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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, wiejsko-miejską gminą 
Proszowice w woj. małopolskim, oraz wiejsko-miejską gminą Skalbmierz i wiejsko-miejską 
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 170 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 2020 roku wyniosła ok 520 tys. m³, z czego na potrzeby 
gospodarstw domowych 155,5 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 
korzystają tylko mieszkańcy Gruszowa. W pozostałych miejscowościach mieszkańcy korzystają z 
bezodpływowych zbiorników ścieków i z przydomowych oczyszczalni ścieków. Na terenie gminy 
nie zarejestrowano znaczących źródeł emisji ścieków nieoczyszczonych.  
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Przez teren Gminy przebiegają trzy szlaki (Rowerowy Szlak Kościuszkowski, Małopolska 
droga św. Jakuba, Szlak Dworów Małopolski), a kolejne są 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.  

W  2020 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 cztery inwestycje: 
• modernizacja/remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Gruszów o dł. 90 bm, nr ewid. 

dz.138, 
• modernizacja/remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Łaszów o dł. 50 mb, nr ewid. 

dz. 544, 
• modernizacja/remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Sudołek o dł. 120 mb, nr ewid. 

dz. 228/2, 
• modernizacja/remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Lelowice Kolonia o dł. 200 

mb, nr ewid. dz. 151/3 i 204/1.  
W 2020 roku zostały odbudowane następujące drogi: nr 160152K „Pałecznica – Pamięcice 

– Solcza – Niezwojowice” w km 6+800-7+050 wraz z odwodnieniem w km 0+300-0+600, nr 
160612K „Lelowice Kolonia” w km 0+300-0+600 wraz z odwodnieniem w km 0+000-1+000. 
 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 31.12.2020 r. 3590 osób. 
 
Ludność sołectw gminy Pałecznica, stan na 31 grudnia 2020 r. 
Miejscowość < 18 Dorośli Kobiety Mężczyźni Razem 
Bolów 19 66 31 35 85 
Czuszów 123 483 238 245 606 
Gruszów 68 216 110 106 284 
Ibramowice 36 147 72 75 183 
Lelowice Kolonia 46 152 84 68 198 
Łaszów 29 75 36 39 104 
Nadzów 101 352 173 179 453 
Niezwojowice 27 127 59 68 154 
Pałecznica 105 420 224 196 525 
Pamięcice 53 198 100 98 251 
Pieczonogi 37 168 83 85 205 
Solcza 26 72 32 40 98 
Sudołek 26 132 66 66 158 
Winiary 67 219 111 108 286 
Razem 763 2827 1419 1408 3590 

Źródło: dane Urzędu Gminy Pałecznica. 
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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 

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Rada Gminy Pałecznica VIII Kadencji 
podjęła 81 uchwał, których realizację powierzyła Wójtowi Gminy Pałecznica. 

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 Podstawowa w Ibramowicach – p. o. Dyrektora Dorota Bucka 
- 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. Gmina w 2020 r. 
sukcesywnie i konsekwentnie realizowała cele nakreślone w strategii rozwoju, co jest możliwe 
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dzięki skutecznemu aplikowaniu o środki finansowe z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 
czy dotacji rządowych, wspierających rozwój lokalny. W 2020 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.  

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., oraz jego aktualizacja zgodnie z 
Uchwałą nr VIII/177/ 2020 Rady Gminy Pałecznica z dn. 30.11.2020 r. w sprawie zmiany 
Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pałecznica na lata 2016 – 2020.  Zgodnie z 
założeniami Gminnego Programu Rewitalizacji gmina Pałecznica realizuje projekt pn. „Centrum 
Rozwoju Społecznego w Gminie Pałecznica”. Całkowita wartość Projektu wynosi 18 940 043,24. 
Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym ze środków: 
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, w 
obrębie 11. Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa 
obszarów wiejskich; dotacja w kwocie 10 415 130,91 zł. 
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju 
Lokalnej Infrastruktury Sportowej; dotacja w kwocie 5 000 000,00 zł. 
- NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego nr 3.1.6 „Poprawa jakości powietrza Część 6) 
Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności”; dotacja w 
kwocie 1 336 229,00 zł, pożyczka w kwocie 1 336 229,00 zł. 
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 
w ramach Instrumentu Finansowego „Pożyczka na rewitalizację”; pożyczka w kwocie 550 000,00 
zł. 
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań Samorządu 
Województwa Małopolskiego, dotacja w kwocie 250 000,00 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, a także jako miejsce rozwoju aktywności sportowej mieszkańców, 
w tym mieszkańców dorosłych i seniorów, będzie miejscem realizacji zadań rehabilitacji 
zdrowotnej, oraz 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 - 
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/110/2019 z 
dnia 19 grudnia 2019 r. 
Plan   DOCHODÓW ogółem wynosił 33 412 371,80 zł, w tym: 
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• dochody bieżące – 20 169 091,24 zł 
• dochody majątkowe –  13 243 280,56 zł 
Plan   WYDATKÓW  ogółem wynosił 39 485 240,60 zł, w tym: 
• wydatki bieżące – 19 998 892,12 zł 
• wydatki majątkowe – 19 486 348,48 zł 
W 2020 r. dokonano zmian w Budżecie Gminy Pałecznica na podstawie Uchwał Rady Gminy 
oraz Zarządzeń Wójta Gminy.  
1. Plan dochodów na dzień 31.12.2020 r. wyniósł – 35 489 659,70 zł, w tym: 
• dochody bieżące – 22 008 434,60 zł 
• dochody majątkowe – 13 481 225,10 zł 
2. Wykonanie dochodów za okres od początku roku 2020 do 31 grudnia 2020r. wyniosło ogółem  

32 664 442,87 zł, w tym: 
• wykonanie dochodów bieżących – 21 280 186,56 zł 
• wykonanie dochodów majątkowych – 11 384 256,31 zł 
3. Plan wydatków na dzień 31.12.2020r. wyniósł – 38 873 985,45 zł, w tym: 
• plan wydatków bieżących – 21 278 306,33 zł 
• plan wydatków majątkowych  – 17 595 679,12  zł 
4. Wykonanie wydatków za okres od początku roku 2020 do 31 grudnia 2020 roku wyniosło 

ogółem  31 852 552,34 zł,  w tym: 
• wykonanie wydatków bieżących – 19 673 085,26 zł 
• wykonanie wydatków majątkowych – 12 179 467,08 zł 
 
