałecznica na lata 2016-2020 stanowiący załącznik do uchwały nr
VII/179/2017 Rady Gminy Pałecznica z dnia 31 marca 2017 r. Zgodnie z założeniami Gminnego
Programu Rewitalizacji Gminy Pałecznica na lata 2016-2020, gmina Pałecznica realizuje projekt
pn. „Centrum Rozwoju Społecznego w Gminie Pałecznica”. Całkowita wartość Projektu wynosi
18 940 043,24 zł. Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego 2014-2020 w kwocie 10 415 130,91 zł. Dofinansowanie Ministra
Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu
Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej w kwocie 5 000 000,00
zł.
W ramach zadania na bazie istniejącej sali gimnastycznej, zlokalizowanej przy nowym
budynku edukacyjnym w Pałecznicy powstanie Centrum Rozwoju Społecznego. Budynek pełnił
będzie funkcje sportowe, rekreacyjne i rehabilitacyjne. Będzie służył jako miejsce odbywania
lekcji WF dla dzieci ze szkoły, będzie służył jako miejsce rozwoju aktywności sportowej
mieszkańców, w tym mieszkańców dorosłych i seniorów, będzie miejscem realizacji zadań
rehabilitacji zdrowotnej, a także będzie służył jako miejsce spotkań, w tym imprez integracyjnych
dla mieszkańców, będzie stanowił miejsce integracji społecznej dzieci i młodzieży z problemami
dostosowawczymi. Przyjmuje się ponadto, że będzie pełnił rolę zaplecza dla Szkoły Muzycznej 6

umożliwi organizację koncertów (zwłaszcza w zimie), przez co przyczyni się do wzmocnienia
poziomu integracji społecznej.
Rozwój gminy dokonuje się poprzez zagospodarowanie terenów odpowiednio
wyznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego, poprawę infrastruktury technicznej
(budowa i asfaltowanie dróg, budowa wodociągów i kanalizacji) i rozwój infrastruktury
społecznej (modernizacja szkół i przedszkoli) itp.
Rozdział 2.
SYTUACJA FINANSOWA GMINY
Budżet Gminy Pałecznica został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Pałecznica VIII/31/2018 z
dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan dochodów na dzień 31.12.2019 r. wyniósł - 28 982 810,59 zł, w tym:
 dochody bieżące – 21 369 138,08 zł
 dochody majątkowe – 7 613 672,51 zł
Wykonanie dochodów za okres od początku roku 2019 do 31 grudnia 2019 roku wyniosło ogółem
28 854 917,32 zł, w tym:
 wykonanie dochodów bieżących – 21 799 462,65 zł
 wykonanie dochodów majątkowych – 7 055 454,67 zł
Plan wydatków na dzień 31.12.2019r. wyniósł – 30 642 032,68 zł, w tym:
 plan wydatków bieżących – 19 732 299,36 zł
 plan wydatków majątkowych – 10 909 733,32 zł
Wykonanie wydatków za okres od początku roku 2019 do 31 grudnia 2019 roku wyniosło ogółem
27 632 300,60 zł w tym:
 wykonanie wydatków bieżących – 17 785 613,39 zł
 wykonanie wydatków majątkowych – 9 846 687,21 zł
Różnicę między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami na dzień 31 grudnia
2019 roku stanowi planowany deficyt w wysokości 1 659 222,09 zł. natomiast różnica między
dochodami a wydatkami po stronie wykonania zamknęła się nadwyżką w wysokości 1 222 616,72
zł.
Przychody w 2019 r. wyniosły 962 422,09 zł w tym:
- z tytułu kredytów – 0,00 zł,
- z tytułu pożyczek – 0,00 zł
- z tytułu wolnych środków pochodzących z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 962 422,09 zł
Rozchody w 2019 r. stanowią kwotę 383 200,00 zł, w tym tytułu spłat rat kredytów zaciągniętych
na wkład własny do zadań realizowanych z udziałem środków UE 383 200,00 zł.
Zadłużenie ogółem na 31.12.2019 roku wyniosło 4 497 200,00 zł , w tym:
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1) z tytułu kredytów zaciągniętych na wkład własny w związku z realizacją projektów
współfinansowanych ze środków UE w wysokości 2 697 200,00 zł, w tym:
a) Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu wynikającego z realizacji projektu „Budowa
Centrum Edukacyjnego” – 2 288 000,00 zł
b) Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu wynikającego z realizacji projektu „Odnowa
Centrum wsi Pałecznica” – 300 000,00 zł
c) Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu wynikającego z realizacji projektów: „Ochrona
wód gruntowych…” - „Zakup ciągnika z beczkowozem”, „Alternatywne źródła energii…”
– 109 200,00 zł
2) z tytułu kredytu na pokrycie deficytu w związku realizacją inwestycji w 2019 r. w wysokości –
1 800 000,00 zł
Tabelaryczne wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów uwzględniając plan
przyjęty Uchwałą Budżetową oraz ostatecznym planem na 2019 r., przedstawiono poniżej:

Lp.

Wyszczególnienie

Plan 2019 –
UCHWAŁA

Plan 2019 –
PO
ZMIANACH

Wykonanie
2019

Wykona
nie
planu
(względe
m
zmiany)

1

Dochody ogółem

28 239 095,31

28 982 810,59

28 854 917,32

1.1

Dochody bieżące

18 641 555,40

21 369 138,08

21 799 462,65 102,01%

1.1.1

dochody z tytułu udziału we wpływach z
podatku dochodowego od osób fizycznych

1 298 916,00

1 298 916,00

1 311 207,00 100,95%

1.1.2

dochody z tytułu udziału we wpływach z
podatku dochodowego od osób prawnych

1 000,00

1 000,00

2 193,25 219,33%

1.1.3

podatki i opłaty

2 201 420,00

2 225 589,20

1.1.3.1

z podatku od nieruchomości

416 500,00

437 500,00

450 836,21 103,05%

1.1.4

z subwencji ogólnej

7 504 178,00

7 663 364,00

7 779 087,00 101,51%

1.1.5

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych
na cele bieżące

6 407 731,40

8 241 090,47

8 654 909,45 105,02%

1.1.6

Inne

1 228 310,00

1 939 178,41

1 879 656,13

96,93%

1.2

Dochody majątkowe, w tym

9 597 539,91

7 613 672,51

7 055 454,67

92,67%

1.2.1

ze sprzedaży majątku

0,00

700,00

1.2.2

z tytułu dotacji oraz środków
przeznaczonych na inwestycje

9 597 539,91

7 612 972,51

7 054 754,67

92,67%

2

Wydatki ogółem

32 685 879,31

30 642 032,68

27 632 300,60

90,18%

2.1

Wydatki bieżące, w tym:

18 418 927,74

19 732 299,36

17 785 613,39

90,13%

2 172 409,82

99,56%

97,61%

700,00 100,00%

8

2.1.1

z tytułu poręczeń i gwarancji

0,00

0,00

0,00

0,00%

2.1.2

wydatki na obsługę długu, w tym:

170 000,00

150 000,00

126 216,46

84,14%

2.1.2.1

odsetki i dyskonto określone w art. 243
ust. 1 ustawy, w tym:

170 000,00

150 000,00

126 216,46

84,14%

129 900,00

150 000,00

86 182,49

57,45%

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu
z limitu spłaty zobowiązań, o którym
2.1.2.1.1
mowa w art. 243 ustawy, z tytułu
zobowiązań na wkład krajowy
2.1.3

Inne

11 170 566,74

12 552 414,57

10 863 986,01

86,55%

2.2

Wydatki majątkowe

14 266 951,57

10 909 733,32

9 846 687,21

90,26%

3

Wynik budżetu

-4 446 784,00

-1 659 222,09

1 222 616,72

4

Przychody budżetu

4 829 984,00

2 042 422,09

962 422,09

4.1

Wolne środki, o których mowa w art. 217
ust.2 pkt 6 ustawy

0,00

962 422,09

4.1.1

w tym na pokrycie deficytu budżetu

0,00

962 422,09

0,00

0,00%

4.2

Kredyty, pożyczki, emisja papierów
wartościowych

4 829 984,00

1 080 000,00

0,00

0,00%

4.2.1

w tym na pokrycie deficytu budżetu

4 446 784,00

696 800,00

0,00

0,00%

5

Rozchody budżetu

383 200,00

383 200,00

383 200,00 100,00%

5.1

Spłaty rat kapitałowych kredytów i
pożyczek oraz wykup papierów
wartościowych

383 200,00

383 200,00

383 200,00 100,00%

5.1.1

w tym łączna kwota przypadających na
dany rok kwot ustawowych wyłączeń z
limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa
w art. 243 ustawy, z tego:

383 200,00

383 200,00

383 200,00 100,00%

5.1.1.1

kwota przypadających na dany rok kwot
wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a
ustawy

383 200,00

383 200,00

383 200,00 100,00%

5.2

Inne rozchody niezwiązane ze spłatą
długu

0,00

0,00

0,00

0,00%

6

Kwota długu

9 348 463,96

5 577 200,00

4 497 200,00

80,64%

47,12%

962 422,09 100,00%

Źródło: Dane z Urzędu Gminy Pałecznica.
ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW, OPŁATY ZA OGRZEWANIE

9

Gmina Pałecznica prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie udzielonych pozwoleń wodnoprawnych na
pobór wody podziemnej z ujęcia wody zlokalizowanego w miejscowości Pałecznica oraz na
odprowadzanie ścieków z oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Gruszów.
Przedmiot działalności stanowi:
- w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody
usługobiorcom, z którymi zawarto umowę, za pomocą urządzeń wodociągowych,
- w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: oczyszczanie i odprowadzanie ścieków
dostarczonych przez usługobiorców, z którymi zawarto umowy, za pomocą urządzeń
kanalizacyjnych.
Gmina Pałecznica eksploatuje infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną obejmującą:
ujęcia i stację chlorowania wody, sieć wodociągową ze zbiornikami i urządzeniami podnoszącymi
ciśnienie wody, sieć kanalizacyjną i oczyszczalnię ścieków. Właścicielem wszystkich urządzeń
wchodzących w skład infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej jest Gmina Pałecznica.
Gmina Pałecznica jest w całości zwodociągowana, natomiast z oczyszczalni ścieków w
Gruszowie korzysta ok. 10 % mieszkańców. 421 nieruchomości wyposażonych jest w zbiorniki
bezodpływowe, a 428 w przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni ścieków wywożone są taborem
asenizacyjnym przez gminę Pałecznica w zamian za opłatę 1 zł/miesiąc, co wraz z podatkiem Vat
daje kwotę 12,96 zł rocznie. Osady ściekowe zgodnie z zawartą umową przyjmowane są do
oczyszczalni ścieków Związku Międzygminnego „NIDZICA” w Kazimierzy Wielkiej, cena
zrzutu ścieków do oczyszczalni w Kazimierzy Wielkiej uzależniona jest od parametrów
dowożonych ścieków i wynosi od 7,34 zł/m³ do 43,55 zł/m³.
Stawki opłat za wodę i odprowadzanie ścieków dla mieszkańców gminy ustalane są we
wniosku taryfowym zatwierdzonym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w
Krakowie i stawki na rok 2019 wynosiły odpowiednio:
- za wodę

-

2,99 zł netto za m³

-

3,23 zł brutto (z 8% podatkiem VAT)

- za ścieki

-

9,26 zł netto za m³

-

10,00 zł brutto (z 8% podatkiem VAT)

Stawka opłat za wodę dla odbiorców hurtowych ustalana jest w umowie i wynosiła w roku 2019
2,10 zł netto za m³ tj. 2,27 zł brutto (z 8% podatkiem Vat).
W roku 2019 sprzedaż wody wyniosła łącznie 463 078 m³, w tym:
- odbiorcy indywidualni tj. mieszkańców gminy Pałecznica - 184 731 m³
- odbiorcy hurtowi tj. „Wodociągi Proszowickie”, Związek Międzygminny „NIDZICA”- 278 347
m³
Rozliczenie należności z tytułu opłat za zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków i
ogrzewanie budynków komunalnych w roku 2019.
WODA - stan na dzień 31.12.2019 r.
BOLÓW
CZUSZÓW

NALEŻNOŚCI
15 860,90
97 018,89

WPŁYWY ZALEGŁOŚCI
12 988,66
2 932,99
73 326,64
21 320,73

ODSETKI
552,91
3793,56
10

GRUSZÓW
76 306,60
IBRAMOWICE
47 611,91
LELOWICE KOL.
84 707,58
ŁASZÓW
19 465,15
NADZÓW
91 647,07
NIEZWOJOWICE50 330,62
SOLCZA
PAŁECZNICA
81 363,48
PAMIĘCICE
40 099,47
PIECZONOGI
37 480,72
SUDOŁEK
45 943,55
WINIARY
58747,95
Źródło: Dane z Urzędu Gminy Pałecznica.

63 817,80
39 190,54
64 623,83
15 425,11
76 143,51
45 816,47

13 364,07
11 833,30
21 715,32
4 164,17
12 408,65
4 888,66

4019,31
546,15
6691,07
357,27
3633,98
255,03

79 693,52
33 751,95
31 768,10
39 443,84
38 905,17

4 169,20
11 393,97
6 483,86
6 735,79
14 652,83

268,37
2810,67
300,93
801,01
4757,67

WPŁYWY ZALEGŁOŚCI
117,14
51,86
644,79
402,58
66 750,55
19 989,93
141,81
13,50
458,46
181,53
37,72
26,21
553,61
194,49
302,51
90,74

ODSETKI
1,34
19,09
3316,46
0,00
4,00
0,04
2,71
2,04

ŚCIEKI - stan na dzień 31.12.2019 r.
NALEŻNOŚCI
168,48
998,36
86699,38
155,52
609,43
64,83
674,40
388,80

BOLÓW
CZUSZÓW
GRUSZÓW
IBRAMOWICE
LELOWICE KOL.
ŁASZÓW
NADZÓW
NIEZWOJOWICESOLCZA
PAŁECZNICA
10477,86
PAMIĘCICE
622,37
PIECZONOGI
324,18
SUDOŁEK
544,35
WINIARY
376,03
Źródło: Dane z Urzędu Gminy Pałecznica.

7 961,11
459,36
285,38
420,43
222,28

38,70
143,56
39,06
182,24
155,71

1,31
0,88
1,97
10,50
5,98

OGRZEWANIE - stan na dzień 31.12.2019 r.
NALEŻNOŚCI
WPŁYWY
ZALEGŁOŚCI ODSETKI
POZOSTAŁE
11 826,68
10 597,10
2 332,46
544,72
Źródło: Dane z Urzędu Gminy Pałecznica.
PODATKI, CZYNSZE, DZIERŻAWY - stan na dzień 31.12.2019 r.
Stawki podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz podatku od środków
transportowych określone są w odpowiednich uchwałach Rady Gminy Pałecznica
podejmowanych na rok 2019 r.
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Grunty gminy Pałecznica opodatkowane podatkiem rolnym, stan na dzień 31.12.2019 r.
Powierzchnia
Powierzchnia
Stawka podatku
Wielkość
(ha fiz.)
(ha przel.)
Liczba kart
2,5 q żyta
do 0,1 ha fiz.
0,3087
0,4439
4
0,1 – 1 ha fiz.
141,0706
201,0260
224
pow. 1 ha fiz.
4292,5941
6242,9118
1136
5 q żyta
do 0,1 ha fiz.
2,2814
2,6098
33
0,1 do 1 ha fiz.
90,5983
120,4965
254
RAZEM
4526,8531
6567,4880
1651
Źródło: Dane z Urzędu Gminy Pałecznica.
Grunty i budynki na terenie gminy Pałecznica opodatkowane podatkiem od
nieruchomości, stan na dzień 31.12.2019 r.
Powierzchnia (m²)
Grunty:
- związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
35 565
- pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi jezior i
zbiorników sztucznych
14 450
- inne grunty opodatkowane
32 820
Budynki:
- mieszkalne
12 398,19
- pod działalność gospodarczą
6 642,61
- pozostała powierzchnia budynków
1 398,85
- działalność gospodarcza – świadczenia zdrowotne
236,00
Wartość
Budowle opodatkowane podatkiem od nieruchomości
18 604 002,68
Źródło: Dane z Urzędu Gminy Pałecznica.
Na dzień 31.12.2019 r. w ewidencji podatkowej podatku od środków transportowych
figuruje 39 podatników, a na kartach jest 359 pojazdów opodatkowanych podatkiem od środków
transportowych.
Na dochody z czynszów składają się wpłaty najemców wydzierżawiających lokale mieszkalne
oraz lokale przeznaczone pod działalność gospodarczą .
PODATKI - stan na dzień 31.12.2019 r.
KATEGORIA

PODATEK ROLNY
PODATEK LEŚNY
PODATEK OD
NIERUCHOMOŚCI
PODATEK OD
NIERUCHOMOŚCIDZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZA
PODATEK ROLNY