Wynik wykonania budżetu 
Dochody Gminy Pałecznica zostały zrealizowane w wysokości 32 664 442,87 zł. Na realizację 
zadań gminnych przeznaczono kwotę 31 852 552,34 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano 
nadwyżkę budżetową w wysokości 811 890,53 zł. 
Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące − wydatki bieżące) osiągnęło wartość 
dodatnią i wyniosło 1 607 101,30 zł. 
Różnica między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami na dzień 31 grudnia 2020 
roku stanowi planowany deficyt w wysokości 3 384 325,75 zł,  natomiast różnica między 
dochodami a wydatkami po stronie wykonania zamknęła się nadwyżką w wysokości  811 890,53 
zł. 
 Przychody w  2020 r. wyniosły 3 278 609,81 zł w tym: 

− z tytułu pożyczek – 1 476 771,03 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadań 
współfinansowanych ze środków budżetu europejskiego tj. na budowę Centrum Rozwoju 
Społecznego w Pałecznicy, 

− z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikające z rozliczenia dochodów i 
wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania 
budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków 
określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację 
programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 1 698 924,21 zł,  

− wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 102 914,57 zł, 
Rozchody w 2020 r. stanowią kwotę  713 200,00 zł w tym: 

− spłata rat kredytu – 713 200,00 zł 
Zadłużenie ogółem na 31.12.2020 r. wyniosło 5 260 771,03 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 2 074 000,00 zł, w tym: 
a) Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu wynikającego z realizacji projektu „Budowa 

Centrum Edukacyjnego” – 2 074 000,00 zł 
2) z tytułu kredytu na pokrycie deficytu w związku realizacją inwestycji w 2018r. w wysokości – 

1 710 000,00 zł, w tym na współfinansowanie zadań z budżetu UE – 720 000,00 zł 
3) z tytułu pożyczek zaciągniętych na wkład własny w związku z realizacją projektu 

współfinansowanego ze środków UE, tj. na Budowę Centrum Rozwoju Społecznego,  w 
wysokości  1 476 771,03 zł, w tym: 
a) pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW – 926 771,03 zł 
b) pożyczka zaciągnięta w MARR – 550 000,00 zł 

W 2020 r.  Gmina Pałecznica nie udzielała poręczeń i gwarancji oraz pożyczek. 
 
Tabelaryczne wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów uwzględniając plan 
przyjęty Uchwałą Budżetową oraz ostatecznym planem na 2020 r., przedstawiono poniżej: 

Lp. Wyszczególnienie Plan 2020 – 
UCHWAŁA  

Plan 2020 – 
PO 

ZMIANACH   

Wykonanie 
2020 

Wykonanie 
planu 

(względem 
zmiany) 

1 Dochody ogółem 33 412 371,80 35 489 659,70 32 664 442,87 92,04% 

1.1 Dochody bieżące, z tego: 20 169 091,24 22 008 434,60 21 280 186,56 96,69% 

1.1.1 
dochody z tytułu udziału we 
wpływach z podatku dochodowego od 
osób fizycznych 

1 329 728,00 1 329 728,00 1 291 387,00 97,12% 

1.1.2 
dochody z tytułu udziału we 
wpływach z podatku dochodowego od 
osób prawnych 

1 500,00 1 500,00 3 379,08 225,27% 

1.1.3 z subwencji ogólnej 7 272 096,00 7 381 171,00 7 381 171,00 100,00% 

1.1.4 z tytułu dotacji i środków 
przeznaczonych na cele bieżące 7 715 951,24 9 212 823,50 8 422 485,59 91,42% 

1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym: 3 849 816,00 4 083 212,10 4 181 763,89 102,41% 

1.1.5.1 z podatku od nieruchomości 506 500,00 506 500,00 497 177,86 98,16% 

1.2 Dochody majątkowe, w tym: 13 243 280,56 13 481 225,10 11 384 256,31 84,45% 

1.2.1 ze sprzedaży majątku 0,00 26 770,00 26 770,00 100,00% 

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków 
przeznaczonych na inwestycje 13 243 280,56 13 454 455,10 11 357 486,31 84,41% 

2 Wydatki ogółem 39 485 240,60 38 873 985,45 31 852 552,34 81,94% 

2.1 Wydatki bieżące, w tym: 19 998 892,12 21 278 306,33 19 673 085,26 92,46% 

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 7 640 516,83 7 694 994,55 7 428 332,13 96,53% 

2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00% 

2.1.2.1 

gwarancje i poręczenia podlegające 
wyłączeniu z limitu spłaty 
zobowiązań, o którym mowa w art. 
243 ustawy 

0,00 0,00 0,00 0,00% 
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2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 180 000,00 180 000,00 81 066,54 45,04% 

2.1.3.2 

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

180 000,00 158 000,00 55 207,75 34,94% 

2.2 Wydatki majątkowe, w tym: 19 486 348,48 17 595 679,12 12 179 467,08 69,22% 

2.2.1 
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 
o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 
ustawy, w tym: 

19 486 348,48 17 595 679,12 12 179 467,08 69,22% 

2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne 894 274,71 100 000,00 0,00 0,00% 

3 Wynik budżetu -6 072 868,80 -3 384 325,75 811 890,53   

4 Przychody budżetu 6 546 068,80 4 097 525,75 3 278 609,81 80,01% 

4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów 
wartościowych, w tym: 6 546 068,80 2 295 686,97 1 476 771,03 64,33% 

4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu 6 072 868,80 1 582 486,97 0,00 0,00% 

4.2 Nadwyżka budżetowa z lat 
ubiegłych, w tym: 0,00 1 698 924,21 1 698 924,21 100,00% 

4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 1 698 924,21 0,00 0,00% 

4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 
217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: 0,00 102 914,57 102 914,57 100,00% 

4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 102 914,57 0,00 0,00% 

5 Rozchody budżetu 473 200,00 713 200,00 713 200,00 100,00% 

5.1 
Spłaty rat kapitałowych kredytów 
i pożyczek oraz wykup papierów 
wartościowych, w tym: 

473 200,00 713 200,00 713 200,00 100,00% 

5.1.1 
łączna kwota przypadających na dany 
rok kwot ustawowych wyłączeń z 
limitu spłaty zobowiązań, w tym: 

473 200,00 663 200,00 0,00 0,00% 

5.1.1.1 
kwota przypadających na dany rok 
kwot wyłączeń określonych w art. 243 
ust. 3a ustawy 

473 200,00 663 200,00 0,00 0,00% 

6 Kwota długu, w tym: 11 850 846,71 6 079 686,97 5 260 771,03 86,53% 

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

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 (za pomocą 
urządzeń wodociągowych) wody usługobiorcom, z którymi zawarto umowę, 
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- w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: oczyszczanie i odprowadzanie (za pomocą 
urządzeń kanalizacyjnych) ścieków dostarczonych przez usługobiorców, z którymi zawarto 
umowy. 

Gmina Pałecznica eksploatuje infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną obejmującą: 
ujęcie, przepompownie, pompownie 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.  

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 2020 wynosiły odpowiednio: 
- za wodę - 3,15 zł netto za m³ - 3,40 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 w roku 2020 wynosiła 
2,10 zł netto za m³ tj. 2,27 zł brutto (z 8% podatkiem VAT). 
W roku 2020 sprzedaż wody wyniosła łącznie 477 091 m³, w tym: 
- odbiorcy indywidualni tj. mieszkańcy gminy Pałecznica -  155 460 m³ 
- odbiorcy hurtowi tj.  „Wodociągi Proszowickie”, Związek Międzygminny „NIDZICA” - 321 
631 m³. 

Rozliczenie należności z tytułu opłat za zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków i 
ogrzewanie budynków komunalnych w roku 2020. 

WODA - stan na dzień 31.12.2020 r. 

 NALEŻNOŚCI WPŁYWY ZALEGŁOŚCI ODSETKI 
BOLÓW 14 434,68 12 362,88 2 071,80 382,58 
CZUSZÓW 88 165,56 65 520,81 20 330,06 2 370,07 
GRUSZÓW 75 749,19 52 490,47 22 939,00 3 707,62 
IBRAMOWICE 43 594,30 32 225,35 11 331,23 372,97 
LELOWICE KOL. 75 308,01 55 282,57 19 765,14 5 775,75 
ŁASZÓW 18 076,37 12 939,90 5 285,81 408,77 
NADZÓW 88 066,79 55 126,60 31 822,87 4 344,04 
NIEZWOJOWICE-
SOLCZA 

53 870,00 44 692,99 9 173,68 274,04 

PAŁECZNICA 67 365,43 63 768,85 4 217,18 262,00 
PAMIĘCICE 54 820,68 43 125,41 11 808,55 2 426,70 
PIECZONOGI 29 488,40 25 610,68 3 917,15 362,48 
SUDOŁEK 42 421,11 32 738,87 9 528,51 899,49 
WINIARY 54 237,81 38 942,02 15 190,26 4 974,84 

Źródło: Dane z Urzędu Gminy Pałecznica. 

ŚCIEKI - stan na dzień 31.12.2020 r. 

 NALEŻNOŚCI WPŁYWY ZALEGŁOŚCI ODSETKI 
BOLÓW 168,50 129,62 38,88 0,03 
CZUSZÓW 1 400,50 894,58 857,27 36,29 
GRUSZÓW 82 734,96 58 969,53 22 373,31 3 721,31 
IBRAMOWICE 156,06 130,14 13,50 0,00 
LELOWICE KOL. 557,37 679,30 142,60 1,16 
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ŁASZÓW 78,05 65,08 12,97 0,01 
NADZÓW 622,17 413,45 195,76 3,55 
NIEZWOJOWICE-
SOLCZA 

324,02 233,29 77,77 3,59 

PAŁECZNICA 4 323,10 4 290,18 0,00 0,00 
PAMIĘCICE 558,28 386,93 171,53 1,86 
PIECZONOGI 259,38 220,44 1302 2,48 
SUDOŁEK 493,44 333,16 165,37 10,07 
WINIARY 363,07 259,93 12,96 0,53 

Źródło: Dane z Urzędu Gminy Pałecznica. 

OGRZEWANIE - stan na dzień 31.12.2020 r. 

 NALEŻNOŚCI WPŁYWY ZALEGŁOŚCI ODSETKI 
POZOSTAŁE 10 441,95 7 392,06 2 332,46 717,43 

Źródło: Dane z Urzędu Gminy Pałecznica. 

PODATKI, CZYNSZE, DZIERŻAWY - stan na dzień 31.12.2020 r. 

Stawki podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz podatku od środków 
transportowych określone są w odpowiednich uchwałach Rady Gminy Pałecznica podjętych na 
rok  2020 r. 
Grunty gminy Pałecznica opodatkowane podatkiem rolnym - stan na dzień 31.12.2020 r. 

Stawka podatku Wielkość Powierzchnia 
(ha fiz.) 

Powierzchnia 
(ha przel.) 

Liczba kart 

2,5 q żyta do 0,1 ha fiz. 0,3087 0,4439 4 
0,1 – 1 ha fiz. 141,9832 202,4475 223 
pow. 1 ha fiz. 4284,7991 6223,9165 1137 

5 q żyta do 0,1 ha fiz. 2,4429 2,8166 36 
0,1 do 1 ha fiz. 96,2540 128,4940 271 

RAZEM  4525,7879 6558,1185 1671 
Źródło: Dane z Urzędu Gminy Pałecznica. 
 
Grunty i budynki na terenie gminy Pałecznica opodatkowane podatkiem od nieruchomości - stan 
na dzień 31.12.2020 r. 

Kategorie Powierzchnia (m²) 
Grunty:  
- związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 34 887 
- pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi jezior i zbiorników 
sztucznych 

 
17 821 

- inne grunty opodatkowane 32 820 
Budynki:  
- mieszkalne 13 926,62 
- pod działalność gospodarczą 7 158,51 
- pozostała powierzchnia budynków 1 751,85 
- działalność gospodarcza – świadczenia zdrowotne 672,00 
 Wartość 
Budowle opodatkowane podatkiem od nieruchomości 18 960 785,68 

Źródło: Dane z Urzędu Gminy Pałecznica. 

Na dzień 31.12.2020 r. w ewidencji podatkowej podatku od środków transportowych 
figuruje 47 podatników, a na kartach jest 487 pojazdów opodatkowanych podatkiem od środków 
transportowych. 