NALEŻNOŚCI

WPŁYWY

ZALEGŁOŚCI

ODSETKI OD
ZALEGŁOŚCI

35 628,60
61,00
63,00

BOLÓW
30 403,60
61,00
63,00

4 784,60
0,00
0,00

3 014,85
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

151 077,91

CZUSZÓW
113 142,33

36 578,60

16 127,10
12

PODATEK LEŚNY
PODATEK OD
NIERUCHOMOŚCI
PODATEK OD
NIERUCHOMOŚCIDZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZA
PODATEK ROLNY
PODATEK LEŚNY
PODATEK OD
NIERUCHOMOŚCI
PODATEK OD
NIERUCHOMOŚCIDZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZA
PODATEK ROLNY
PODATEK LEŚNY
PODATEK OD
NIERUCHOMOŚCI
PODATEK OD
NIERUCHOMOŚCIDZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZA
PODATEK ROLNY
PODATEK LEŚNY
PODATEK OD
NIERUCHOMOŚCI
PODATEK OD
NIERUCHOMOŚCIDZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZA

77,00
10 742,14

4,00
9 879,40

73,00
939,74

7,00
434,16

113 049,00

11 723,00

101 549,00

889,00

97 222,08
65,00
3 725,00

GRUSZÓW
73 207,88
65,00
3 503,00

22 939,98
0,00
231,00

7 913,99
0,00
0,00

3 159,00

3 267,00

9,00

0,00

23 457,78

16 244,21

IBRAMOWICE
68 259,57
43 560,58
0,00
1 952,00

0,00
1 275,00

0,00
684,59

0,00
73,41

6 036,00

3 046,00

2 990,00

50,00

22 495,81
3,00
378,60

5 314,17
0,00
56,00

LELOWICE-KOLONIA
68 084,02
44 687,99
85,00
82,00
1 773,55
486,20
626,00

625,00

1,00

0,00

PODATEK ROLNY
PODATEK LEŚNY
PODATEK OD
NIERUCHOMOŚCI
PODATEK OD
NIERUCHOMOŚCIDZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZA

68 748,11
6,00
619,00

ŁASZÓW
40 994,12
1,00
556,00

28 121,92
0,00
27,00

11 993,16
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PODATEK ROLNY
PODATEK LEŚNY
PODATEK OD
NIERUCHOMOŚCI
PODATEK OD
NIERUCHOMOŚCIDZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZA

136 904,08
9,00
2 693,00

NADZÓW
83 423,80
17,60
2 572,00

53 832,66
4,00
125,00

34 159,42
0,00
0,00

7 252,00

7 314,00

0,00

0,00

NIEZWOJOWICE
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PODATEK ROLNY
PODATEK LEŚNY
PODATEK OD
NIERUCHOMOŚCI
PODATEK OD
NIERUCHOMOŚCIDZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZA

50 532,00
16,00
126,00

45 565,03
15,00
126,00

5 146,49
0,00
0,00

1 048,08
0,00
0,00

1 116,00

1 116,00

0,00

0,00

PODATEK ROLNY
PODATEK LEŚNY
PODATEK OD
NIERUCHOMOŚCI
PODATEK OD
NIERUCHOMOŚCIDZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZA

111 393,90
83,00
14 425,50

PAŁECZNICA
82 663,70
66,00
11 314,60

28 455,10
14,00
3 304,50

14 356,00
0,00
5 253,00

6 393,00

4 991,00

406,00

0,00

PODATEK ROLNY
PODATEK LEŚNY
PODATEK OD
NIERUCHOMOŚCI
PODATEK OD
NIERUCHOMOŚCIDZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZA

100 491,51
13,00
3 554,00

PAMIĘCICE
76 971,79
13,00
3 242,00

20 804,32
0,00
320,00

4 917,64
0,00
0,00

14,00

14,00

0,00

0,00

PODATEK ROLNY
PODATEK LEŚNY
PODATEK OD
NIERUCHOMOŚCI
PODATEK OD
NIERUCHOMOŚCIDZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZA

60 507,70
3,00
1 432,00

PIECZONOGI
52 335,00
3,00
1 324,00

4 264,70
0,00
120,00

1 056,00
0,00
0,00

1 248,00

272,00

1 112,00

13,00

PODATEK ROLNY
PODATEK LEŚNY
PODATEK OD
NIERUCHOMOŚCI
PODATEK OD
NIERUCHOMOŚCIDZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZA

34 824,58
72,00
1 226,10

SOLCZA
30 480,58
71,00
709,00

3 169,00
1,00
522,10

500,00
0,00
702,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PODATEK ROLNY
PODATEK LEŚNY
PODATEK OD
NIERUCHOMOŚCI
PODATEK OD
NIERUCHOMOŚCIDZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZA

57 692,80
55,00
962,00

SUDOŁEK
34 778,80
18,00
1 031,00

22 511,25
37,00
2,00

15 934,55
16,00
0,00

1 071,00

1 071,00

0,00

0,00

PODATEK ROLNY

81 819,17

WINIARY
66 249,71

14 650,02

1 358,55
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PODATEK LEŚNY
PODATEK OD
NIERUCHOMOŚCI
PODATEK OD
NIERUCHOMOŚCIDZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZA
PODATEK ROLNY
PODATEK LEŚNY
PODATEK OD
NIERUCHOMOŚCI
PODATEK OD ŚRODKÓW
TRANSPORTOWYCH
CZYNSZE, DZIERŻAWY

183,00
1 112,00

170,00
691,00

2,00
0,00

0,00
0,00

60,00

60,00

0,00

0,00

OSOBY PRAWNE
263,00
263,00
1 172,00
1 172,00
174 072,00
174 072,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

345 076,18

285 948,91

55 971,51

11 081,13

110 628,94

91 107,50

17 392,70

4 524,73

Źródło: Dane z Urzędu Gminy Pałecznica
Rozdział 3.
OŚWIATA
Na terenie gminy Pałecznica w 2019 roku na terenie gminy Pałecznica funkcjonowała
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Pałecznica ze Szkołą Filialną z klasami I-VIII w
Ibramowicach oraz ze Szkołą Filialną z klasami I-III w Czuszowie oraz 4 punktami
przedszkolnymi.
UCZNIOWIE I ODDZIAŁY
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Pałecznicy – 25 oddziałów, w tym:
 20 klas ogólnodostępnych – 11 SP Pałecznica, 7 Filia Ibramowice, 0 – Filia Czuszów
 7 grup przedszkolnych – 3 PP Pałecznica, 2 PP Czuszów, 1 PP Ibramowice, 1 PP Nadzów
Do 31.08.2019 r. dodatkowo funkcjonowały 2 oddziały gimnazjum.
Łączna liczba uczniów – 479 (z gimnazjum 512), w tym:



327 w klasach ogólnodostępnych: 229 ucz. SP Pałecznica, 92 ucz. Filia Ibramowice (w
oddziałach gimnazjalnych było 33 uczniów).
142 w grupach przedszkolnych: Pałecznica – 61, Nadzów – 19, Czuszów – 41, Ibramowice –
21

Łączna liczba miejsc przygotowanych dla dzieci w wieku przedszkolnym– 175, wszystkie dzieci,
których rodzice złożyli wniosek rekrutacyjny zostały przyjęte.
Nauczaniem indywidualnym objętych było 0 uczniów
Zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia realizował 1 uczeń
Orzeczenie o niepełnosprawności – 13 uczniów, w tym:




niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym – 3 w tym 2 uczniów realizuje
obowiązek szkolny w Ośrodku Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Miechowie,
mając zapewniony transport przez Gminę Pałecznica.
niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim – 5
15

 niepełnosprawność ze względu na niedostosowanie społeczne – 1
 niedosłuch - 1
 afazja ruchowa – 3
KADRA PEDAGOGICZNA
W szkole pracowało 42 nauczycieli, w tym:



37 nauczycieli pełnozatrudnionych,
5 nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin

Wszyscy nauczyciele mają wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym i pełne
kwalifikacje do nauczanych przedmiotów.
Podział nauczycieli zatrudnionych w szkole pod względem stopni awansu zawodowego
przedstawiał się w sposób następujący:
•
•
•

3 kontraktowych
6 mianowanych
33 dyplomowanych

Nauczyciele stale podnoszą umiejętności zawodowe uczestnicząc w kursach, konferencjach i
warsztatach doskonalących oraz podnoszą kwalifikacje na studiach podyplomowych.
POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
W szkole realizowana była pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla 12 uczniów
z orzeczeniami. Udzielano jej w formie zajęć rewalidacyjnych, zajęć logopedycznych dla 30
uczniów, zajęć indywidualnych w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia (1 uczeń).
Dodatkowo uczniowie z trudnościami w nauce uczestniczyli w zajęciach dydaktycznowyrównawczych (91 uczniów), natomiast uczniowie zdolni w zajęciach rozwijających
realizowanych w formie zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych i kół przedmiotowych – koło j.
angielskiego, koło matematyczne, koło historyczne. Ponadto nauczyciele prowadzili zajęcia
korekcyjno-kompensacyjne dla 83 uczniów. Uczniowie korzystali też z pomocy szkolnego
psychologa.
REALIZOWANE PROJEKTY
• Szkoła uczestniczyła w projekcie „Nauka nas szuka” , którego celem było podniesienie jakości
pracy szkoły w zakresie kształtowania u uczniów podstawowych kompetencji kluczowych oraz
rozwijanie u nauczycieli umiejętności wykorzystania na prowadzonych zajęciach
pozalekcyjnych metod sprzyjających ich kształtowaniu z uwzględnieniem technologii ICT. W
ramach projektu zorganizowano zajęcia pozalekcyjne zarówno dla ucznia zdolnego, jak i z
trudnościami. Dzięki udziałowi w projekcie doposażono pracownię informatyczną,
biologiczno-chemiczną oraz matematyczną.
• Realizowany był projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” - szkolne
punkty informacji i kariery dla klas gimnazjum i klas VIII. W ramach Europejskiego Tygodnia
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Umiejętności Zawodowych uczniowie uczestniczyli w Dniu Doradztwa Zawodowego, który
odbył się z udziałem: ekspertów doradztwa zawodowego, przedsiębiorców i pracodawców.
• Realizacja projektu „Małopolskie Talenty”, którego celem jest wydobycie potencjału, rozwój
uzdolnień i wspieranie sukcesów życiowych dzieci i młodzieży z małopolskich szkół.
Uczniowie uczestnicząc w zajęciach oraz wydarzeniach rozwijają swoje kompetencje: z języka
angielskiego, matematyczne i naukowo-techniczne, informatyczne, umiejętność uczenia się,
kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość.
• Szkoła przystąpiła do ogólnopolskich programów oświatowych pod patronatem Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Proszowicach – kl. 4: „Bieg po zdrowie”, kl. 7-8:
„Trzymaj Formę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, ,,Podstępne WZW" oraz ,,Zmanię! Znam
je?", kl. 1-3: „Nie pal przy mnie, proszę”, przedszkole: „Czyste powietrze wokół nas”.
Ponadto, klasa I przystąpiła do XI edycji Akademii Bezpiecznego Puchatka, uczniowie
edukacji wczesnoszkolnej wzięli udział w programie edukacyjnym ,,5 porcji zdrowia w szkole”
oraz dołączyły do XII edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Kubusiowi Przyjaciele
Natury”, w ramach którego uczono dzieci jak dbać o rośliny, zwierzęta i czystość powietrza,
jak segregować śmieci, oszczędzać energię oraz wodę, a także, dlaczego warto jeść warzywa i
owoce oraz jak aktywnie spędzać czas w zgodzie z naturą.
Klasy I-III wzięły udział w ogólnopolskiej akcji czytelniczej „Szkolne Przygody Gangu
Słodziaków”. Dzieci otrzymały bezpłatne zestawy książek oraz pakiety materiałów
informacyjnych i motywacyjnych.
Uczniowie uczestniczyli we fluoryzacji zębów, w akcji Program dla szkół – „Szklanka mleka” i
„Owoce w szkole” dla uczniów klas 1-5.


„Jeżdżę z głową” – projekt nauki jazdy na nartach, dzięki któremu uczniowie klas trzecich SP
nabywali umiejętności i podstawy poprawnej techniki jazdy na nartach. Podczas realizacji
projektu uczniowie edukowani byli w zakresie bezpiecznego korzystania z tras i stoków
narciarskich oraz nawyku jazdy w kasku, jak i poprawę kondycji i podniesienie ogólnej
sprawności fizycznej.



Projekt ekologiczny - Poznajemy problemy, szukamy rozwiązań i działamy dla polepszenia
otaczającej nas przyrody poprzez cykl działań ekologicznych na terenie LGD ProKoPaRa.
Organizatorem programu było Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Karwin. W ramach programu
przeprowadzono warsztaty pszczelarskie. Odbyły się występy artystyczne z udziałem uczniów,
pokazy filmów o pszczołach i trzmielach, prezentacje na temat owadów zapylających, pokazy i
wykłady dotyczące zwyczajów pszczół, budowy uli, warsztaty malarskie, konkurs plastyczny
oraz degustacje produktów pszczelich.

WOLONTARIAT
 W ramach współpracy z Domem Pomocy Społecznej w Pieczonogach uczniowie odwiedzili
mieszkańców placówki z okazji Dnia Babci i Dziadka, Świąt Wielkanocnych, Dnia Matki,
Święta Odzyskania Niepodległości, „Andrzejek” oraz Świąt Bożego Narodzenia.
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 14 uczniów szkoły w Pałecznicy wspierało Wielką
Orkiestrę Świątecznej Pomocy w 26 finale. Dzięki mieszkańcom gminy Pałecznica
wolontariusze zebrali 3258,00 zł.
Pomoc dla zwierząt – uczniowie w ramach koła wolontariatu przeprowadzili zbiórkę karmy i
psich gadżetów, które zostały przekazane do schroniska Psie Pole w Racławicach.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Pałecznicy włączyła się w przedświąteczną pomoc
organizując zbiórkę żywności w ramach akcji Razem na Święta
Uczniowie Samorządowej szkoły Podstawowej w Pałecznicy włączyli się do akcji MEN pod
hasłem Szkoła Pamięta. W ramach akcji porządkowali grób nieznanego żołnierza i zapomniane
mogiły, przygotowali uroczysty apel z okazji Święta Odzyskanie Niepodległości przez Polskę,
poznawali bliżej historie regionu.

WYCIECZKI


Wycieczka do Pragi – zwiedzanie Skalnego Miasta w Adrspach, Pragi – poznanie historii
miasta, ze szczególnym zwróceniem uwagi na polskie akcenty, zamek na Hradczanach, Most
Karola, ratusz z astronomicznym zegarem ,,Orloj”, Kutna Hora – poznanie miejsca wpisanego
na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO, kościół św. Barbary, Czeskie Muzeum
Srebra.



Uczniowie uczestniczyli w szkolnej wycieczce turystyczno-krajoznawczej do Kościeliska.
Mieli okazję poznać historię miejscowości, uczestnicząc zarówno w zajęciach warsztatowych z
zakresu regionalizmu, jak i historii budownictwa i kultury Podhala. Odbyli wycieczkę do
Multimedialnego Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego, gdzie
mogli poznać najnowocześniejsze interaktywne sposoby i metody prezentacji fauny i flory
Tatr. Jedną z największych atrakcji tej wycieczki było zwiedzanie siedziby Tatrzańskiego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego połączone z pokazem i demonstracją możliwości
technicznych śmigłowca ratunkowego TOPR. Pokaz prowadzony był przez licencjonowanych
ratowników TOPR, a uczniowie mieli okazję wejść na pokład śmigłowca i poznać
najnowocześniejsze techniki ratownictwa stosowane w górach.



Wycieczka klas VIII do Oświęcimia – zwiedzanie miejsc martyrologii Polaków.



Kraków - Krypta Wieszczów Narodowych w katedrze na Wawelu, gdzie uczniowie podziwiali
sarkofag Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego, a także urnę z ziemią z grobu matki J.
Słowackiego – Salomei Becu oraz epitafium poświęcone Cyprianowi Kamilowi Norwidowi
,,Poznajemy teatry krakowskie” – wycieczka do Teatru Współczesnego, Teatru Juliusza
Słowackiego i Teatru Ludowego .




Wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Krakowie.



Zielona szkoła – 63 uczniów klas VI uczestniczyło wyjeździe do Jarosławca. Poznawali
krajobraz nadmorski, zwiedzili Trójmiasto, uczestniczyli w plenerach malarskich na plaży oraz
odbyli rejs statkiem. Nauka połączona z wypoczynkiem nad morzem, powietrze nasycone
jodem, wszechobecne lasy, morze i klif sprawiły, że uczniowie wrócili zadowoleni.
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Domu Pracy Twórczej oraz galeria sztuki „U Jaksy” w Miechowie - udziale uczniów klas VI i
VII w warsztatach plastycznych.