Na dochody z czynszów składają się wpłaty najemców wydzierżawiających lokale 
mieszkalne oraz lokale przeznaczone pod działalność gospodarczą. 
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PODATKI - stan na dzień 31.12.2020 r. 
 

KATEGORIA NALEŻNOŚC
I 

WPŁYWY ZALEGŁOŚ
CI 

ODSETKI 
POZOSTAŁE 
DO ZAPŁATY 

NADPŁAT
Y 

BOLÓW 
PODATEK ROLNY 36 718,60 30 035,60 6 748,00 3 395,85 65,00 
PODATEK LEŚNY 62,00 59,00 3,00 0,00 0,00 
PODATEK OD 
NIERUCHOMOŚCI 

65,00 145,00 0,00 0,00 80,00 

PODATEK OD 
NIERUCHOMOŚCI-
DZIAŁALNOŚĆ 
GOSPODARCZA 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 CZUSZÓW   
PODATEK ROLNY 157 862,30 118 819,51 39 865,79 18 127,80 823,00 
PODATEK LEŚNY 106,00 52,00 54,00 11,00 0,00 
PODATEK OD 
NIERUCHOMOŚCI 

9 096,74 7 396,00 1 703,74 475,16 3,00 

PODATEK OD 
NIERUCHOMOŚCI-
DZIAŁALNOŚĆ 
GOSPODARCZA 

192 691,00 30 548,17 162 142,83 10 270,57 0,00 

 GRUSZÓW   
PODATEK ROLNY 93 734,98 68 383,41 26 279,57 9 246,05 928,00 
PODATEK LEŚNY 66,00 66,00 0,00 0,00 0,00 
PODATEK OD 
NIERUCHOMOŚCI 

3 682,00 3 392,40 295,00 0,00 5,40 

PODATEK OD 
NIERUCHOMOŚCI-
DZIAŁALNOŚĆ 
GOSPODARCZA 

3 229,00 3 229,00 0,00 0,00 0,00 

 IBRAMOWICE   
PODATEK ROLNY 72 311,78 46 212,71 26 154,07 16 529,77 55,00 
PODATEK LEŚNY 282,23 152,07 0,00 0,00 0,00 
PODATEK OD 
NIERUCHOMOŚCI 

2 663,59 1 931,59 799,00 83,00 67,00 

PODATEK OD 
NIERUCHOMOŚCI-
DZIAŁALNOŚĆ 
GOSPODARCZA 

9 313,00 9 278,00 35,00 0,00 0,00 

LELOWICE - KOLONIA 
PODATEK ROLNY 72 936,81 51 367,34 21 755,47 6 126,40 186,00 
PODATEK LEŚNY 88,00 85,00 3,00 0,00  
PODATEK OD 
NIERUCHOMOŚCI 

904,60 784,00 120,60 0,00  

PODATEK OD 
NIERUCHOMOŚCI-
DZIAŁALNOŚĆ 
GOSPODARCZA 

657,00 656,00 1,00 0,00 0,00 

ŁASZÓW 
PODATEK ROLNY 65 646,92 40 058,50 25 731,82 12 560,98 143,40 
PODATEK LEŚNY 32,00 32,00 0,00 0,00 0,00 
PODATEK OD 
NIERUCHOMOŚCI 

2 211,00 758,00 1 475,00 11,00 22,00 

PODATEK OD 
NIERUCHOMOŚCI-
DZIAŁALNOŚĆ 
GOSPODARCZA 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

NADZÓW 
PODATEK ROLNY 146 520,86 90 801,00 56 329,66 37 987,57 609,80 
PODATEK LEŚNY 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 
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PODATEK OD 
NIERUCHOMOŚCI 

3 133,00 2 433,00 710,00 0,00 10,00 

PODATEK OD 
NIERUCHOMOŚCI-
DZIAŁALNOŚĆ 
GOSPODARCZA 

6 304,00 6 304,00 0,00 0,00 0,00 

NIEZWOJOWICE 
PODATEK ROLNY 51 775,89 45 606,18 6 602,81 1 076,88 433,10 
PODATEK LEŚNY 14,00 13,00 1,00 0,00 0,00 
PODATEK OD 
NIERUCHOMOŚCI 

129,00 129,00 0,00 0,00 0,00 

PODATEK OD 
NIERUCHOMOŚCI-
DZIAŁALNOŚĆ 
GOSPODARCZA 

275,00 275,00 0,00 0,00 0,00 

PAŁECZNICA 
PODATEK ROLNY 119 170,10 87 877,80 33 411,80 16 044,00 2 119,50 
PODATEK LEŚNY 91,00 66,00 25,00 0,00 0,00 
PODATEK OD 
NIERUCHOMOŚCI 

18 799,50 14 386,50 4 441,00 5 490,00 28,00 

PODATEK OD 
NIERUCHOMOŚCI-
DZIAŁALNOŚĆ 
GOSPODARCZA 

16 467,00 15 406,00 1 123,00 0,00 62,00 

PAMIĘCICE 
PODATEK ROLNY 107 980,32 83 285,81 24 857,51 6 303,93 163,00 
PODATEK LEŚNY 12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 
PODATEK OD 
NIERUCHOMOŚCI 

3 590,00 3 194,20 395,80 3,00 0,00 

PODATEK OD 
NIERUCHOMOŚCI-
DZIAŁALNOŚĆ 
GOSPODARCZA 

14,00 14,00 0,00 0,00 0,00 

PIECZONOGI 
PODATEK ROLNY 63 054,70 57 863,15 5 558,95 1 308,00 367,40 
PODATEK LEŚNY 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 
PODATEK OD 
NIERUCHOMOŚCI 

3 982,00 3 909,00 120,00 0,00 47,00 

PODATEK OD 
NIERUCHOMOŚCI-
DZIAŁALNOŚĆ 
GOSPODARCZA 

144,00 144,00 0,00 0,00 0,00 

 SOLCZA   
PODATEK ROLNY 36 543,00 32 739,55 4 201,45 611,75 398,00 
PODATEK LEŚNY 74,00 72,00 2,00 0,00 0,00 
PODATEK OD 
NIERUCHOMOŚCI 

1 183,10 845,00 338,10 729,00 0,00 

PODATEK OD 
NIERUCHOMOŚCI-
DZIAŁALNOŚĆ 
GOSPODARCZA 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 SUDOŁEK   
PODATEK ROLNY 61 240,25 35 542,00 25 709,25 17 703,55 11,00 
PODATEK LEŚNY 61,00 23,00 38,00 18,00 0,00 
PODATEK OD 
NIERUCHOMOŚCI 

656,00 610,00 46,00 0,00 0,00 

PODATEK OD 
NIERUCHOMOŚCI-
DZIAŁALNOŚĆ 
GOSPODARCZA 
 

1 134,00 1 134,00 0,00 0,00 0,00 
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 WINIARY   
PODATEK ROLNY 86 190,02 63 782,46 22 772,56 2 213,61 365,00 
PODATEK LEŚNY 190,00 110,00 80,00 1,00 0,00 
PODATEK OD 
NIERUCHOMOŚCI 

996,00 1 007,00 89,00 0,00 100,00 

PODATEK OD 
NIERUCHOMOŚCI-
DZIAŁALNOŚĆ 
GOSPODARCZA 

63,00 63,00 0,00 0,00 0,00 

OSOBY PRAWNE  
PODATEK ROLNY 283,00 283,00 1,00 0,00 1,00 
PODATEK LEŚNY 1 185,00 1 185,00 0,00 0,00 0,00 
PODATEK OD 
NIERUCHOMOŚCI 

173 853,00 174 190,00 0,00 0,00 337,00 

  
PODATEK OD 
ŚRODKÓW 
TRANSPORTOWYCH 

413 931,37 359 922,57 41 227,82  231,70 

CZYNSZE, 
DZIERŻAWY 

91 590,71 68 752,79 18 546,48 5 104,45 813,01 

Źródło: Dane z Urzędu Gminy Pałecznica 
 
Rozdział 3.  
OŚWIATA 

Na terenie gminy Pałecznica w 2020 roku funkcjonowała Samorządowa Szkoła 
Podstawowa w Pałecznica z punktami przedszkolnymi, Szkoła Podstawowa w Ibramowicach i 
Szkoła Muzyczna I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Pałecznicy. 

SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W PAŁECZNICY 

UCZNIOWIE I ODDZIAŁY  
Do 31 sierpnia 2020 r. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Pałecznicy liczyła 25 oddziałów, w 
tym:  
• 18 klas ogólnodostępnych – 11 SP Pałecznica, 7 Filia Ibramowice, 
• 7 grup przedszkolnych – 3 PP Pałecznica, 2 PP Czuszów, 1 PP Ibramowice, 1 PP Nadzów. 

Łączna liczba uczniów – 463, w tym:  
• 323 w klasach ogólnodostępnych: 215 ucz. SP Pałecznica, 108 ucz. Filia Ibramowice,  
• 138 w grupach przedszkolnych: Pałecznica – 58, Nadzów – 19, Czuszów – 39, Ibramowice – 

21, w tym do oddziałów przedszkolnych uczęszczało łącznie 35 dzieci sześcioletnich, tzw. 
„zerówka”.   

Orzeczenie o nauczaniu indywidualnym - 1 uczeń. 
Orzeczenie o niepełnosprawności – 12 uczniów. 
Od 1 września 2020 r. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Pałecznicy stała się jednostką 
samodzielną i na koniec 2020 roku liczyła 17 oddziałów, w tym:  
• 11 klas ogólnodostępnych,  
• 6 grup przedszkolnych – 3 PP Pałecznica, 2 PP Czuszów, 1 PP Nadzów. 

Łączna liczba uczniów – 341, w tym:  
• 215 w klasach ogólnodostępnych 
• 2 w Ośrodku Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Miechowie 
• 124 w grupach przedszkolnych: Pałecznica – 65, Czuszów – 39, Nadzów – 20, w tym do 

oddziałów przedszkolnych uczęszczało łącznie 27 dzieci  sześcioletnich, tzw. „zerówka”. 
Orzeczenie o niepełnosprawności – 7 uczniów. 
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KADRA PEDAGOGICZNA 
Do 31 sierpnia 2020 r.  pracowało w szkole 42 nauczycieli, w tym: 
• 37 nauczycieli pełnozatrudnionych,  
• 5 nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin 

Podział pod względem stopni awansu zawodowego:  
• 3 kontraktowych  
• 6 mianowanych  
• 33 dyplomowanych 

Od 1 września 2020 r. zatrudnionych było 33 nauczycieli, w tym: 
• 26 nauczycieli pełnozatrudnionych  
• 4 nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin.  
• 3 nauczycieli uzupełnia etat w naszej szkole 
Liczba nauczycieli wg stopni awansu zawodowego: 
• kontraktowi – 3  
• mianowani – 6  
• dyplomowani – 24  
Wszyscy nauczyciele mają wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym i pełne 
kwalifikacje do nauczanych przedmiotów.  
 
POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 
Przez cały rok w szkole realizowana była pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla wszystkich 
uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Udzielano jej w formie zajęć 
rewalidacyjnych, zajęć logopedycznych dla 31 uczniów. Dodatkowo uczniowie z trudnościami w 
nauce uczestniczyli w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych - łącznie 102 uczniów klas 1-8. 
Odbywały się zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla 65 uczniów – wszyscy uczniowie posiadali 
opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej i wskazania do tego typu zajęć. Od 1 września do 
końca roku 2020 r. w Samorządowej Szkole Podstawowej w Pałecznicy realizowano zajęcia 
dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów klas 1-3, łącznie 24 uczniów, zajęcia rewalidacyjne dla 5 
uczniów, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla 35 uczniów, systematyczną opieką logopedyczną 
objętych było 31 uczniów, logopeda prowadził też badania przesiewowe.  
 
REALIZOWANE PROJEKTY  
•  „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” - szkolne punkty informacji i 

kariery dla klas VIII. W ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych 
uczniowie uczestniczyli w Dniu Doradztwa Zawodowego, który odbył się z udziałem: 
ekspertów doradztwa zawodowego, przedsiębiorców i pracodawców, ze względu na pandemię 
część działań promujących projekt prowadzono w formie zdalnej.  

•  „Małopolskie Talenty” – projekt, który stawia na rozwój uzdolnień oraz pogłębianie 
zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów z języka angielskiego, matematyki, 
technologii informatycznych i przedsiębiorczości. Realizacja projektu ulegała modyfikacjom ze 
względu na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z 
Covid-19. Zajęcia prowadzone były częściowo zdalnie.  