EGZAMINY 2019 – EGZAMIN ÓSMOKLASISTY (w procentach)
Część humanistyczna
Język polski

Matematyka

Język angielski

Klasa A

50

28

33

Klasa B

58

40

53

Szkoła

54

34

43

Gmina

54

34

43

Powiat

63

46

53

Województwo

67

50

62

Kraj

63

45

59

Źródło: Dane SSP w Pałecznicy

EGZAMINY 2019 – EGZAMIN GIMNAZJALNY
Część humanistyczna
Język polski
Pkt

Historia i wiedza o społeczeństwie
%

Pkt

%

32

100

32

100

Klasa A

19,4

60,5

19,9

62,1

Klasa B

17,4

54,5

14,7

45,9

Szkoła

18,4

57,5

17,3

54,0

Gmina

18,4

57,5

17,3

54,0

Powiat

19,9

62,1

18,8

58,8

Województwo

21,3

66,6

19,9

62,1

Źródło: Dane SSP w Pałecznicy
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Część matematyczno-przyrodnicza
Matematyka
Pkt

Przedmioty przyrodnicze
%

Pkt

%

29

100

28

100

Klasa A

13,9

48,1

14,5

51,8

Klasa B

10,4

35,8

11,4

40,8

Szkoła

12,2

41,9

13,0

46,3

Gmina

12,2

41,9

13,0

46,3

Powiat

12,2

42,0

13,9

49,7

Województwo

13,7

47,1

14,7

52,4

Źródło: Dane SSP w Pałecznicy
Języki obce
J. angielski poziom
podstawowy
Pkt

%

J. angielski poziom
rozszerzony
Pkt

%

J. niemiecki poziom
podstawowy
Pkt

%

40

100

40

100

40

100

Klasa A

26,1

65,4

17,8

44,5

12,5

31,3

Klasa B

19,0

47,5

10,2

25,4

12,1

30,3

Szkoła

23,8

59,4

15,5

38,8

12,2

30,5

Gmina

23,8

59,4

15,5

38,8

12,2

30,5

Powiat

23,2

58,0

16,6

41,6

14,4

35,9

Województwo

27,7

69,3

21,5

53,7

21,5

53,8

Źródło: Dane SSP w Pałecznicy

FINANSE
Dochody za 2019 rok to kwota 12 625,36 zł. W tym:
- należności za godziny dodatkowe w punktach przedszkolnych 5 732,00 zł
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- czynsz ze stołówki 6 867,36 zł
- opłata administracyjna za duplikat świadectwa – 26,00 zł.
Wszystkie wydatki Samorządowej Szkoły Podstawowej w Pałecznicy, Szkół Filialnych w
Ibramowicach i Czuszowie oraz 4 Punktów Przedszkolnych w Pałecznicy, Nadzowie, Czuszowie i
Ibramowicach za 2019 rok to kwota 5 011 255,77 zł w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz świadczenia na rzecz osób
fizycznych – 4 089 942,83 zł.
- wydatki majątkowe/inwestycyjne – 0,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych Samorządowej Szkole Podstawowej w
Pałecznicy oraz Szkół Filialnych, czyli wydatki na utrzymanie i działalność bieżącą szkół –
675 967,13 zł., m.in.: zakup oleju opałowego i węgla, zakup energii elektrycznej i wody, usługi
palacza, zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internet, przewóz uczniów między
szkołami filialnymi oraz transport uczniów na zawody sportowe i olimpiady, wywóz nieczystości
stałych i płynnych, monitoring szkoły filialnej i konserwacja wind i kanałów kominowych oraz
obsługa BHP i Inspektora Danych osobowych, dzierżawa i serwis kserokopiarek, konserwacja i
naprawa sieci komputerowej oraz wynajem dystrybutora wody, przeglądy okresowe budynków,
placów zabaw, kotłów, instalacji kominowych i elektrycznych oraz ubezpieczenie sprzętu,
dofinansowanie uczniów do noclegów i wyżywienia w ośrodkach, remont zalanego przez ulewne
deszcze placu zabaw przy szkole w Pałecznicy, modernizacja uszkodzonej nawierzchni boiska
ORLIK, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników.
Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową dotyczyły przede wszystkim zakupu
środków czystości oraz drobnych artykułów gospodarczych i naprawczych, papieru i tonerów do
drukarek, materiałów biurowych i druków legitymacji, dzienników, arkuszy ocen, giloszy,
arkuszy egzaminacyjnych itp. Zakup publikacji książkowych i paliwa do kosiarek, znaczków
pocztowych, usług szkoleniowych oraz badań lekarskich.
Ponadto szkoła realizowała w 2019 roku - 3 projekty:
Projekt pn. „Nauka nas szuka” – 99 249,82 zł,
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego 2014-2020, Typ projektu: A. Rozwijanie u dzieci i młodzieży kompetencji
kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki
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oraz kompetencji informatycznych, B: Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych
nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i
komunikacyjnych, nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy
metodą eksperymentu. Okres realizacji projektu: 1 sierpnia 2017 r. – 31.07.2019 r.
Wartość projektu w 2019 roku ogółem: 165 592,05 w tym dofinansowanie z UE – 148 171,77
zł (89,48%), BP: 17 420,28 zł (10,52%) oraz wkład własny niepieniężny – rzeczowy – 10
965,00 (wynajem sal na zajęcia pozalekcyjne). Wykonane wydatki w to 99 249,82 zł, co
stanowi 59,94 % projektu.
Od miesiąca lutego 2019 roku do 30 czerwca 2019 r. kontynuowano realizację zajęć dodatkowych
dla uczniów Samorządowej Szkoły Podstawowej w Pałecznicy w ramach niniejszego projektu.
W ramach zadania 1 – Kompetencje przyrodnicze nauczyciele przeprowadzili 1260 godzin
zajęć. Udostępniono sale na zajęcia (wkład własny niepieniężny rzeczowy) – 1260 godzin.
W ramach zadania 2 – Kompetencje matematyczne- nauczyciele przeprowadzili 383 godziny
zajęć dodatkowych dla uczniów. Udostępniono sale na zajęcia (wkład własny niepieniężny
rzeczowy) – 383 godziny.
W ramach zadania 3 – kompetencje informatyczne - nauczyciele przeprowadzili 527 godzin
zajęć dodatkowych dla uczniów. Udostępniono sale na zajęcia (wkład własny niepieniężny
rzeczowy) – 527 godzin.
W ramach zadania 4 – kształtowanie podstawowych kompetencji kluczowych na wycieczkach
edukacyjnych – odbyły się 3 wycieczki: do Muzeum Inżynierii Miejskiej do Krakowa i na
Uniwersytet Jagielloński również do Krakowa. Zapewniono dowóz oraz pokryto koszty biletów i
przewodników.
W ramach zadania 5 – Doskonalenie nauczycieli – odbyło się 24 godziny warsztatów dla
nauczycieli z zakresu kształtowania kompetencji kluczowych a także przeprowadzono 96 godzin
indywidualnych konsultacji dla nauczycieli z zakresu kształtowania kompetencji kluczowych.
Projekt pn. „Małopolskie Talenty” – 132 490,72 zł.
Projekt

realizowany

w

ramach

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa

Małopolskiego 2014 - 2020, Typ projektu:
C. Rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów.
Okres realizacji projektu: 1 kwietnia 2019 r. – 31.03.2022 r.
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Wartość projektu w 2019 roku ogółem po zmianach: 172 130,13 w tym dofinansowanie
z UE – 159 657,21 zł (92,75%), BP: 12 472,92 zł (7,25%)
Wykonane wydatki w 2019 roku to 132 490,72 zł co stanowi 76,97% wykonania
dofinansowania.
Projekt pn. SPInKa- 13 605,27 zł,
Są to wydatki na realizację partnerskiego projektu zgodnie z zawartą Umową partnerską
na rzecz realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawartą na podstawie art. 33
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w dniu 11.04.2017 r. pomiędzy Gminą
Pałecznica a Województwem Małopolskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa
Małopolskiego; Departamentem Edukacji i kształcenia Ustawicznego w zakresie doradztwa
zawodowego dla gimnazjalistów oraz klas VII i VIII w ramach działania 10.2 Rozwój kształcenia
zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 20142020, w ramach którego w gimnazjum z terenu Gminy Pałecznica zostaną utworzone Szkolne
Punkty Informacji i Kariery (SPInKa).
SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W PAŁECZNICY
Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Stanisława Moniuszki w Pałecznicy w 2019 roku kształciła
w dziesięciu specjalnościach:
 skrzypce – 21 ucz.,
 wiolonczela- 6 ucz.,
 fortepian- 20 ucz.,
 gitara- 6 ucz.,
 flet-8 ucz.,
 klarnet- 7 ucz.,
 saksofon-14 ucz.,
 trąbka- 11 ucz.,
 sakshorn tenorowy- 1 ucz.
 akordeon- 7 ucz.,
 perkusja 9 ucz.
W szkole działają: chór, zespoły instrumentalne i instrumentalno-wokalne, oraz orkiestra
szkolna (dęta), która uczestniczyła w projektach tj.:
 nadanie Szkole Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Pałecznicy.
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Szkoła Muzyczna I st. w Pałecznicy stała się pierwszą szkołą muzyczną w województwie
małopolskim noszącą imię tak ważnego kompozytora. Jesteśmy przekonani, że nadanie
imienia Stanisława Moniuszki podniesie rangę szkoły i stworzy uczniom odpowiednią
artystyczną perspektywę dla ich dalszego rozwoju.
uroczysty koncert z okazji nadania Szkole Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki.
Szkoła Muzyczna wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły Muzycznej I stopnia w
Pałecznicy „Con Passione” zorganizowała Uroczysty Koncert z okazji Nadania Szkole
Muzycznej I st. w Pałecznicy imienia Stanisława Moniuszki w 200. rocznicę urodzin
Kompozytora. Uroczysty koncert w wykonaniu uczniów oraz solistki sopranistki prof. Łucji
Czarneckiej, która wykonała szereg pieśni Stanisława Moniuszki przy akompaniamencie
fortepianu Witolda Wilczka obył się 9 października 2019 r. Ponadto ufundowano popiersie
kompozytora, które ustawiono w głównym holu budynku szkoły.
uroczyste obchody Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2019r.,

Zakres działania szkoły systematycznie się poszerza i w chwili obecnej obejmuje również:
- prowadzenie działalności koncertowej na terenie placówki, gminy Pałecznica i sąsiednich gmin
(w kościele parafianym p.w. Św. Jakuba Apostoła w Pałecznicy, w kościele parafialnym pw.
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Proszowicach, w Szkołach Podstawowych w
Racławicach, Skalbmierzu, Pałecznicy, Radziemicach)
- organizację konkursów szkolnych i międzyszkolnych:
 V Konkursu na wykonanie utworu dowolnego,
 II Międzyszkolnego Konkursu Pianistycznego dla uczniów klas fortepianu dodatkowego szkół
muzycznych I stopnia.
 VI Konkursu Miniatur.
Publiczne występy umożliwiają zademonstrowanie przez dzieci i młodzież zdobytych
umiejętności, są dla nich źródłem radości, formą oswajania się z estradą i motywują do pracy.
Na zakończenie obchodów roku jubileuszowego Stanisława Moniuszki 10 grudnia 2019 r.
reprezentacja szkoły złożona z uczniów i rodziców, odebrała w Teatrze Wielkim w Warszawie
portret Stanisława Moniuszki ofiarowany przez Dyrektora Opery Narodowej Waldemara
Dąbrowskiego.
KADRA PEDAGOGICZNA
Szkoła zatrudnia 3 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin:
-1 nauczyciel gry na fortepianie, 1 nauczyciel gry na trąbce pracują 4 dni w tygodniu,
- nauczyciel kształcenia słuchu i rytmiki ze względu na organizację pracy szkoły i małą liczbę
grup rytmiki pracuje 3 dni w tygodniu.
Pozostali nauczyciele zatrudnieni są w niepełnym wymiarze godzin i mają prawidłowo
ułożone plany lekcji w rozłożeniu na 2 lub 3 dni w tygodniu, stosują także przerwy
międzylekcyjne. Grono pedagogiczne to 22 nauczycieli. Kadra posiada odpowiednie kwalifikacje,
a dla 1 osoby, której kwalifikacje nie są wystarczające, dyrektor występuje do MKiDN o zgodę na
zatrudnienie. Co się tyczy stopnia awansu, w gronie pedagogicznym jest 1 nauczyciel
dyplomowany, 12 nauczycieli mianowanych, 5 kontraktowych i 4 stażystów. W lipcu 2019 r.
pięciu nauczycieli przystąpiło do egzaminu na stopień awansu nauczyciela mianowanego byli to:
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Joanna Błaszczyńska - Feledyk, Szymon Dołęga, Piotr Feledyk, Jacek Hołubowski, Karolina
Kalinowska- wszyscy uzyskali awans z bardzo dobrymi wynikami.
Szkoła osiąga założone efekty procesu dydaktycznego, co znajduje potwierdzenie w
wynikach diagnozy przeprowadzanej przy użyciu różnorodnych narzędzi badawczych oraz w
sukcesach uczniów (w ciągu sześciu lat tylko sześć osób nie uzyskało promocji do klasy wyższej;
systematycznie rośnie liczba uczniów promowanych z wyróżnieniem; uczniowie aktywnie
uczestniczą w szkolnych, międzyszkolnych oraz ogólnopolskich konkursach muzycznych). Szkoła
sprzyja kształtowaniu u uczniów cech określonych w modelu absolwenta, jest miejscem
bezpiecznym i przyjaznym uczniom (opracowany program wychowawczy jest konsekwentnie
realizowany; nauczyciele znają środowisko rodzinne uczniów i biorą pod uwagę indywidualne
uwarunkowania, wdrażają uczniom pożądane nawyki i postawy, systematycznie kontaktują się w
różnych formach z rodzicami i opiekunami; uczniowie chętnie angażują się w organizację imprez
szkolnych i pozaszkolnych, coraz lepiej radzą sobie ze stresem podczas audycji, przesłuchań,
koncertów i konkursów; w szkole nie występuje problem agresji ani przemocy wśród uczniów).
Szkoła zapewnia uczniom, nauczycielom i pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy
oraz gwarantuje niezbędne wyposażenie i pomoce dydaktyczne (instrumenty, akcesoria, nuty,
sprzęt multimedialny, cyfrowe nośniki informacji). Baza szkoły jest systematycznie
unowocześniana i wzbogacana (instrumentarium jest z roku na rok powiększane, a sale lekcyjne
doposażane, podnosi się estetyka pomieszczeń szkoły). Szkoła jest dobrze zarządzana, działa
efektywnie, spełnia oczekiwania wszystkich członków społeczności szkolnej (panują dobre relacje
między dyrekcją, nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi; pracownicy znają swoje
obowiązki oraz kompetencje i rzetelnie wypełniają powierzone im zadania; obieg informacji
odbywa się sprawnie). Szkoła wykreowała pozytywny wizerunek w środowisku lokalnym
(uczniowie i nauczyciele aktywnie włączają się w imprezy i uroczystości na terenie Gminy
Pałecznica, a działalność szkoły i sukcesy uczniów są przybliżane i promowane na stronie
internetowej oraz w lokalnych mediach).
W roku szkolnym 2019/2020 w Szkole rozpoczęło naukę 114 uczniów. O dobrej opinii
Szkoły w środowisku, skutecznej promocji i korzystnych perspektywach na przyszłość świadczy
fakt, że Szkoła nie narzeka na brak kandydatów do podjęcia nauki (w wyniku rekrutacji
prowadzonej w maju 2017 przyjęto – 38 nowych uczniów, rok później - 21 uczniów, a w
bieżącym roku - 32 uczniów. Szkołę Muzyczną I stopnia w Pałecznicy w roku szkolnym
2018/2019 ukończyło 17 osób w tym 5 z wyróżnieniem. Ponadto trzech tegorocznych
absolwentów będzie kontynuować naukę w szkole muzycznej II stopnia.
Wielu absolwentów zostało filarami okolicznych orkiestr dętych: Orkiestry Dętej Sygnał
Zielenice, Parafialnej Orkiestry Dętej Wrocimowice, Orkiestry Dętej w Skalbmierzu. Już 7
absolwentów Szkoły Muzycznej I st. im. S. Moniuszki w Pałecznicy kontynuuje naukę w POSM
II st. im. F. Chopina w Krakowie. W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie naszej Szkoły zostali
wysoko ocenieni na przesłuchaniach CEA, uzyskali średnią na poziomie 19,8 pkt. A w bieżącym
roku szkolnym zdobyli nagrody i wyróżnienia tj. Zespół rytmiczny DO-RE-MI- II miejsce w III
Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Rytmicznych w Dobczycach, II miejsce w III Ogólnopolskim
Konkursie Uczniów Klas Instrumentów Dętych Szkół Muzycznych I st. w Wadowicach,
wyróżnienie w XVIII Gorlickich Konfrontacjach Akordeonowych, I miejsce w I Gminnym
Przeglądzie Instrumentalistów w Baranówce oraz III miejsce w konkursie piosenki krakowskiej w
„Krakowska godka” festiwal gwary i tradycji krakowskiej w Modlnicy
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Zajęcia w Szkole Muzycznej odbywają się w standardowych salach lekcyjnych, które stopniowo
są dostosowywane do potrzeb kształcenia muzycznego. Szkoła wykorzystuje obecnie 19
pomieszczeń, w których zorganizowano:
- sale do indywidualnej nauki gry na instrumentach trzy sale z fortepianami i cztery sale z
pianinami (jeden fortepian okresowo przeniesiony do sali Centrum Kultury i Promocji w
Pałecznicy)
- pracownię kształcenia słuchu, wyposażoną w tablicę obrotową z pięciolinią, tablicę
interaktywną, rzutnik multimedialny, stół z pulpitem sterującym nagłośnieniem, pianino cyfrowe i
komputer, co umożliwia korzystanie z trzech najbardziej znanych w Polsce muzycznych
programów komputerowych: Finale (do profesjonalnej edycji nut), Mijusic i Earmaster (do
kształcenia słuchu),
- salę rytmiki, w której zamontowano lustra o powierzchni 9 metrów kwadratowych, poręcz do
ćwiczeń baletowych oraz wstawiono fortepian marki Steinway,
- magazyn instrumentów połączony z biblioteką dla kadry pedagogicznej.
W większości sal lekcyjnych poprawiono akustykę poprzez rozmieszczenie ekranów
akustycznych.
FINANSE
Wykonane w 2019 roku wydatki to 1 070 581,44 zł. w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie
łącznej 916 184,40 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych łącznie na kwotę 106 620,52 zł. Są to wydatki
na zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych, tonerów, 3 publikacji naukowych 6
żeberek i 3 smyczków do skrzypiec, stroików, ustników i 3 sztuk szelek do saksofonu,
podgitarnika i kompletów strun do skrzypiec i gitar a także zakup tablicy emaliowanej i nowych
pieczęci w związku z nadaniem szkole imienia Stanisława Moniuszki – w sumie 5 515,10 zł.
Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową dotyczyły zakupu usług
telekomunikacyjnych, wykonania filmu promującego szkołę, zakup 2 usług transportowych
uczniów do Filharmonii Krakowskiej, transport specjalny fortepianu oraz 40 osobowej delegacji
szkoły do Warszawy do Teatru Wielkiego - Opery Narodowej na zakończenie obchodów 200lecia urodzin S. Moniuszki oraz odbiór prezentu dla szkoły- portretu kompozytora. Mieszczą się
tutaj koszty zakupu trzynastu usług strojenia instrumentów klawiszowych, miesięczne opłaty za
pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych i doradztwa informatycznego oraz obsługi BHP –
zgodnie z zawartymi umowami. Współudział w kosztach opłat za korzystanie z programu „Płace
Optivum”, „Finanse Optivum” i Art. 30KN a także koszty autorskiego programu artystycznego w
czasie obchodów nadania szkole imienia S. Moniuszki i przygotowania 3 wniosków aplikacyjnych
– konkursowych o dodatkowe środki finansowe – w sumie 33 063,74 zł
Zwrot kosztów podróży nauczycieli za udział w konkursach, festiwalach, młodych
talentów i przesłuchaniach regionalnych oraz szkolenia i badania pracowników – 3 448,22 zł.
Obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników - 51 941,88 zł.
Ponadto wykonano badania okresowe nauczycieli jak również opłacono roczne koszty za
media (prąd i wodę) i ubezpieczenie instrumentów w sumie – 12 651,58 zł.
Rok 2019 był wyjątkowym dla Szkoły Muzycznej I stopnia w Pałecznicy, szkole nadano
patrona, ufundowano popiersie, zaprojektowano nowe logo, wielu uczniów i nauczycieli
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otrzymało wyróżnienia i nagrody na konkursach muzycznych i przesłuchaniach organizowanych
Centrum Edukacji Artystycznej.
ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT DZIECI Z GMINY PAŁECZNICA W PRZEDSZKOLACH
MAJĄCYCH SIEDZIBĘ NA TERENIE INNYCH GMIN
W 2019 roku obciążono gminy: Proszowice, Koszyce, Kazimierza Wielka, Skalbmierz
oraz Radziemice łączną kwotą 72 848,09 zł w związku z rozliczeniem kosztów dotacji
poniesionych na dzieci z innych gmin, uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy.
Należności zostały przelane w pełnej kwocie.
Z tytułu rozliczenia pokrycia kosztów dotacji poniesionych na dzieci z naszej gminy
uczęszczające do przedszkoli z terenie innych gmin (Skalbmierz, Proszowice, Kraków)
wydatkowano łącznie 40 068,30 zł.
MŁODOCIANI
W 2019 roku przyznano środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów kształcenia
młodocianych pracowników dla 8 pracodawców na łączną kwotę 56 566,98 zł.
STYPENDIA, DOTACJE DO PODRĘCZNIKÓW
W 2019 roku łączna kwota przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów o charakterze
socjalnym wyniosła 41 851,79 zł. W tym z Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w kwocie:
33 481,43 zł, co stanowiło 80% wartości zadania, natomiast 20% środków stanowiły środki
własne gminy tj. kwota 8 370,36 zł. 36 uczniów otrzymało stypendia w miesiącu czerwcu za okres
od stycznia do czerwca 2019 roku, natomiast 34 uczniów otrzymało stypendia w miesiącu grudniu
za okres od września do grudnia 2019 roku. Łącznie z pomocy materialnej skorzystało 70
uczniów.
Przyznana dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub
materiały ćwiczeniowe otrzymane w 2019 roku wyniosła 31 087,01 zł, z czego wydatkowano 30
532,40 zł. Liczba uczniów objętych dotacją wyniosła 325.
Rozdział 4.
POMOC SPOŁECZNA
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PAŁECZNICY
Pomoc społeczna udzielana jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004
r, ( Dz.U. 2019 poz.1507) o pomocy społecznej oraz aktów wykonawczych do ustawy. Prawo do
świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej
sytuacji życiowej , w szczególności z powodu:
- ubóstwa,
- sieroctwa,
- bezdomności,
- bezrobocia,
- niepełnosprawności,
- długotrwałej lub ciężkiej choroby
- przemocy w rodzinie,
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- potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
- bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych,
- trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
- alkoholizmu lub narkomanii,
- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
- klęski żywiołowej lub ekologicznej.
W ramach pomocy społecznej przyznawane są następujące świadczenia:
A/ PIENIĘŻNE: tj. zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy ( w tym: zasiłek celowy na
pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, specjalny zasiłek celowy), pomoc
na ekonomiczne usamodzielnienie się.
B/ NIEPIENIĘŻNE: tj. praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne, pomoc w postaci schronienia,
posiłku, odzieży, sprawowanie pogrzebu, usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi
opiekuńcze, domy pomocy społecznej.
W Gminie Pałecznica środki finansowe wydatkowane na zadania z zakresu polityki
społecznej wyniosły w 2019 roku 5 784 155,00 zł. Poziom wydatków w stosunku do roku
poprzedniego wzrósł o 649 638,00 zł. (co stanowi 12,64 %). W dziale 855 – Rodzina
wydatkowano 4 596 900,00 zł co stanowi 79,47 % ogólnych wydatków w zakresie polityki
społecznej. W dziale 852 - Pomoc społeczna wydatkowano 1 050 220,00 zł co stanowi 18,17 %
ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. W dziale 851 - Ochrona zdrowia
wydatkowano 25 504,00 zł. co stanowi 0,44 % ogólnych wydatków w zakresie polityki
społecznej. W dziale 854 - Edukacja i opieka wychowawcza wydatkowano 0 zł. co stanowi 0 %
ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. Najwięcej środków wydano na następujące
pozycje budżetowe: świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, wspieranie rodziny.
Pomoc i wsparcie w gminie Pałecznica w 2019 roku uzyskało 354 osoby, co stanowiło
9,77% wszystkich mieszkańców gminy. W roku oceny, w stosunku do 2018 roku, łączna liczba
osób korzystających z pomocy i wsparcia zwiększyła się o 85. Liczba osób, którym przyznano
świadczenie wyniosła 159 osób i w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o 5 osób. Natomiast
liczba rodzin, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej zwiększyła się w stosunku do
roku poprzedniego o 2 rodziny. W przypadku długotrwale korzystających z pomocy społecznej
ich liczba osiągnęła poziom 98 osób, co oznaczało spadek w stosunku do roku 2018 o 14 osób. W
gminie Pałecznica najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin
a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną, było kolejno: długotrwała i ciężka
choroba, niepełnosprawność, ubóstwo, wielodzietność, alkoholizm.
Z pomocy społecznej łącznie z pracą socjalną w 2019 roku skorzystało 354 rodziny (803
osoby w rodzinach) . Na podstawie wydanych decyzji ze świadczeń skorzystało 159 osób.
Liczba kobiet korzystających z pomocy społecznej to 76, liczba mężczyzn korzystających
z pomocy społecznej to 83.
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Liczba świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej w roku 2019 to 22
681 świadczenia, w tym: świadczenia niepieniężne 22 395 (tj. praca socjalna, posiłek, opał,
poradnictwo specjalistyczne, usługi opiekuńcze, składki na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne, pobyt w DPS), świadczenia pieniężne - 286 świadczeń. Liczba rodzin korzystających
z świadczeń pieniężnych to 56 i niepieniężnych to 63. Rodzina może korzystać z pomocy z kilku
powodów łącznie.
Powody udzielania pomocy rodzinom w 2019 roku ( bez pracy socjalnej)
POWODY UDZIELENIA POMOCY I WSPARCIA - RANKING

LICZBA RODZIN OGÓŁEM

DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA

65

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

37

UBÓSTWO

32

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA

23

W TYM: WIELODZIETNOŚĆ

20

BEZROBOCIE

12

ALKOHOLIZM

13

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH

8

I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM
W TYM: RODZINY WIELODZIETNE

4

W TYM: RODZINY NIEPEŁNE

2

Źródło: Dane GOPS w Pałecznicy
ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE
W roku 2019 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pałecznicy udzielał pomocy w
formie wypłat zasiłków stałych, okresowych oraz zasiłków celowych.
LP

FORMY POMOCY

LICZBA
ŚWIADCZEŃ

KWOTA
ŚWIADCZEŃ

LICZBA
RODZIN

LICZBA OSÓB W
RODZINACH

133

76 017,00 zł

12

21

2. Zasiłki okresowe

55

33 419,00 zł

13

55

3. Zasiłki celowe (rzeczowe,
pieniężne, zdarzenie losowe)
Źródło: Dane GOPS w Pałecznicy

X

37 744,00 zł

67

183

1. Zasiłki stałe
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ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE
A/ Praca socjalna
Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich
środowisku społecznym.
Prowadzona jest:
- z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności
życiowej;
- ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji
i organizacji
istotnych
dla
zaspokajania
potrzeb
członków
społeczności.
Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny. Praca socjalna świadczona
jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód . W roku 2019 pracą socjalną objęte
było 267 rodzin (544 osoby w rodzinach).
B/ Usługi opiekuńcze
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza, pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie
kontaktów z otoczeniem. Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich
zakres oraz okres ich świadczenia. W 2019 roku z usług opiekuńczych w Gminie Pałecznica
skorzystało 9 osób ( 1 463 świadczenia).
C/ Realizacja programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i domu”
Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno dzieciom, które
wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji jak i osobom starszym oraz
niepełnosprawnym o niskich dochodach. Pomoc przewiduje wsparcie w udzielaniu pomocy w
formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub
żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Istotnym
elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia
gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.
LP WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM

1.

1.1

Rzeczywista
liczba osób
objętych
programem w
tym korzystające z:

- posiłku

1.2 - świadczenia

pieniężnego na
zakup żywności

DZIECI
DO 7
ROKU
ŻYCIA

UCZNIOWIE DO
CZASU
UKOŃCZENIA
SZKOŁY
GIMNAZJALNEJ

POZOSTAŁE OSOBY
OTRZYMUJĄCE
POMOC NA
PODSTAWIE ART.7
USTAWY O POMOCY
SPOŁECZNEJ

91

14

59

18

72

14

58

0

0

0

5 rodzin
22 osoby
w rodzinie

10

30

1.3 - świadczenia

rzeczowego

7 rodzin
8 osób w
rodzinach

2.

Koszt programu
z tego:
68 633,00
2.1 - środki własne
13 960,00
2.2 - dotacja
54 673,00
Źródło: Dane GOPS w Pałecznicy

0

0

7 rodzin
8 osób w rodzinach

X

X

X

X
X

X
X

X

D/ Poradnictwo specjalistyczne
Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest
świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia
w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.
Działalność Punktu Informacji, Wsparcia i Pomocy dla osób dotkniętych przemocą
W 2019 r. z poradnictwa specjalistycznego świadczonego przez specjalistów (psycholog
prawnik, pracownik socjalny) w ramach funkcjonującego w strukturze organizacyjnej Ośrodka
Punktu Informacji, Wsparcia i Pomocy dla osób dotkniętych przemocą skorzystały ogółem 22
rodziny .
Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadził
działania wobec 7 rodzin , w których występował problem przemocy. Do Zespołu wpłynęło 3
„Niebieskich Kart – A” wszczynających procedurę Niebieskiej Karty w ramach których
realizowane były czynności przez członków Zespołu/grup roboczych. Podjęto decyzję o
zakończeniu 2 procedur „Niebieskiej karty” w związku z ustaniem przemocy w rodzinie i
uzasadnionym przypuszczeniem zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po
zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy oraz w jednym przypadku – rozstrzygnięcie o braku
zasadności podejmowanych działań.
Powyżej zaprezentowane dane dają możliwość dokonania oceny sytuacji rodzin
funkcjonujących na terenie Gminy i objętych systemem pomocy społecznej, zarówno tych, które
mają trudności w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczych, jak i tych, które z uwagi na
doświadczane przez siebie problemy (tj. uzależnienia, przemoc, niepełnosprawność, długotrwała
choroba) są zagrożone tego rodzaju niewydolnością. Ponadto analiza danych zgromadzonych przez
Ośrodek w powyższym obszarze daje możliwość określenia potrzeb w zakresie realizacji zadań z
obszaru wspierania rodziny.
E/ Domy Pomocy Społecznej
Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności,
niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić
niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu
pomocy społecznej. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny w wysokości stanowiącej nie
więcej niż 70 % dochodu osoby ubiegającej się o umieszczenie w placówce.
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LP
1.

FORMY POMOCY

LICZBA
KWOTA
LICZBA LICZBA OSÓB
ŚWIADCZEŃ ŚWIADCZEŃ RODZIN W RODZINACH

Odpłatność gminy za
pobyt w domu pomocy
społecznej

74

172 811,00 zł

7

7

Źródło: Dane GOPS w Pałecznicy
ZADANIA W ZAKRESIE WSPIERANIA RODZINY
W 2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej konsekwentnie realizował Gminny Program
Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 uchwalony w dn. 26.03.2018 roku przez Radę Gminy w
Pałecznicy - Uchwała nr VII/308/2018.
A/ Realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym
Liczba pobierających w 2019 roku zasiłek rodzinny wyniosła 122 rodziny. Całkowita
kwota przyznanego świadczenia w formie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami wyniosła 334
079,53 zł.
LP.

WYSZCZEGÓLNIENIE

LICZBA ŚWIADCZEŃ

KWOTA
WYPŁACANYCH
ŚWIADCZEŃ

1.

Zasiłki rodzinne:

2 826

334 079,53 zł

2.

Dodatki do zasiłków rodzinnych
z tytułu:

1 582

161 359,95 zł

2.1

Urodzenia dziecka

5

5 000,00 zł

2.2

Opieki nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego

43

16 650,90 zł

2.3

Samotnego wychowywania dziecka

58

8 645,31 zł

2.4

Kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego

114

11 433,61 zł

2.5

Rozpoczęcia roku szkolnego

172

16 845,48 zł

2.6

Podjęcia przez dziecko nauki w szkole
poza miejscem zamieszkania

553

42 360,85 zł

2.7

Wychowania dziecka w rodzinie
wielodzietnej

637

60 423,80 zł

3.

Jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia dziecka

22

22 000,00 zł

4.