• Projekt pn. SPInKa -  projekt partnerski realizowany 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 pomiędzy gminą 
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Pałecznica, a Województwem Małopolskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Małopolskiego 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 2014-2020, w ramach którego w szkołach z terenu 
Gminy Pałecznica zostały utworzone Szkolne Punkty Informacji i Kariery (SPInKa). 

• Szkoła od 2018 roku posiada dostęp do najnowszego oprogramowania, które spełnia wszelkie 
normy bezpieczeństwa - Microsoft Teams i inne rozwiązania Microsoft w ramach bezpłatnego 
Office 365 dla edukacji. W 2020 roku Szkoła Podstawowa w Pałecznicy dołączyła do grupy 
szkół „Szkoła w Chmurze” i otrzymała prestiżowy certyfikat. Wyróżnienie to otrzymują 
innowacyjne szkoły wykorzystujące najnowsze rozwiązania Microsoft dla Edukacji.  

• Gmina Pałecznica wraz z Samorządową Szkołą Podstawową w Pałecznicy realizowała projekt 
Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, dzięki czemu 
udało się otrzymać wsparcie dla uczniów i nauczycieli, którzy mieli problem z dostępem do 
sprzętu do zdalnej edukacji. 

• Samorządowa Szkoła Podstawowa w Pałecznicy złożyła wniosek o dofinansowanie zakupu 
laptopów w ramach programu Aktywna Tablica. Dzięki temu udało się pozyskać 
dofinansowanie w wysokości 14 500,00 zł i zakupić 10 laptopów z oprogramowaniem za 
łączną sumę 17 000,00 zł.  

• 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”. „Skąd 
się biorą produkty ekologiczne?” 

• Klasa 1 SSP w Pałecznicy wzięła udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym Akademia 
Bezpiecznego Puchatka.  

• Program dla szkół – „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole” dla uczniów klas 1-5. 
 
INNOWACJE I KONKURSY 
Od 12 marca 2020 r. nastąpiło czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek oświaty ze 
względu na Covid-19 i wiele zaplanowanych działań nie odbyło się lub zmieniono formę ich 
organizacji. 
Do końca roku szkolnego 2019/2020 oraz od 19 października 2020 r. uczniowie pracowali 
zdalnie, do końca kwietnia 2020 r. nauczyciele przesyłali materiały do pracy samodzielnej, a od 
maja 2020 r., uruchomiono platformę do nauki zdalnej Microsoft Teams. Tym samym wszyscy 
uczniowie mieli możliwość aktywnego uczestnictwa w lekcjach w czasie rzeczywistym. 
We wrześniu 2020 r. uruchomiono profesjonalny dziennik elektroniczny UONET+,  do czerwca 
2020 roku szkoła korzystała z dziennika „Bliżej Szkoły”.  
• Międzypowiatowy Konkurs Pięknego Czytania w Języku Niemieckim – w lutym 7 uczniów 

Samorządowej Szkoły Podstawowej w Pałecznicy i Filialnej Szkoły w Ibramowicach wzięli 
udział w „Międzypowiatowym Konkursie Pięknego Czytania w Języku Niemieckim”, który 
odbywał się w Liceum Ogólnokształcącym w Miechowie. Jedna osoba zajęła w tym konkursie 
III miejsce, a dwie inne zdobyły wyróżnienia. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe i 
dyplomy. 

• Shrove Tuesday – w lutym odbył się w Samorządowej Szkole Podstawowej w Pałecznicy 
festiwal pączków, faworków, oponek i innych słodkości – „Shrove Tuesday”. Pozyskane 
fundusze pozwoliły na zakup pamiątek w Londynie. 

https://ssp.palecznica.pl/shrove-tuesday/
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• Warsztaty językowo-kulturowe z native speakerem – w lutym, odbyły się w Samorządowej 
Szkole Podstawowej w Pałecznicy warsztaty językowo-kulturowe z native speakerem 
(rodzimym użytkownikiem języka angielskiego) z Australii.  

• X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia – w październiku Samorządowa Szkoła Podstawowa w 
Pałecznicy uczestniczyła w akcji Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia pod hasłem: „Młodsi 
sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!” Akcja miała na celu zachęcić wszystkich do 
przypomnienia sobie tabliczki mnożenia.  

• Szkoła do hymnu – udział w akcji MEiN – akcja wspólnego odśpiewania „Mazurka 
Dąbrowskiego” z racji Święta Niepodległości w dniu 10 listopada o godz. 11.11 

• Klasy II-III wzięły udział w ogólnopolskiej akcji czytelniczej „Szkolne Przygody Gangu 
Fajniaków”. Klasa II zdobyła wyróżnienia w dwóch modułach, a klasa III w jednym.  

 
WOLONTARIAT  

• W ramach współpracy z Domem Pomocy Społecznej w Pieczonogach uczniowie odwiedzili 
mieszkańców placówki z okazji Dnia Babci i Dziadka z programem artystycznym. Wzięli też 
udział w akcji Świąteczna Poczta Seniora wykonując własnoręcznie kartki świąteczne, laurki, 
pisząc listy do mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Pieczonogach.  

• Uczniowie Samorządowej Szkoły Podstawowej w Pałecznicy wraz z Szkoła Filialną w 
Ibramowicach przyłączyli się do akcji WOŚP. Na rzecz fundacji, celem zapewnienia 
najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej, 
uzbierano w SP Pałecznica kwotę  - 4 736,47 zł, a w Filii Ibramowice – 1 697, 42 zł.  

• Pomoc dla zwierząt – uczniowie w ramach koła wolontariatu przeprowadzili zbiórkę karmy i 
psich gadżetów, które zostały przekazane do schroniska Psie Pole w Racławicach. 