Zasiłek pielęgnacyjny

1 016

192 492,18 zł

Źródło: Dane GOPS w Pałecznicy
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W roku 2019 obserwujemy spadek liczby wniosków dot. ustalenia prawa do zasiłku
rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego. Wynika to z niskiego kryterium dochodowego (
674 zł na osobę ) co powoduje, że część rodzin nie kwalifikuje się do świadczenia oraz niskie
kwoty świadczeń 95 zł na dziecko do lat 5, 124 zł na dziecko do lat 18 . Powoduje to spadek
zainteresowania w/w zasiłkiem
Znaczne ograniczenie wypłat dodatku do zasiłku rodzinnego z tyt. kształcenia i
rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wynika z niskiej liczby wydawanych orzeczeń
stwierdzających niepełnosprawność dziecka oraz krótkiego okresu przyznawania orzeczeń dla
dzieci.
Wzrost wypłaty dodatku do zasiłku rodzinnego z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego wynika z tego, że maki chcą przebywać w domu z dziećmi,
opiekować się nimi. Są coraz mniej zainteresowane powrotem na rynek pracy.
Nadmienia się, że od stycznia 2017 roku wypłacane jest świadczenie rodzicielskie
przysługujące osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub
uposażenia macierzyńskiego.
LP.

WYSZCZEGÓLNIENIE

LICZBA ŚWIADCZEŃ

KWOTA
WYPŁACANYCH
ŚWIADCZEŃ

1.

Świadczenie rodzicielskie

59 (4 osoby)

53 111,33 zł

2.

Świadczenie „Za życiem”

1 ( 1 osoba)

4 000,00 zł

Źródło: Dane GOPS w Pałecznicy
Liczba osób korzystających ze świadczenia alimentacyjnego w roku 2019 wyniosła – 11,
świadczenie wypłacane było dla 6 rodzin, kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 49 900,00
LP.

WYSZCZEGÓLNIENIE

LICZBA ŚWIADCZEŃ

KWOTA
WYPŁACANYCH
ŚWIADCZEŃ

1.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego

119

49 900,00 zł

2.

Fundusz alimentacyjny – zwrócone przez
dłużników - ogółem

X

1 963,92 zł

3.

Z tego przekazane na dochody budżetu
państwa

X

1 846,95 zł

Źródło: Dane GOPS w Pałecznicy
B/ Realizacja ustawy o świadczeniach wychowawczych ( Program 500+)
Liczba pobierających w 2019 roku świadczenie wychowawcze wyniosła 438 rodzin 779 dzieci w rodzinach. Liczba udzielonych świadczeń wychowawczych to 6 758 .
Całkowita kwota przyznanego świadczenia w formie świadczenia wychowawczego wyniosła
3 364 890,14 zł. Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko zostało wypłacone w 327
rodzinach dla 493 dzieci. Kwota świadczeń to 902 734,80 zł .
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C/ Realizacja rządowego programu „Dobry Start”
Liczba rodzin pobierających świadczenie szkolne "Dobry start" w 2019 r. wyniosła 337
rodziny. Liczba wypłacanych świadczeń z tego tytułu to 533. Liczba dzieci na które zostało
ustalone prawo do wypłacenia świadczenia "Dobry start" to 533 dzieci. Kwota wypłaconych
świadczeń wychowawczych wyniosła 159 900,00 zł.
D/ Realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia
pielęgnacyjnego
Dla 5 osób uprawnionych w 2019 roku zostało wypłaconych 61 świadczeń w łącznej
wysokości 96 563,00 zł
E/ Zasiłki dla opiekunów
Wypłacono 2 uprawnionym osobom w sumie 24 świadczenia dla opiekunów w łącznej
kwocie 14 880,00 zł
F/ Specjalny zasiłek opiekuńczy
Wypłacono 5- iu uprawnionym osobom w sumie 34 świadczenia w łącznej kwocie 21
080,00 zł.
G/ Zasiłek pielęgnacyjny
Wypłacono uprawnionym osobom w sumie 1 078 świadczeń w łącznej kwocie 170
212,56 zł.
ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE

LICZBA
ŚWIADCZEŃ
ROK 2019

KWOTA
ŚWIADCZEŃ ROK
2019

1 016

192 492,00 zł

146

27 617,00 zł

285

54 036,00 zł

0

0,00 zł

585

110 839,00 zł

Świadczenie pielęgnacyjne

61

96 563,00 zł

Specjalny zasiłek opiekuńczy

34

21 080,00 zł

1 111

310 135,00 zł

Zasiłek pielęgnacyjny - ogółem
Zasiłek pielęgnacyjny - dla niepełnosprawnego dziecka
Zasiłek pielęgnacyjny - osobie niepełnosprawnej w wieku
powyżej 16.
roku życia o znacznym stopniu
niepełnosprawności
Zasiłek pielęgnacyjny - osobie, która ukończyła 75 lat
Zasiłek pielęgnacyjny - osobie niepełnosprawnej w wieku
powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o
umiarkowanym
stopniu
niepełnosprawności,
jeżeli
niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku
życia