 
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY  
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Pałecznicy: 
W 2019 roku klasy VIII liczyły łącznie 36 uczniów, do egzaminu przystąpiło 36 uczniów, 
wszyscy uczniowie pisali arkusz standardowy, z czego 12 z dostosowanymi warunkami 
egzaminacyjnymi ze względu na specyficzne trudności w nauce.  
Język polski   – Średni wynik to 49%, najwyższy - 90%, najniższy - 8%. 
Matematyka   – Średni wynik to 34%, najwyższy - 100%, najniższy - 0%. 
Język angielski  – Średni wynik klasy to 33%, najwyższy - 100%, najniższy - 7%. 
Średnia ocen klas VIII z przedmiotów egzaminacyjnych – 3,40 
 
W 2020 roku klasa VIII liczyła 29 uczniów, do egzaminu przystąpiło 28 uczniów (jeden 
zwolniony), 26 uczniów pisało arkusz standardowy, z czego 8 z dostosowanymi warunkami 
egzaminacyjnymi ze względu na specyficzne trudności w nauce, dwoje uczniów - inne arkusze.  
Język polski   – Średni wynik to 49%, najwyższy - 80%, najniższy - 10%. 
Matematyka   – Średni wynik to 34%, najwyższy - 77%, najniższy - 7%. 
Język angielski  – Średni wynik to 33%, najwyższy - 92%, najniższy - 8%. 
Średnia ocen klasy VIII z przedmiotów egzaminacyjnych – 3,31 
Filia w Ibramowicach:  
W 2020 roku klasa VIII liczyła 22 uczniów, do egzaminu przystąpiło 22 uczniów22 uczniów 
pisało arkusz standardowy, z czego 2 z dostosowanymi warunkami egzaminacyjnymi ze względu 
na specyficzne trudności w nauce,  
Język polski   – Średni wynik to 52%, najwyższy - 80%, najniższy - 16%. 

https://ssp.palecznica.pl/x-swiatowy-dzien-tabliczki-mnozenia/
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Matematyka   – Średni wynik to 34%, najwyższy - 77%, najniższy -   3%. 
Język angielski  – Średni wynik to 33%, najwyższy - 90%, najniższy - 10%. 
Średnia ocen klasy VIII z przedmiotów egzaminacyjnych – 3,40 
 
ZESTAWIENIE WYNIKÓW EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU 2019 i 2020  

 
Język polski Matematyka  Język angielski  

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Klasa 8  
w Pałecznicy 54% 

 
49% 34% 34% 43% 33% 

Klasa 8  
w Ibramowicach 

brak 
klasy 

52% brak klasy 38% brak klasy 38% 

Gmina 54% 50,42% 34% 35,76 43% 35,58% 

Powiat 63% 56,65% 46% 43,55 53% 44,97% 

Województwo 67% 62,03% 50% 50,92 62% 56,9% 

Kraj 63% 59% 45% 46% 59% 54% 

Źródło: Dane SSP w Pałecznicy 
 
FINANSE  

Dochody za 2020 rok to kwota 9 278,52 zł, w tym:  
- należności za godziny dodatkowe w punktach przedszkolnych 2 385,00 zł,  
- czynsz ze stołówki 6 867,36 zł,  
- opłata administracyjna za duplikat świadectwa 26,00 zł. 

Wszystkie wydatki Samorządowej Szkoły Podstawowej w Pałecznicy oraz Punktów 
Przedszkolnych w Pałecznicy, Nadzowie, Czuszowie, a także Szkoły w Ibramowicach do 31 
sierpnia 2020 r. to kwota  4 452 727,47 zł, w tym: 
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz świadczenia na rzecz osób 
fizycznych – 3 884 243,70 zł,  
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych Samorządowej Szkole Podstawowej w 
Pałecznicy oraz w PP, czyli wszystkie wydatki na utrzymanie tzw. koszty stałe i działalność 
bieżącą szkół – 568 483,77 zł, w tym: 
- zakup oleju opałowego i węgla 23 963,93 zł, 
- zakup energii elektrycznej i wody 98 261,32 zł,   
- usługi palacza w I kwartale 10 500,00 zł, 
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internet 4 100,31 zł, 
- wywóz nieczystości stałych i płynnych 12 173,00 zł, 
- monitoring szkoły filialnej i konserwacja wind oraz kanałów kominowych a także obsługa BHP  
i Inspektora Danych osobowych szkoły oraz usługi prawne 27 901,94 zł, 
- dzierżawa i serwis kserokopiarek oraz wynajem dystrybutora wody 15 673,38 zł,  
- przeglądy okresowe budynków, placów zabaw, kotłów, pomiary instalacji elektrycznych oraz 
ubezpieczenie sprzętu 16 792,00 zł,  
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-zakup zestawu komputerowego z drukarką, 3 dysków i laptopa oraz probooka, a także 15 szt. 
myszy, 15 szt. słuchawek i 3 szt. głośników niezbędnych podczas nauki i pracy zdalnej o wartości 
16 016,00 zł, z czego 1 542,00 zł pokryte zostało nadwyżką z dofinansowania na zakup sprzętu 
komputerowego dla nauczycieli,  
- remont posadzki w Nadzowie 6 937,20 zł, 
- zakup zużytych klamek oraz drzwi do Ibramowic 2 647,05 zł, 
- modernizacja sieci hydraulicznej i kanalizacyjnej wraz z materiałami 12 066,53 zł, 
- remont wentylacji 60 000,00 zł, 
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  pracowników w wysokości 166 076,65 zł. 
Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową dotyczyły przede wszystkim zakupu 
papieru, tonerów do drukarek, materiałów biurowych i druków legitymacji, dzienników, arkuszy 
ocen i kontroli, giloszy, arkuszy egzaminacyjnych, ksiąg kancelaryjnych i ewidencji dzieci, 
świadectw itp., utrzymanie świetlicy szkolnej, zakup koszy na odpady segregowane, paliwa do 
kosiarek, usług szkoleniowych oraz badań medycyny pracy, a także środków czystości i 
dezynfekcji, termometrów, przyłbic, fartuchów  i masek chirurgicznych, dozowników do mydeł i 
płynów - w sumie 155 289,20 zł, w tym zakup materiałów i usług w związanych z pandemią    
COVID-19 to 23 086,00 zł.   

Poza tym zapewnione zostało uczniom prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, 
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wykonane wydatki to kwota 36 900,16 
zł. Wydatki w całości sfinansowane zostały z dotacji celowej na podręczniki, materiały 
edukacyjne lub ćwiczeniowe z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przyznanej w 
kwocie 37 585,23 zł, dla wszystkich szkół gminy Pałecznica. Liczba uczniów objętych dotacją 
wyniosła 317. 