Świadczenia opiekuńcze ogółem - Zasiłek pielęgnacyjny,
świadczenia
pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy
Źródło: Dane GOPS w Pałecznicy
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H/ Zapewnienie wsparcia i pomocy Asystenta rodziny dla rodzin przezywających trudności
w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych wobec dzieci
W 2019 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pałecznicy swoje zadania
realizował 1 asystent rodziny. Usługa asystenta rodziny kierowana jest do rodzin przeżywających
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej,
w tym:
- rodziny, których dzieci przebywają obecnie w pieczy zastępczej, natomiast istnieje szansa ich
powrotu do rodziny biologicznej
- rodzin zagrożonych umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej
- rodzin, u których występują okresowe trudności w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej
Do zadań asystenta należy wsparcie rodziny przez pewien czas, tak aby w przyszłości
samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania
dzieci. Asystent rodziny towarzyszy rodzicom we wprowadzeniu zmian w swoim myśleniu,
zachowaniu oraz otoczeniu, koniecznych do tego, aby środowisko rodzinne sprzyjało
bezpieczeństwu i prawidłowemu rozwojowi dzieci. Zadaniem asystenta rodziny jest przede
wszystkim udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w uzyskaniu
zatrudnienia, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz zdobywaniu umiejętności prawidłowego
prowadzenia gospodarstwa domowego. Oznacza to pomoc bardzo wszechstronną – od pomocy w
codziennych obowiązkach domowych - uczeniu racjonalnego gospodarowania, żywienia,
sprzątania itp. do pomocy przy poszukiwaniu zatrudnienia, załatwianiu spraw. Asystent rodziny
pracuje z całą rodziną, ponieważ ich problemy są zwykle ściśle powiązane. Najczęściej praca z
rodziną zaczyna się od rozwiązywania jej problemów socjalnych. Asystent rodziny podpowiada
m. in. jak gospodarować pieniędzmi, żeby ich wystarczyło, przekonuje, że trzeba opłacać rachunki
i gotować dzieciom obiady. W dalszej kolejności rozwiązuje problemy i konflikty, które
występują w rodzinie. Bez ich rozwiązania często trudno wyeliminować uzależnienia, przemoc
czy zaniedbywanie dzieci, nie mówiąc już o stałej pracy czy uzupełnianiu wykształcenia. Zachęca
do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych
wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych oraz w zajęciach psycho-edukacyjnych
dla dzieci. Zadaniem asystenta jest również wzbudzenie w podopiecznych wiary w swoje
możliwości oraz motywowanie do podejmowania działań do tej pory uznawanych za niemożliwe,
uświadomienie im, że to do nich zależy los ich rodziny. Do jego zadań należy też prowadzenie
dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną oraz dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie
rzadziej niż co pół roku. W szczególnych wypadkach sporządza, na wniosek sądu, opinię o
rodzinie i jej członkach. Asystentura rodziny polega na zindywidualizowanej pracy w rodzinie, z
rodziną, dla rodziny (na jej rzecz).Asystent rodziny ma za zadanie zmienić stosunek osób w
rodzinie do własnej sprawczości, zwiększyć ich poczucie wpływu na własne życie, podnieść
samoocenę. Indywidualna pomoc służy rozwojowi kompetencji poszczególnych członków
rodziny, osiąganiu wyznaczonych przez nich celów, wzbudzaniu w nich wiary we własne
możliwości oraz motywowaniu do podejmowania działań, do tej pory uznawanych za niemożliwe.
Działania asystenta i rodziny zmierzają do jej usamodzielnienia i pozostawienia dzieci w rodzinie,
w środowisku zapewniającym im poczucie bezpieczeństwa i prawidłowy rozwój.
Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca
2011 r. Asystent rodziny ma na celu pomóc przezwyciężyć trudną sytuację rodzinną. Praca
asystenta jest prowadzona w miejscu zamieszkania rodziny. W związku z tym asystent rodziny
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pracuje głównie w terenie w celu prawidłowej realizacji swoich zadań. Asystent rodziny swój czas
pracy przeznacza na współpracę z instytucjami działającymi na rzecz rodziny (szkoły, służba
zdrowia itp.) jak również na przygotowanie, usystematyzowanie i wypełnianie dokumentacji.
Asystent rodziny zatrudniony jest w ramach zadaniowego czasu pracy co pozwoliło na pracę
z rodzinami w różnych godzinach, także poza godzinami pracy GOPS w Pałecznicy .
W 2019 roku asystent rodziny odpowiedzialny był za pracę z 3 rodzinami w których
wpierał 10 dzieci zagrożonych destabilizacją. Wspierał rodzinę w:
- budowaniu prawidłowego wzorca rodzica, wzmocnienie kompetencji rodziców
- budowaniu prawidłowych relacji między członkami rodziny
- udzielaniu pomocy w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych z dziećmi
- pomoc w budowaniu systemu kar i nagród
- motywowaniu do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, poszukiwaniu pracy
- pomoc w racjonalnym gospodarowaniu budżetem domowym
- pomoc w planowaniu / organizowaniu czasu
- udzielaniu pomocy w rozwiązywaniu problemów psychologicznych (wskazanie i umożliwienie
konsultacji z psychologiem, prawnikiem, praca socjalna),
- udzielaniu pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi (nawiązanie
kontaktu z nauczycielami, psychologiem Punktu Konsultacyjno Informacyjnego),
- umożliwienie pozyskania pomocy finansowej celem poprawy sytuacji życiowej rodzin
(wnioskowanie i przyznawanie zasiłków pieniężnych).
Główne problemy, z jakimi borykały się rodziny objęte opieką i wsparciem Asystenta Rodziny
oraz Pracowników socjalnych to: niskie umiejętności opiekuńczo-wychowawcze, brak stałego
zatrudnienia, niedostateczna umiejętność prowadzenia gospodarstwa domowego, uzależnienie od
alkoholu, niskie umiejętności społecznego funkcjonowania.
I/ Pomoc rodzinom poprzez działania rodzin wspierających
Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego
otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane
prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. Zadaniem rodziny wspierającej nie jest
wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego
wymagających. Formy pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione od potrzeb oraz współpracy
między zainteresowanymi. Dotyczyć one mogą: wskazówek odnośnie sprawowania opieki i
wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych, organizacji
czasu rodziny, pomocy w nauce, racjonalnego prowadzenia budżetu domowego oraz prowadzenia
gospodarstwa domowego. Rodzina wspierająca nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pełnienia
tej funkcji, ale może otrzymywać zwrot niektórych kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.
Rodzinę wspierającą ustanawia się po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy
społecznej na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu
środowiskowego. Z rodziną wspierającą zawierana jest umowa, która określa zasady wspierania, a
także możliwość zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.
W roku objętym sprawozdaniem nie funkcjonowały na terenie gminy Pałecznica rodziny
wspierające.
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J/ Prowadzenie placówek wsparcia dziennego i zapewnienie w niej miejsc dla wszystkich
potrzebujących dzieci.
W roku 2019 na terenie Gminy Pałecznica funkcjonowała Placówka Wsparcia Dziennego.
Działa ona na mocy współpracy pomiędzy Gminą Pałecznica i Parafią pw. św. Jakuba Apostoła w
Pałecznicy. Utworzenie placówki możliwe było dzięki realizacji projektu dofinansowanego z
Funduszy Europejskich pn. „Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego przy Parafii w
Pałecznicy”. Okres realizacji to 01.01.2018 r. - 31.12.2020 r. Dofinansowanie projektu z środków
UE wynosi 4 272 556,50 zł. W placówce wsparcia dziennego prowadzone są zajęcia świetlicowe
oraz specjalistyczne dla dzieci i młodzieży w wieku do lat 18-tu, zamieszkałych na terenie Gminy
Pałecznica. W ramach realizacji projektu dzieci/młodzież otrzymują pomoc w codziennym
odrabianiu lekcji oraz nauce. Podnoszone są ich kompetencje matematyczne i techniczne,
prowadzone są zajęcia dla dzieci z specyficznymi trudnościami w przyswajaniu wiedzy takimi jak
dysleksja, dysgrafia i dysortografia. Projekt zakłada również działania wychowawcze pozwalające
nabyć przez uczestników ważne umiejętności społeczne, które przyczynia się do prawidłowego
ich funkcjonowania w społeczeństwie oraz integracji ze środowiskiem lokalnym. Uczestnicy zajęć
maja zapewniony bezpłatny transport oraz wyżywienie. W ramach projektu odbywają się zajęcia z
rekreacji ruchowej – zumba kids, aikido, zajęcia z automatyki i robotyki, jak również
comiesięczne wyjazdy na basen, do kina, teatru, muzeów. Dzięki funkcjonowaniu placówki dzieci
i młodzież mogą korzystać z wielu zajęć prowadzonych przez specjalistów tj. psychologa,
pedagoga, logopedy, terapeuty. Z usług placówki mogą korzystać również rodzice uczestników.
Dla nich także przewidziane są zajęcia z psychologiem, moderatorem i terapeutą.
K/ Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej , placówce opiekuńczo –
wychowawczej, rodzinnym domu dziecka
W sytuacji, gdy rodzice zostają trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich lub
władza ta zostaje im ograniczona, Sąd postanawia o ustanowieniu nad dzieckiem opieki zastępczej
i umieszczeniu poza rodziną biologiczną. W 2019 r. nie realizowano i nie umieszczono dzieci z
terenu Gminy Pałecznica w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej.
L/ Prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub
przeżywającej trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczej
Monitoring sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w
wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej prowadzony był na bieżąco przez Asystenta
rodziny, pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy, członków Zespołu
Interdyscyplinarnego lub/i Grupy roboczej ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Ł/ Doskonalenie współpracy pomiędzy instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz
dzieci i rodziny
W roku 2019 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej systematycznie współpracował
z instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz dzieci i rodziny. W ramach współdziałania z
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach podpisano porozumienie dotyczące
zapewnienia osobom z terenu Gminy Pałecznica (znajdującym się w nagłym lub przewlekłym
kryzysie psychicznym , w sytuacji zagrożenia lub traumatycznych przejściach) miejsca w Ośrodku
Interwencji Kryzysowej, pomocy w zakresie specjalistycznych usług psychologicznych, prawnych
i socjalnych oraz zapewnienie gotowości świadczenia tych usług. W sytuacjach uzasadnionych
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udzielenie osobom schronienia do 3 miesięcy, w tym czasie zapewnienie posiłku, niezbędnego
ubrania.
Dzięki systematycznym uczestnictwie Asystenta Rodziny w spotkaniach organizowanych
w PCPR dokonywano okresowej oceny postępów w rodzinach objętych wparciem, wymieniano
uwagi oraz doświadczenia.
GOPS w swej działalności współpracował również z Szkołą Podstawowa w Pałecznicy
oraz jej filiami, korzystając często z przygotowywanych przez wychowawców opinii
o funkcjonowaniu dzieci w szkole i rodzinie. Ośrodek ściśle współpracował również
z Komendą Powiatową Policji, Kuratorami zawodowymi oraz Sądami.
M/ Realizacja OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU "KARTA DUŻEJ RODZINY"
Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno
w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość
tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy
rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.
Liczba wydanych przez Gminę Ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny w 2019 r. – 18 rodziny nowe,
5 przedłużeń ważności karty, 1 duplikat karty. Liczba przyznanych kart w 2019 r. wyniosła 50.
Liczba z terenu gminy Pałecznica korzystających z ogólnopolskiej KDR w 2019 r. to 362 osoby
w rodzinach; w tym: 143 rodziców, 219 dzieci.
Od roku 2019 istnieje możliwość przyznania Karty Dużej Rodziny dla rodziców , którzy
kiedykolwiek mieli na utrzymaniu 3 dzieci, a na dzień składania wniosku dzieci nie spełniają
warunku art.4 ust.2b ustawy. Z tej formy w 2019 roku skorzystały 22 rodziny.
N/ Tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji i umiejętności służb pomocy społecznej
W 2019 roku, kadra ośrodka pomocy społecznej liczyła 5 osób w tym: kadra
kierownicza 1 osoba, pracownicy socjalni 2 osoby w tym 1 pracownik z wykształceniem
wyższym, pozostali pracownicy to 2 osoby. Spośród zatrudnionych w ośrodku pomocy
społecznej pracowników 4 posiada wykształcenie wyższe, 1 wykształcenie średnie.
Specjalizację I stopnia w zawodzie pracownika socjalnego posiada 1 pracownik socjalny (z
wykształceniem średnim). Wśród pracowników 3 osoby posiadają specjalizację z organizacji
pomocy społecznej. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej systematycznie podnosili
swoje kwalifikacje uczestnicząc czynnie w szkoleniach oraz spotkaniach szkoleniowych
Małopolskiego Forum Pomocy Społecznej. Tematyka szkoleń obejmowała następujące
zagadnienia:
- „Postępowanie w sprawach pomocy społecznej”
- „Szkolenie dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych – efektywna współpraca z ZI na rzecz
wspierania rodziny dotkniętej przemocą”
- „Współpraca środowisk pomocowych, systemu oświaty, organów ścigania i wymiaru
sprawiedliwości na rzecz rodziny trudnej, konfliktowej, zagrożonej wykluczeniem społecznym”
- „Skuteczna realizacja procedury Niebieskie Karty”
- „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – prawo i praktyka”
- „Procedury interwencyjnego zabezpieczenia dziecka”
- „Ocena zasobów pomocy społecznej – przydatne narzędzie lokalnej diagnozy społecznej”
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- „Karta Dużej Rodziny w praktyce – aktualności 2019”
- „Centrum Usług Społecznych -zmiany w ustawie o pomocy społecznej”
- „Aktywna integracja – projekty konkursowe dla OPS/PCPR”
- „Ustalanie odpłatności za dom pomocy społecznej na nowych zasadach po nowelizacji ustawy o
pomocy społecznej w roku 2019 r. – wybrane zagadnienia”
- „Piecza zastępcza – nowe rozwiązania. Wymogi formalne i prawne.”
- „ Przyznawanie zasiłków stałych i okresowych – wybrane zagadnienia.”
- „Świadczenia rodzinne – bieżące problemy.”
- „Bieżące problemy dotyczące gospodarki finansowej , rachunkowości, klasyfikacji budżetowej
i sprawozdawczości w jednostkach pomocy społecznej”
- „Klasyfikacja budżetowa w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach
organizacyjnych obowiązująca w 2019 r.”
O/ REALIZOWANE PROJEKTY
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pałecznicy w 2019 r. realizował projekty
finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, brał udziału w konkursach ogłaszanych przez
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz na realizacji programów osłonowych.
A/ W roku 2019 gmina Pałecznica uczestniczyła w projekcie finansowanym z EFS pod nazwą
„Aktywność droga do celu” - kompleksowy program na rzecz aktywizacji społecznej
i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Realizowany w ramach
9 osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1
Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Projekt realizowany w partnerstwie z Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju
Społeczno - Gospodarczego "Klucz" Oddział w Pałecznicy. Celem projektu było kompleksowe
wsparcie uczestników poprzez podniesienie kompetencji życiowych, odzyskanie przez nich
stabilizacji ekonomicznej, poczucia bezpieczeństwa, podniesienie wiary we własne siły i
możliwości. W roku 2019 wsparciem objętych zostało 20 osób. W ramach realizacji projektu
zapewniono szeroki zakres wsparcia tj.:
- doradztwo zawodowe
- poradnictwo/ wsparcie psychologiczne
- poradnictwo/ wsparcie prawne
- wsparcie specjalisty ds wykluczenia społecznego
- warsztaty kompetencji społecznych
- warsztaty kompetencji rodzicielskich
- usługi aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym
- grupę wsparcia.
Projekt realizowany w latach 2018-2021. Wartość całkowita projektu: 975 675,00 zł, wkład własny:
146 500,00 zł
B/ W ramach realizacji Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2014 – 2020 oraz projektu
„Dom Seniora w Pałecznicy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.3, dokonano
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remontu i wyposażenia budynku dawnej szkoły w Winiarach, przystosowując go do potrzeb osób
niepełnosprawnych oraz starszych. W roku 2019 otwarto dzienny domu pobytu dla 45 osób
powyżej 60 roku życia, którzy wymagają wsparcia z powodu niesamodzielności ze względu na
podeszły wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność lub niemożność wykonywania co najmniej jednej
z podstawowych czynności dnia codziennego. Placówka w swej działalności zapewnia pobyt
osobom starszym, atrakcyjne zajęcia w tym wyjazdowe – turystyczne i kulturalne, wsparcie
psychologiczne, pedagogiczne, rehabilitację ruchową oraz ciepły posiłek i dowóz na zajęcia
C/ Gmina Pałecznica w 2019 roku uczestniczyła w projekcie pod nazwą „Aktywny Senior”
dzienna opieka i aktywizacja osób niesamodzielnych realizowanym przez Parafię Radziemice we
współpracy z gminą Pałecznica oraz Stowarzyszeniem Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju
Społeczno – Gospodarczego Klucz Oddział w Pałecznicy. Projekt skierowany jest do mieszkanek
i mieszkańców powiatu proszowickiego w wieku 60+. Dla uczestniczek i uczestników
przewidziano możliwość korzystania zajęć organizowanych przez Dzienny Ośrodek dla Osób
Starszych w Pieczonogach „Przedsionek nieba”. Ośrodek oferuje zajęcia usprawniająco- ruchowo,
kulturalne, udzielanie porad i pomocy w załatwianiu bieżących spraw oraz zajęcia rekreacyjne.
Oferta domu obejmuje również transport z i do miejsca zamieszkania oraz dwa posiłki, w tym
jeden ciepły. Pakiet usług jest dobierany indywidualnie.
Gmina Pałecznica brała udział realizacji 1 programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na
łączną kwotę 68 633,00 zł, które objęły 91 osób.
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W PAŁECZNICY
Środowiskowy Dom Samopomocy w Pałecznicy jako ośrodek wsparcia dziennego w
swojej bieżącej działalności realizował zadania z zakresu pomocy społecznej , udzielając oparcia
społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi , niepełnosprawnością intelektualną, osobom
wykazującym inne zaburzenia czynności psychicznych, mającymi trudności z kształtowaniem
swoich stosunków z otoczeniem, pozwalającego na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb
życiowych, usamodzielnienie i integrację społeczną. Aby osiągnąć cel, prowadzono postępowanie
wspierająco – aktywizujące, które było systemem skoordynowanych oddziaływań społecznych,
psychologicznych, wychowawczych, usprawniania ruchowego, umożliwiającym uczestnikom
przy aktywnym ich udziale w miarę samodzielną egzystencję i integrację. Postępowanie
wspierająco – aktywizujące było zindywidualizowane (dla każdego z uczestników zespól
wspierająco – aktywizujący opracował indywidualny plan postepowania terapeutycznego), oparte
na elastycznym, dostosowanym do potrzeb psychofizycznych uczestnika planie pracy.
Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pałecznicy opierało się o realizację
czterech głównych celów:
- pomoc osobom chorym psychicznie, niepełnosprawnym intelektualnie oraz osobom
z zaburzeniami psychicznymi w adoptowaniu się do zmian wynikających z przewlekłej choroby,
- podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności uczestników niezbędnych do możliwie jak
najbardziej samodzielnego życia i integracji społecznej,
- pomoc w zaspokajaniu ich podstawowych potrzeb życiowych i przezwyciężaniu ich trudnych
sytuacji życiowych,
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- pomoc w osiągnięciu poprawy funkcjonowania, jakości życia i podtrzymywanie postępującej
regresji.
Powyższe cele realizowane były w wymiarze określonym w ofercie, w trakcie ciągłej
pracy z uczestnikami ŚDS i ich rodzinami. Ich osiągnięcie zapewniają regularne treningi
(samodzielności, komunikacji, umiejętności społecznych, spędzania wolnego czasu oraz radzenia
sobie
z
zachowaniami
trudnymi
i
zagrażającymi),
praca
w
pracowniach
(gospodarstwa domowego, plastycznej, stolarskiej, kąciku komputerowym, warsztacie
gospodarczym, spotkaniach z psychologiem), doraźne i kompleksowe wsparcie lekarskie, praca
socjalna. Działania placówki przyczyniły się bezpośrednio do kreowania pozytywnego wizerunku
osoby niepełnosprawnej i do łamania wszelkich schematów w ich postępowaniu.
Dom funkcjonował od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. Zajęcia
z uczestnikami prowadzone były w godzinach 9.00-15.00. Pozostały czas przeznaczano na
czynności porządkowe, przygotowanie do zajęć, uzupełnienie prowadzonej dokumentacji,
a także zapewnienie opieki uczestnikom w trakcie dowożenia na zajęcia. Dom zapewnia bowiem
usługi transportowe.
Uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Pałecznicy w roku 2019 były:
- osoby chore psychicznie - 21 osób,
- osoby niepełnosprawne intelektualnie - 6 osób,
- osoby wykazujące inne zaburzenia czynności psychicznych - 7 osób.
W łącznej liczbie 34 osoby na 30 miejsc statutowych. Są to osoby posiadające
zaświadczenia lekarza psychiatry, internisty oraz neurologa jak również orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej. Wykazują one dużą bezradność w sprawach
dotyczących życia codziennego, wobec których istnieje zagrożenie umieszczenia w domu pomocy
społecznej lub innej placówce całodobowej.
Uczestnicy ŚDS w Pałecznicy zamieszkują na terenie Powiatu Proszowickiego w tym :
- w Gminie Pałecznica – 23 osoby
- w Gminie Proszowice – 8 osób
- w Gminie Radziemice – 3 osoby
W podziale na płeć:
- kobiet – 12
- mężczyzn – 22
Główne zadanie Domu tj. podtrzymanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do
prawidłowego funkcjonowania w społeczności realizowane było poprzez:
A/ trening samodzielności, zaradności życiowej tj.
- trening higieniczny – utrzymanie higieny osobistej oraz higieny otoczenia, dbanie o wygląd
zewnętrzny,
pranie
prasowanie
bielizny
i
odzieży,
naprawki
odzieży;
- trening kulinarny – przygotowanie posiłków, przygotowywanie przetworów, posługiwanie się
sztućcami, naukę kulturalnego zachowania się przy stole, utrzymanie czystości w kuchni; naukę
obsługi sprzętów AGD oraz urządzeń domowych – zmywarki, pralki, kuchenki gazowej, kuchenki
mikrofalowej, piekarnika, tostera, żelazka, miksera;
B/ trening umiejętności społecznych i interpersonalnych uczestnicy przez zabawę
i ćwiczenia motywowani byli do nawiązywania i utrzymywania kontaktów społecznych,
współpracy i komunikowania się w grupie. Rozwijano wśród uczestników aktywność
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i odpowiedzialność, wyrabiano poczucie odpowiedzialności za swoje zobowiązania, uczono
poprawnych zachowań społecznych w miejscach publicznych, pomagano w załatwianiu spraw
urzędowych.
C/ trening ekonomiczny- obejmował naukę poprawnego konstruowania budżetu domowego
poprzez planowanie wydatków, gospodarowanie zasobami finansowymi, regulację opłat,
znajomość cen towarów;
D/ trening radzenia sobie ze stresem- obejmował naukę technik relaksacyjnych, wsparcie w
sytuacjach trudnych, pomoc w poszukiwaniu sposobów rozładowania napięć emocjonalnych
stosownie do sytuacji i okoliczności.
E/ rehabilitację ruchową - podtrzymywano wśród uczestników ich ogólną sprawność fizyczną
oraz wydolność organizmu, ograniczano siedzący tryb życia poprzez zwiększenie aktywności
ruchowej, przywracano bądź poprawiano utracone
w wyniku choroby funkcje organizmu,
zatrzymywano proces chorobowy. Rehabilitacja ruchowa oparta była
indywidualny tok
usprawniania ruchowego, opracowany przez rehabilitanta z uwzględnieniem orzeczeń i zaleceń
lekarskich.
F/ poradnictwo psychologiczne – polegało na wsparciu w rozwiązywaniu sytuacji trudnych i
konfliktowych, rozładowywanie napięć, monitorowanie stanu psychicznego, diagnostykę
psychologiczną.
G/ ambulatoryjne wsparcie psychiatryczne – to porady psychiatryczne, konsultacje indywidualne
na terenie SDS, konsultacje telefoniczne, wypisywanie recept, opiekę nad uczestnikami
przebywającymi na leczeniu w Szpitalu Psychiatrycznym im. Babińskiego.
H/ trening umiejętności spędzania wolnego czasu polegał na umożliwieniu uczestnikom rozrywki
i rekreacji jak również rozwijał i podtrzymywał zainteresowania. Uczestnicy ŚDS brali udział w
różnorodnych spotkaniach integracyjnych i wyjazdach turystycznych. Wśród nich wymienić
należy zorganizowanie lub czynne uczestnictwo w następujących spotkaniach:
13.02.2019 - Zabawa Walentynkowa - Warsztaty Terapii Zajęciowej Łyszkowice
06.03.2019 - Kino Miechów - Kogel Mogel 2
05.04.2019 - Wspinaczka VIII Ogólnopolskie Zawody we Wspinaczce Osób z Niepełną
Sprawnością w Tarnowie
25.04.2019 - V Wojewódzki Turniej Boccia o puchar Starosty Powiatu Pińczowskiego
06.05.2019- III Małopolski Dzień Godności osób z niepełnosprawnością intelektualną, Święto
godności PFRON- Stary Sącz
11.06.2019 – „Dzień spełnionych marzeń: - DPS Łyszkowice
13.06.2019 - Marsz godności osób niepełnosprawnych - Proszowice
26.06.2019 - IV Małopolski Integracyjny Turniej w Kręgle- Oleśnica
29.05.2019 - Powiatowy Dzień Inwalidy - Zielone Wzgórze
28.08.2019- Hebdów- Piknik Integracyjny – ŚDS Gruszów
09.09.2019 - Wieliczka – Gala konkursu „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”
11.09.2019 – ŚDS Jordanów- XII Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych Uczestników
Środowiskowych Domów Samopomocy w Małopolsce im. Zbyszka Koleckiego
19.09.2019 IV Wojewódzki integracyjny turniej Boccia, Miechów - 2 miejsce
23.09.2019 - Paintball - Nowy Sącz
19.11.2019 - IV Integracyjne Spotkanie Andrzejkowe w Pałecznicy
25.11.2019 - Teatr Lalek z Nowego Sącza - przedstawienie pt. "Bajka o szczęściu"
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26.11.2019- Andrzejki - DPS Łyszkowice
26.11.2019 - ŚDS Wrocimowice Andrzejki
27.11.2019 - Parapetówka
12.12.2019 - Krakowskie Spotkania Artystyczne Gaudium et Spes -Kraków- - III Miejsce w
Kategorii Grafika i Rysunek
19.12.2019 - Wigilia dla uczestników
Dodatkowo organizowano imprezy okolicznościowe tj. Śniadanie Wielkanocne, Dzień Kobiet,
Wigilia, urodziny i imieniny uczestników. Poprzez czytanie czasopism , książek, oglądanie
wybranych programów telewizyjnych rozwijano zainteresowania również taką formą spędzania
wolnego czasu.
I/
terapia
zajęciowa
prowadzona
była
w
następujących
pracowniach:
- Pracownia gospodarstwa domowego – uczestnicy nabywali w niej umiejętności samodzielnego
planowania i przygotowania posiłków, racjonalnego odżywiania się, posługiwania się sztućcami,
obsługi sprzętu i narzędzi gospodarstwa domowego. Brali również czynny udział w sporządzaniu
list niezbędnych zakupów, jak również wykonywali zakupy z szczególnym uwzględnieniem cen
oraz terminów przydatności do spożycia.
ŚDS umożliwił wszystkim uczestnikom skierowanym do ośrodka spożywanie gorącego posiłku
przygotowanego w ramach treningu kulinarnego.
- Pracownia plastyczna - terapia prowadzona w w/w pracowni rozwijała umiejętności twórczego
myślenia, naukę samodzielności i zaradności poprzez m.in. dokonywanie drobnych napraw
odzieży (ręczne, maszynowe), malowanie, rysowanie, wyklejanie. Poprzez kontakt z sztuką
rozładowywała napięcia emocjonalne. W 2019 roku poszerzono atrakcyjność zajęć poprzez
wprowadzenie nowych technik pracy tj. filcowanie, decoupage, pracę z woskiem.
- Pracownia stolarska - zajęcia prowadzone w pracowni rozwijały zdolności manualne
uczestników, zapoznawały z podstawowymi czynnościami technologicznymi, planowanego i
świadomego działania oraz pracy z narzędziami ręcznymi i elektronarzędziami. W ramach zajęć
terapeutycznych wykonywano drobne prace stolarskie typu: tworzenie prostego rysunku
technicznego, wstępna obróbka drewna, szlifowanie, heblowanie, profilowanie i wygładzanie
powierzchni, wykonywanie elementów drewnianych. Wykonywano kwietniki, karmniki dla
ptaków, podstawki pod kwiaty, toczone świeczniki drewniane, jak również dokonywano drobnych
napraw w budynku ŚDS
- Kącik komputerowy - w ramach kącika komputerowego uczestnicy zaznajamiali się z pracą z
komputerem, korzystali z gier i zabaw edukacyjnych, które rozwijały zdolności manualne,
koncentrację, uczyli się logicznego myślenia.
- Kącik zoologiczny - w ramach kącika zoologicznego uczestnicy nabywali praktyczne
umiejętności, uświadamiani byli o poczuciu odpowiedzialności za powierzone zadanie oraz żywe
istoty, rozwijanie poczucie obowiązku, przyswajali wiedzę z zakresu zabiegów higieniczno pielęgnacyjnych ptaków w kąciku.
- Warsztat gospodarczy - obejmował prace związane z wysiewem i sadzeniem kwiatów
rabatowych, uprawą , nawożeniem i koszeniem trawników, przygotowywaniem rozsad roślin
ogrodowych, pieleniem rabatek. W ramach prac gospodarczych uczestnicy uczyli się obsługi oraz
konserwacji sprzętu ogrodniczego tj. kosiarki spalinowej, kosy spalinowej. Poprzez kontakt z

43

przyrodą rozładowywano napięcia emocjonalne uczestników, redukowano stany depresyjne, jak
również rozładowywano agresję poprzez pracę fizyczną.
- Zajęcia świetlicowe (grupowe) - obejmowały- zajęcia relaksacyjne, czynne uczestniczenie w
grach zespołowych, konkursach, naukę współżycia w grupie i środowisku społecznym, rozwijały
zainteresowanie lekturą i wybranymi audycjami telewizyjnymi.
Praca socjalna prowadzona z uczestnikami ŚDS obejmowała m.in.: pomoc w załatwianiu spraw
urzędowych, pomoc w umawianiu wizyt u lekarzy, dostępie do niezbędnych świadczeń
zdrowotnych, pomoc w zakupie leków, konsultacje rodzin/opiekunów uczestników z terapeutami.
Zajęcia prowadzone w Domu organizowane były w grupach, podgrupach oraz
indywidualnie. Podczas terapii podtrzymywano i rozwijano umiejętności niezbędne do
samodzielnego życia, stymulowano rozwój osobisty jak i rozwój samorządności uczestników.
Uczestnikom oraz ich rodzinom udzielano wsparcia w załatwianiu spraw formalnych bankowych, urzędowych itp. oraz korzystania z instytucji opieki medycznej.
Na dzień 31.12.2019 r. zatrudnienie w ŚDS kształtowało się następująco:
- dyrektor – 1 etat ( 1 osoba)
- pedagog – 1 etat ( 1 osoba)
- pracownik socjalny -terapeuta – 1 etat ( 1 osoba)
- instruktor terapii – 1 ½ etatu ( 2 osoby)
- instruktor terapii - kierowca – 1 etat ( 1 osoba)
- asystent osoby niepełnosprawnej – 1 etat ( 1 osoba)
- psycholog – ¼ etatu ( 1 osoba)
- fizjoterapeuta – ¾ etatu ( 1 osoba)
- księgowa – ½ etatu ( 1 osoba)
W roku sprawozdawczym Środowiskowy Dom Samopomocy w Pałecznicy zmienił swoją
siedzibę. Obecnie zajmowany budynek przeszedł gruntowny remont i został w pełni dostosowany
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ośrodek zlokalizowany jest w miejscowości Winiary 63.
Środowiskowy Dom Samopomocy finansowany jest z budżetu Wojewody Małopolskiego
w formie dotacji celowej , która w roku 2019 wyniosła 649 302,00 zł.
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE
PAŁECZNICA
Na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 11 września 2015 r.
o zdrowiu publicznym, a także rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w
sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, prowadzenie działań związanych z
profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy.
W szczególności zadania te obejmują:
1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
alkoholu;
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i
prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla
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dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz
dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych
i socjoterapeutycznych;
4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywania
problemów alkoholowych;
5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15
ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z
2018 poz.1030 ze zm.) do zadań własnych gminy należy również przeciwdziałanie narkomanii.
W celu realizacji w/w zadań opracowywany jest „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ”, który określa lokalną strategię w
zakresie profilaktyki uzależnień oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych
wynikających z używania alkoholu i narkotyków.
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Główną rolę w działaniach podejmowanych w ramach w/w Programu odgrywa Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która współpracuje z Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej, Poradniami Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu,
Ośrodkami Zdrowia, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Policją, Sądem Rejonowym,
szkołami oraz organizacjami pozarządowymi.
W roku 2019 GKRPA w Pałecznicy realizowała następujące cele:
A/ Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
alkoholu i ich rodzin. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pałecznicy w 2019 r. rozpatrzyła
14 wniosków zastosowanie poddania się leczeniu uzależnienia od alkoholu, wystosowała 19
wezwań. W stosunku do 6 osób wystąpiono do Sądu Rejonowego dla Krakowa Nowej Huty z
wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia w przypadku 6 osób – wydano skierowane na
badania przez biegłych sądowych w kierunku uzależnienia.
Kontynuowana była działalność Punktu konsultacyjno - informacyjnego dla osób uzależnionych i
ich rodzin, w którym mieszkańcy znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej zmagający się z
problemami mogą uzyskać konsultację i porady psychologa. W roku 2019 udzielono w Punkcie
61 konsultacji. Do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie w roku 2019
doprowadzono 3 osoby nietrzeźwe osoby z terenu Gminy Pałecznica.
B/ Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży.
W ramach profilaktyki uniwersalnej w 2019 r. realizowano wśród młodzieży szkolnej program
profilaktyczny rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych pod nazwą „ DEBATA” . W programie uczestniczyło 72 uczniów, 4 nauczycieli.
W zakresie działań profilaktycznych dystrybuowano plakaty, ulotki broszury informujące o
szkodliwości spożywania alkoholu oraz środków psychoaktywnych.
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C/ Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych:
Mając na uwadze wielopłaszczyznowe oddziaływanie problemów uzależnień, w działaniach
związanych z realizacją poszczególnych celów, na zasadzie partnerskiej uczestniczą w nim
podmioty, których działalność statutowa obejmuje zadania należące do sfery zadań publicznych
w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, działalności charytatywnej, nauki,
edukacji, oświaty i wychowania, kultury fizycznej, porządku i bezpieczeństwa publicznego lub
przeciwdziałania patologiom społecznym, promocji i organizacji wolontariatu.
D/ Eliminowanie łamania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu
alkoholizmowi oraz narkomanii;
W ramach działań GKRPA przeprowadziła szkolenie dla 9 sprzedawców napojów alkoholowych
wraz z sprawdzeniem potencjalnej dostępności alkoholu dla osób nieletnich w Gminie Pałecznica
w formie „tajemniczego klienta”.
W tym zakresie GKRPA opiniowała również wnioski przedsiębiorców ubiegających się o
zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, współpracowała z Policją i innymi instytucjami w
zakresie walki z alkoholizmem i narkomanią;
Członkowie komisji systematycznie uzupełniali swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w
szkoleniach.
Środki do realizacji Gminnego Programu pochodzą:
- ze środków Gminy przeznaczonych na realizację zadań własnych wynikających z Ustawy o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz Ustawy o Przeciwdziałaniu
Narkomanii,
- ze środków dodatkowych pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych.
Rozdział 5.
KULTURA I PROMOCJA
GMINNE CENTRUM KULTURY I PRROMOCJI GMINY PAŁECZNICA
Promocję i działalność kulturalną w gminie Pałecznica realizuje Gminne Centrum Kultury
i Promocji Gminy Pałecznica, które jest samorządową instytucją kultury, wykonującą
obowiązkowe zadania gminy w zakresie wychowania estetycznego, upowszechniania wartości
kultury, tworzenia warunków do rozwoju ruchu artystycznego, oraz przygotowanie oferty
kulturalnej dla mieszkańców gminy Pałecznica. Gminne Centrum Kultury i Promocji Gminy
Pałecznica prowadzi bogatą i różnorodną działalność merytoryczną w zakresie wychowania
estetycznego, oświaty pozaszkolnej i kultywowania tradycji regionalnej.
Szczegółowy wykaz prowadzonych form w zakresie działalności programowej to:
 usługi związana z filmowaniem i fotografowaniem uroczystości, imprez organizowanych
przez Gminne Centrum Kultury i Promocji Gminy Pałecznica;
 zakup nagród na konkurs palm wielkanocnych;
 organizacja obchodów uroczystości 3-Maja;
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zakup bonów towarowych dla kół gospodyń wiejskich i stowarzyszeń za udział i
przygotowania potraw regionalnych na organizowanych kiermaszu bożonarodzeniowym;
współorganizowanie imprezy pod nazwą „Żyjmy inaczej”; „Dnia Kobiet”;
współorganizowanie dożynek gminnych;
organizacja obchodów 11-go Listopada w 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości;
współorganizowanie II Małopolskiego Święta Bobu w Sudołku.
50- lecie Par małżeńskich z terenu Gminy Pałecznica;
Koncerty okolicznościowe w wykonaniu Orkiestr Dętych;
Małopolska Droga Św. Jakuba – materiały promocyjne;
wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem GCKiP;

Gminne Centrum Kultury i Promocji Gminy Pałecznica w ramach prowadzonych działań
promocyjnych w 2019 roku wydało 2 numery samorządowej gazety „Do celu”. Koordynacją prac
związanych z redakcją artykułów, składem i drukiem zajmowała się wolontaryjnie Pani Joanna
Hałat – Z-ca Wójta Gminy Pałecznica, Sekretarz Gminy. Gminne Centrum Kultury i Promocji
pokrywało jedynie koszty związane z drukiem i kolportażem samorządowej gazety „Do celu”.
Dotacja przyznana z Urzędu Gminy to kwota: 180 966,96 zł;
W 2019 r. zostały poniesione wydatki w łącznej kwocie 177 934,64 zł.
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PAŁECZNICY
Na terenie gminy Pałecznica znajduje się Gminna Biblioteka Publiczna w Pałecznicy. Do
szczegółowego zakresu działań Biblioteki jako jednostki kultury należy:
 gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem
materiałów dotyczących własnego regionu;
 wytwarzanie materiałów informacyjnych. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu,
wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczania międzybibliotecznego, z
uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych;
 prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie informacji własnych i
zewnętrznych, a przede wszystkim popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa;
 współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury,
organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i
kulturalnych społeczeństwa;
 doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej i pracy bibliotekarza;
 biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska i w
gminie Pałecznica tak też czyni w powiazaniu z instytucją kultury jaką jest Gminne Centrum
Kultury i Promocji Gminy Pałecznica.
Dotacja przyznana z Urzędu Gminy na rok 2019 to kwota: 90 000,00 zł;
W minionym roku 2019 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pałecznicy udało się zorganizować i
sfinansować następujące akcje i uroczystości:
 „Walentynki”; - konkurs dla czytelników
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„Oczarowani Bajką”- konkurs recytatorski
„Noc z Andersenem”Jest to międzynarodowa akcja promująca czytelnictwo, organizowana z okazji Dnia Książki
Dziecięcej oraz rocznicy urodzin Hansa Christiana Andersena. W 2018 roku organizowana
była dla dzieci 5-6 letnich z Punktów Przedszkolnych z naszej Gminy.
,,Targi książki ” - współpraca z wydawnictwem Świat Książki i Biblioteką Wojewódzką w
Krakowie
Warsztaty ceramiczne dla dzieci z okazji -Dnia Dziecka
,,Od czwartego roku bez książeczki ani kroku” - gminna akcja propagująca czytelnictwo
wśród najmłodszych mieszkańców Gminy, której głównym celem jest zachęcanie rodziców do
głośnego czytania swoim dzieciom. W czasie uroczystości każdy czterolatek otrzymał
książeczkę na własność.
Spotkania cykliczne dla seniorów pod nazwą „Bezpieczny Senior”; Warsztaty poprowadził
asp. sztab. Artur Cichy - Dzielnicowy gminy Pałecznica. Głównym celem inicjatywy jest
podniesienie poziomu bezpieczeństwa biorących udział w programie seniorów.
Konkurs Recytatorski im. L. H. Morstina, którego głównym celem było kształtowanie
związków emocjonalnych z tradycją lokalną oraz upamiętnianie i propagowanie twórczości
rodzimego pisarza.
„Noc Bibliotek2019”
„Wyzwanie czytelnicze 20 książek w 20 tygodni”

W 2019 roku GBP w Pałecznicy uzyskanie dofinansowanie w ramach Programu
Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, Priorytet 1 - Zakup nowości
wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z budżetu państwa. W ramach tego projektu w 2019 roku zakupiono
205 woluminów ( książek) na kwotę 4 178, 67zł;
W 2019 r. zostały poniesione wydatki w łącznej kwocie 90 000,00 zł.
Rozdział 6.
STOWARZYSZENIA
OBYWATELSKA

I

ORGANIZACJE

POZARZĄDOWE

–

AKTYWNOŚĆ

Gmina Pałecznica współpracuje ze stowarzyszeniami oraz z innymi społecznościami
samorządowymi:
- Zgromadzenia Związku Międzygminnego d.s. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i
Ochrony Środowiska w Proszowicach
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ProKoPaRa
- Stowarzyszenie ENERGIE CITES
- Stowarzyszenia gmin i powiatów
Gmina Pałecznica współpracuje ze stowarzyszeniami oraz z innymi społecznościami
samorządowymi:
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- Zgromadzenia Związku Międzygminnego d.s. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i
Ochrony Środowiska w Proszowicach
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ProKoPaRa
- Stowarzyszenie ENERGIE CITES
- Stowarzyszenia gmin i powiatów
DOTACJE DLA STOWARZYSZEŃ
W 2019 roku z budżetu Gminy udzielono dofinansowania dla 3 stowarzyszeń:
 Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Klucz"
Oddział w Pałecznicy. Celem projektu było kompleksowe wsparcie uczestników poprzez
podniesienie kompetencji życiowych, odzyskanie przez nich stabilizacji ekonomicznej,
poczucia bezpieczeństwa, podniesienie wiary we własne siły i możliwości. W roku 2019
wsparciem objętych zostało 20 osób. Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju
Społeczno-Gospodarczego ,,Klucz,” Oddział w Pałecznicy otrzymało dotacje na realizację
zadań w ramach projektu ,,Aktywni do celu” w kwocie 101 025,48 zł i dotacja została
wykorzystana w pełni.


Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Koło” w Pałecznicy zrealizowało zadanie
publiczne pn. „Turystyka i krajoznawstwo - organizowanie życia kulturalnego wśród
mieszkańców gm. Pałecznica”. Na realizację zadania przyznano dotację z budżetu urzędu
gminy w kwocie 2 000 zł. W ramach dotacji zrealizowano m.in. wyjazd do Solca-Zdroju na
wody termalne oraz wyjazd do Częstochowy i Gidl.



Strażacki Klub Sportowy „Iskra” zrealizował zadanie publiczne pn. „Upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej wśród mieszkańców gminy Pałecznica”. Na
realizację zadania przyznano dotację w kwocie 10 000 zł. W ramach dotacji m.in.:
przeprowadzane były regularne treningi, w których brało udział min. 25 osób, zostało
rozegranych 5 meczy, podniesiono i utrzymano standard obiektu sportowego, głównym celem
była poprawa jakości murawy boiska.

Na terenie gminy Pałecznica funkcjonuje 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: OSP
Pałecznica, OSP Pamięcice, OSP Gruszów, OSP Pieczonogi, OSP Nadzów, OSP Czuszów, OSP
Bolów oraz OSP Winiary. Ochotnicza Straż Pożarna w Pałecznicy i w Nadzowie jest włączona
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Przy Ochotniczych Strażach Pożarnych działają
również 2 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, liczące 36 członków. W 2019 roku liczba członków
zwyczajnych we wszystkich jednostkach OSP na terenie gminy Pałecznica wyniosła 294,
honorowych 11, wspierających 28. Łącznie odnotowano 333 członków.
W 2019 roku zrealizowano projekty:


,,Nie dla raka w straży” w obiekcie Komendy Powiatowej PSP w Proszowicach stworzono i
zrealizowano zadanie pt. ,,Powiatowy Punkt Konserwacji Ubrań Specjalnych dla strażaków i
druhów OSP z terenu powiatu proszowickiego”. Gmina Pałecznica współfinansowała zakup
inwestycyjny przemysłowej pralnico-suszarki dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w
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Proszowicach. Całkowity koszt zadania to 26 937,00zł ,w tym 3 489,50zł z budżetu gminy
Pałecznica.
w ramach zadania ,,Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej
włączonej do krajowego systemu ratowniczego-gaśniczego” zakupiono samochód ratowniczogaśniczy MAN TGM na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pałecznicy wydatek
współfinansowany ze środków WFOŚiGW w kwocie : 380.000,00 zł, KSRG: 180.000,00 zl
oraz Gminy Pałecznica: 219.820,00zł
udzielenie dotacji dla OSP Nadzów na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego,
latarek, linek strażackich, nożyc do cięcia prętów, narzędzia wielofunkcyjnego oraz
sygnalizatora bezruchu – w wysokości 17 500,00 zł

W 2019 roku wypłacono strażakom OSP z gminy Pałecznica ekwiwalent za akcje ratowniczogaśnicze oraz wykonano badania lekarskie dla 39 strażaków OSP z gminy Pałecznica.
W 2019 roku zrealizowano projekty:




Bezpieczny Strażak – W ramach projektu pn. „Bezpieczny Strażak 2019 Gminy Pałecznica”,
zakupiono 109 kompletów mundurów wyjściowych dla strażaków OSP wszystkich jednostek
z terenu gminy Pałecznica. Ogółem wydatki wyniosły 87 563,21 zł, z czego 42 530,79 zł
pochodziło ze środków otrzymanych z WFOŚiGW.
Małopolskie Remizy 2019 – W ramach konkursu zrealizowano projekt pn. „Remont boksu
garażowego w remizie OSP w Winiarach wraz z utwardzeniem terenu wokół budynku”.
Środki z projektu przeznaczono na przeprowadzenie remontu garażu w OSP wraz z
utwardzeniem gruntu w Winiarach oraz wykonanie tablicy informacyjnej. Całkowity koszt
zadania wyniósł 96 354,44 zł, z czego 48 000,00 zł pochodziło z przyznanej dotacji, a
48 354,44 zł ze środków własnych gminy.

Rozdział 7.
GOSPODARKA ODPADAMI I OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
W roku 2019 odpady na terenie gminy Pałecznica były odbierane i zagospodarowywane
przez dwa podmioty tj.:



KOMBUD L. Nowak, J. Ząbek, H. Nowak Sp. J. ul. Jagiełły 25, 32-100 Proszowice – firma
zbierała i zagospodarowywała odpady z nieruchomości niezamieszkałych,
Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. ul. Barska 12, 30-307 Kraków
– firma odbierała i zagospodarowywała odpady z nieruchomości zamieszkałych i została
wyłoniona w wyniku przetargu.

System gospodarki odpadami na terenie gminy reguluje „Regulamin utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy Pałecznica” uchwalony przez Radę Gminy. Regulamin określa
obowiązki, a także prawa gminy jako jednostki odpowiedzialnej za utrzymanie porządku, m.in.
odbiór i zagospodarowanie opadów powstających na terenie gminy, utrzymanie czystości
przystanków i miejsc użyteczności publicznej, zimowego porządku wokół obiektów gminnych
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oraz dróg gminnych. Określa również obowiązki i prawa mieszkańców m.in. usuwanie odpadów
stałych i płynnych z terenu własnych nieruchomości, utrzymanie zimowe wokół nieruchomości,
zasady utrzymania zwierząt.
W roku 2019 systemem zbiórki odpadów na terenie gminy Pałecznica zostały objęte 867
nieruchomości, w których zgodnie z deklaracjami zamieszkuje 3048 osób. Właściciele 616
nieruchomości zadeklarowali selektywny sposób zbierania odpadów, na terenie tych
nieruchomości zamieszkuje łącznie 2361 osób. W pozostałych nieruchomościach odpady nie były
segregowane.
Cena odbioru i zagospodarowania odpadów jaką mieszkańcy płacili w roku 2019 wynosiła
odpowiednio:
- za odpady zbierane w sposób selektywny - 13 zł od osoby
- za odpady zbierane w sposób nieselektywny (zmieszane) - 20 zł od osoby
Rozliczenie należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2019
NALEŻNOŚCI
BOLÓW
13 593,00
CZUSZÓW
127 820,93
GRUSZÓW
51 736,35
IBRAMOWICE
34 675,00
LELOWICE K.
42 543,85
ŁASZÓW
27 227,60
NADZÓW
85 273,00
NIEZWOJOWICE
39 005,00
PAŁECZNICA
92 288,00
PAMIĘCICE
47 003,53
PIECZONOGI
32 747,00
SOLCZA
22 293,78
SUDOŁEK
31 537,40
WINIARY
49 627,33
Źródło: Dane z Urzędu Gminy Pałecznica.

WPŁYWY
12 205,60
94 878,15
39 841,00
27 644,20
28 901,19
15 785,60
63 116,20
23 189,60
76 160,85
32 886,53
28 966,60
18 049,58
22 073,00
36 682,40

ZALEGŁOŚCI
1 399,00
33 716,27
9 996,47
7 651,00
13 761,50
9 232,96
22 243,27
4 028,00
16 732,75
9 215,00
3 965,00
4 304,00
7 494,40
13 514,04

ODSETKI
0,00
3 464,17
484,52
387,00
906,11
1 446,24
1 414,13
48,00
1 398,80
1 017,00
486,00
161,00
550,00
872,16

OCHRONA ŚRODOWISKA
W 2019 roku gmina Pałecznica gmina realizowała projekt pod nazwą

„Partnerski

Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa
Małopolskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020. Zakłada on montaż instalacji OZE w postaci instalacji fotowoltaicznych,
kolektorów słonecznych, powietrznych pomp ciepła oraz kotłów na biomasę w budynkach
mieszkalnych oraz użyteczności publicznej. Realizacja projektu odbywać się będzie na terenie
nieruchomości zlokalizowanych w 41 gminach woj. małopolskiego. Gminy, na których obszarze
będzie realizowany projekt zawarły umowę partnerską. Projekt realizowany jest w formule klastra
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energii. Każdy z partnerów projektu zawarł porozumienie cywilnoprawne w rozumieniu Ustawy z
dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, z którego wynika, że jest koordynatorem
lub członkiem klastra (w pkt Q wskazano Klastry poszczególnych gmin). Zadania merytoryczne
projektu obejmują zakup i montaż instalacji OZE w poszczególnych gminach projektu. Zadanie
wykonają Wykonawcy, którzy wyłonieni zostali w drodze przeprowadzonego zamówienia
publicznego a mianowicie Firma FLEXIPOWER GROUP (Kolektory słoneczne), Firma SANITO
(panele fotowoltaiczne, pompy ciepła), Firma HYMON (Panele fotowoltaiczne na budynkach
użyteczności publicznej)
Z terenu gminy Pałecznica w projekcie weźmie udział 146 gospodarstw domowych.
Mieszkańcy otrzymają 60% dofinansowania do

montażu instalacji OZE w swoich domach,

(kolektorów słonecznych do podgrzewania wody, ogniw fotowoltaicznych produkujących energię
oraz pomp ciepła do ogrzewania budynków). Po ostatecznych zmianach w projekcie panele
fotowoltaiczne produkujące prąd zamontowane zostaną na następujących budynkach użyteczności
publicznej : na remizach OSP w Pamięcicach, Gruszowie, Pieczonogach, Czuszowie, Bolowie, na
Domu Ludowym w Sudołku, przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Pałecznicy, Szkole
Podstawowej w Ibramowicach, NZOZ Centrum Rehabilitacji Pałecznica, Punkcie Przedszkolnym
w Czuszowie, Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Gminie Pałecznica, Oczyszczalni
Ścieków w Gruszowie, Klubie Dziecięcym w Ibramowicach, Przepompowni w Pałecznicy oraz na
Urzędzie Gminy).
Urząd Gminy Pałecznica w 2019 r. realizował projekt pod nazwą „DZIECIAKI Z
PAŁECZNICY PIELĘGUNJĄ EKOOGRODKI” W ramach projektu wybudowano 4
ekoszklarnie w Punktach Przedszkolnych z terenu Gminy Pałecznica, zakupiono sadzonki, rośliny
i

narzędzia

ogrodnicze,

przeprowadzono

szkolenie

dotyczące

techniki

upraw

roślin,

zorganizowano wyjazd do Ogrodu Botanicznego w Krakowie dla wszystkich uczestników
projektu oraz opracowano i wydano konspekt zawierający przykładowe scenariusze lekcji i
broszury edukacyjne.
W czasie realizacji Projektu przedszkolaki poznały podstawy ochrony środowiska, zdobyły
motywację dotyczącą konieczności ochrony każdego życia, nauczyły się odpowiedzialności za
swój sposób postępowania oraz podejmowania decyzji podczas działań na rzecz środowiska.
W 2019 r. ramach projektu „LIFE-Małopolska w Zdrowej Atmosferze” zakupiono i
rozdawano wśród mieszkańców

gminy ulotki związane z niską emisją i sposobami na jej

ograniczenie. W domach wielu mieszkańców nadal używane są piece węglowe, tzw. kopciuchy,
w których spalane są najtańsze odpady węglowe i śmieci. Rozwiązaniem problemu ze smogiem w
zakresie likwidacji niskiej emisji jest wymiana źródeł ogrzewania oraz zakaz sprzedaży węgla
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niskiej jakości dlatego też informowano mieszkańców o obowiązującej uchwale antysmogowej i
możliwości wymiany starych kotłów na nowe kotły niskoemisyjne w ramach Programu „CZYSTE
POWIETRZE”.
W 2019 r. zrealizowano projekt pn. „Podniesienie efektywności energetycznej obiektów
publicznych jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w
powiatach: proszowickim, bocheńskim i miechowskim” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Działanie: Priorytetowa
Regionalna polityka energetyczna. W ramach którego wykonano w 2019 r. głęboką
termomodernizację budynku Urzędu Gminy Pałecznica wraz z wymianą pokrycia dachowego,
instalacją pompy ciepła, budową mikroinstalacji fotowoltaicznej itd.
W roku 2019 została rozpoczęta realizacja projektu pn. „Modernizacją energetyczną
budynku szkoły w Winiarach”, współfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, program priorytetowy 3.4 Budownictwo energooszczędne.
Część 1) „Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” w ramach którego zostanie wykonana
głęboka termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Winiarach.
W roku 2019 realizowany był również projekt „RURES - Promocja zrównoważonego
wykorzystania odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej na obszarach wiejskich”
przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
ITERREG CENTRAL EUROPE.
AZBEST
Zadaniem gminy Pałecznica jest usuwanie i unieszkodliwienie wszystkich wyrobów
zawierających azbest. W 2019 roku Firma Remontowo- Budowlana RAGAR odebrała od 7 osób z
terenu gminy Pałecznica wyroby zawierające azbest o łącznej masie 25,020Mg.
BEZDOMNE ZWIERZĘTA
W 2019 roku Gmina realizowała uchwalony przez Radę Gminy Pałecznica Program opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy
Pałecznica. Gmina ma podpisaną umowę ze schroniskiem dla zwierząt: Fundacja Straż Obrony
Praw Zwierząt, z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 32-020 Wieliczka oraz umowę z
Prywatną Lecznicą Zwierząt, ul. Szosa Olkuska 5, 32-340 Wolbrom. W 2019 r. oddano do
schroniska 4 psy .
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Rozdział 8.
STAN MIENIA KOMUNLANEGO
Rada Gminy Pałecznica w 2019 roku przyjęła uchwałę w przedmiocie określenia zasad
gospodarowania nieruchomościami Gminy Pałecznica w zakresie nabycia, zbycia, obciążania
oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3
lata oraz w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają
kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Dokument ten w swej treści
zawiera wytyczne dla Wójta Gminy do racjonalnego i optymalnego gospodarowania mieniem
gminy. W związku z czym w roku 2019 rozpoczęto procedurę zawarcia umów dzierżaw
nieruchomości gminnych z osobami fizycznymi w drodze przetargu zgodnie z zapisami
przedmiotowej uchwały oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Gmina Pałecznica objęta jest w niewielkim fragmencie miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego uchwalonym w 2014 roku. Miejscowy plan zagospodarowania
jest to strategiczny dokument określający przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy
terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Dokumentem tym objęty jest
fragment centrum sołectwa Pałecznica o powierzchni ok. 17 ha, co stanowi 0,35% powierzchni
całej gminy. W 2019 roku dokument został zmieniony w zakresie zagospodarowania terenów z
przeznaczeniem pod rozbudowę bazy sportowo - edukacyjnej na terenie Pałecznicy.
W 2019 roku Gmina Pałecznica nie sprzedała żadnej nieruchomości wchodzącej w skład
gminnego zasobu nieruchomości. Zorganizowano przetarg na zbycie działki 107/1 w
Pieczonogach zakończony z wynikiem negatywnym z uwagi na brak zainteresowanych zakupem.
Rozpoczęto procedurę sprzedaży działki 166/10 Czuszowie zgodnie z podjętą w tym temacie
uchwałą jednak z uwagi na wystąpienie osoby fizycznej z wnioskiem do Sądu o stwierdzenie jej
zasiedzenia dalsze procedowanie jej sprzedaży zostało zawieszone do czasu rozpatrzenia sprawy
przez Sąd.
Gminny zasób nieruchomości powiększył się m.in. o działkę 273/1 w Pałecznicy pod
rozbudowę bazy sportowo – edukacyjnej za kwotę 235 tys. zł. Zakupiono działki położone w
sołectwie Łaszów o nr 156/1, 156/2 i 156/3 z przeznaczeniem pod budowę placu zabaw oraz
realizację innych zadań własnych gminy za kwotę 21,5 tys. zł z czego sołectwo Łaszów
partycypowało w zakupie kwotą 4 tys. zł. W drodze darowizny nabywano także grunty zajęte pod
drogi (315/1 w Czuszowie, 146/3 w Pieczonogach) czy też zlokalizowane przy ciekach wodnych
niezbędne do ich konserwacji (488/4, 488/2, 488/3 w Pałecznicy) oraz z koniecznością realizacji
zadań własnych gminy (319/2 w Winiarach).
W roku 2019 złożono do Wojewody Małopolskiego wnioski o „komunalizację” czyli
stwierdzenie w drodze decyzji administracyjnej nabycia przez Gminę Pałecznica własności
działek drogowych dla terenu całej gminy. Wnioski oczekują na rozpatrzenie.
Przed Wojewodą Małopolskim toczy się ponad to postępowanie komunalizacyjne w
stosunku do działki 874/1 w Pałecznicy. Wojewoda Małopolski odmówił z kolei komunalizacji
działek 193 i 258 w Winiarach.
Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa Nowej Huty toczą się postępowania w przedmiocie
zasiedzenia na rzecz Gminy Pałecznica nieruchomości położonej w sołectwie Gruszów –dz. 158
oraz Łaszów dz. 148.
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Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności
Opis mienia nieruchomości

Ilość

Wartość w zł

Tytuł prawny
posiadanego mienia

1

2

3

4

grunty:
rolne

40

126 802,53

własność

zabudowane

33

740 827,18

własność

pozostałe

26

235 440,70

własność

biurowe

1

1 976 992,10

własność

dom nauczyciela

1

13 792,24

własność

bud. wielofunkcyjny A

1

1 709 979,51

własność

kultury, świetlice

4

2 047 955,03

własność

remizy OSP

10

295 446,69

własność

gospodarczy

1

6 039,19

własność

lecznica zwierząt

1

37 597,20

własność

szkolne

3

410 519,70

własność

Gminna Biblioteka Publiczna
Gminne Centrum Kultury i Promocji
Gminy Pałecznica

1

441 313,04

własność

1

2 097 256,56

własność

Budynki po SKR

3

158 209,00

własność

Dom Seniora Winiary

1

2 031 701,99

własność

Dwór w Nadzowie

1

71 349,69

własność

38

235 580,00

własność

oczyszczalnia ścieków

2010 mb

729 494,13

własność

sieć wodociągowa

87883 mb

4 761 338,25

własność

kanalizacja sanitarna

4300 mb

968 133,57

własność

drogi

63461km

15 762 475,90

własność

3 934,19

własność

II. NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE
budynki:

Pozostałe nieruchomości:
biologiczne oczyszczalnie ścieków

studnia

1
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kotłownia olejowa

1

62 723,00

własność

piec olejowy wraz z centr.ogrzew. P-ca

1

156 384,95

własność

antena

1

4 880,00

własność

kocioł miałowy

1

4 400,00

własność

pompy ciepła

5

635 213,20

własność

elektrownie fotowoltaiczne

8

1 919 114,12

własność

373

4 878 432,62

własność

przydomowe oczyszczalnie ścieków
oświetlenie uliczne

5

633 816,65

własność

mikroinstalacje fotowoltaiczne 90%

20

759 610,22

własność

boisko Czuszów
Źródło: Dane z Urzędu Gminy Pałecznica.

1

481 942,91

własność

Gmina posiada 100 % udziałów w spółce gminnej Pałecznica sp. z o.o. w wysokości
5 000,00 zł. Zarówno Gmina jak i jednostki organizacyjne gminy nie oddawały, jak również nie
przejmowały żadnego majątku w ramach leasingu. W 2019 roku Gmina nie udzielała poręczeń i
gwarancji oraz nie udzielała pożyczek. Ruchomości (rzeczy ruchome) stanowiące własność
Gminy pozostają w bezpośrednim zarządzie Gminy bądź zostały przekazane do nieodpłatnego
użytkowania jak to ma miejsce np. w przypadku samochodów strażackich użytkowanych przez
jednostki OSP.

(-) Marcin Gaweł
Wójt Gminy Pałecznica

56