Ponadto  szkoła realizowała w 2020 roku - 2 projekty:   
1. PROJEKT „Małopolskie Talenty”  
Wartość projektu w 2020 roku ogółem po zmianach: 198 959,41 zł w tym dofinansowanie  z UE – 
184 540,88 zł (92,75%),  BP: 14 418,53 zł (7,25%)                                                
Wykonane wydatki w 2020 roku to 73 131,82 zł co stanowi 36,76% wykonania dofinansowania. 
W ramach projektu pokryte zostały wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakupy materiałów 
biurowych, dydaktycznych dla osób prowadzących zajęcia z matematyki, informatyki, języka 
angielskiego i przedsiębiorczości a także dowóz uczniów na w/w zajęcia.  
2. Projekt SPInKa  
Obejmuje wydatki na poczet projektu partnerskiego zgodnie z zawartą umową partnerską na rzecz 
realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”  
Budżet projektu w 2020 roku to 6 090,00 zł., w tym dofinansowanie z UE to 2 695,29 zł, budżet 
państwa – 138,48 zł, wkład własny do projektu – 3 256,23 zł. 
Wydatki na wynagrodzenie Doradcy Zawodowemu i składki od nich naliczane, które stanowią 
100 % budżetu wydano w kwocie łącznej  2 493,71 zł, co stanowi 40,95% wykonania.  
 
SZKOŁA PODSTAWOWA W IBRAMOWICACH 
UCZNIOWIE I ODDZIAŁY  
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Ibramowicach – 8 oddziałów, w tym:  
• 7 klas ogólnodostępnych  
• 1 oddział przedszkolny  

Łączna liczba uczniów – 129, w tym:  
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• 108 w klasach ogólnodostępnych 
• 21 w grupie przedszkolnej 
Orzeczenie o niepełnosprawności – 3 uczniów. 
 
KADRA PEDAGOGICZNA 
W szkole pracowało 19 nauczycieli, w tym: 
• 10  nauczycieli pełnozatrudnionych,  
• 9  nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin 

Wszyscy nauczyciele mają wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym i pełne 
kwalifikacje do nauczanych przedmiotów.  
Wśród nauczycieli zatrudnionych w szkole podział pod względem stopni awansu zawodowego 
przedstawiał się następująco:  
• 2 kontraktowych  
• 2 mianowanych  
• 15 dyplomowanych 

Nauczyciele podnoszą swoje 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 3 uczniów  
z orzeczeniami. Udzielano jej m.in. w formie zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno - 
kompensacyjnych. Z zajęć logopedycznych korzystało 8 uczniów. 16 uczniów korzystało z zajęć 
korekcyjno-kompensacyjnych. Uczniowie korzystali z pomocy psychologa, pedagoga, Poradni 
Psychologiczno - Pedagogicznej.  
 
REALIZOWANE PROJEKTY 
• 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. 7-8: „Trzymaj Formę”, kl. 1-3: „Nie 
pal przy mnie, proszę”, przedszkole: „Czyste powietrze wokół nas”.  

• Uczniowie klasy 8 uczestniczyli w Programie Profilaktycznym z zakresu narkotyków, 
dopalaczy „Smaki życia”, które w obecnej sytuacji epidemiologicznej przeprowadzone było w 
formie on-line. 

• 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. 
 

 
WOLONTARIAT  
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• W ramach współpracy z Domem Pomocy Społecznej w Pieczonogach uczniowie ze względu 
na sytuację epidemiologiczną w kraju w tym roku nie mieli okazji odwiedzić mieszkańców 
placówki. Również wszelkie uroczystości szkolne takie jak: Dzień Babci i Dziadka, Dzień 
Matki, Święta Bożego Narodzenia, Wigilia w szkole, Wielkanoc, Święta Odzyskania 
Niepodległości, „Andrzejki” nie odbyły się stacjonarnie, były zawieszone ze względu na 
obostrzenia reżimu sanitarnego – COVID -19.  

•  Pomoc dla zwierząt: Uczennica klasy ósmej w ramach wolontariatu współpracuje ze 
schroniskiem Psie Pole w Racławicach.   

EGZAMINY 2020 – EGZAMIN ÓSMOKLASISTY  

W 2020 r. gdy odbywał się egzamin ósmoklasisty, Szkoła Podstawowa w Ibramowicach była Filią 
Samorządowej Szkoły Podstawowej w Pałecznicy i ta szkoła ma wyniki egzaminu. 
 
FINANSE  

Uchwałą Nr VIII/116/2020 z dnia 23 stycznia 2020r. została założona Szkoła Podstawowa 
w Ibramowicach jako samodzielna jednostka funkcjonująca  od 01.09.2020 r.  

Dochody za 2020 rok to kwota 410,00 zł.  Są to należności za godziny dodatkowe w 
punkcie przedszkolnym za 4 miesiące działalności.   

Wszystkie wydatki Szkoły Podstawowej w Ibramowicach za 2020 rok to kwota  
421 297,85 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz świadczenia na 
rzecz osób fizycznych – 374 933,89 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w Szkole 
Podstawowej w Ibramowicach to wydatki na utrzymanie i działalność bieżącą szkoły – 46 363,96 
zł. Jest to suma wydatków bieżących ogółem w Szkole Podstawowej w Ibramowicach na 
rozpoczęcie samodzielnej działalności i bieżące utrzymanie jednostki (m.in. zakup 2 pieczątek 
firmowych szkoły, datownika z odlewem, wykonanie podpisu elektronicznego dla Dyrektora oraz 
zakup druków legitymacji szkolnych, ksiąg uczniów, ksiąg ewidencji dzieci i kancelaryjnych to 
wydatki związane z początkiem działalności szkoły, zakupiono środki czystości, materiały 
biurowe i tonery oraz węgiel na potrzeby ogrzewania szkoły. Powyższe wydatki zamykają się w 
kwocie 12 667,69 zł. 
Ponadto: 
- zakup energii elektrycznej i wody 3 446,39 zł   
- usługi palacza 10 500,00 zł 
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internet 500,27 zł 
- wywóz nieczystości stałych i płynnych 968,00 zł 
- monitoring szkoły oraz konserwacja windy i kanałów kominowych 1 279,20 zł 
- zakupiono również 7 sztuk myszek do komputerów kwocie 239,96 zł, co pokryte zostało 
nadwyżką z dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego dla nauczycieli                          
- wymiana/remont odcinkowy kanalizacji szkoły 3 320,00 zł 
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników w wysokości 13 442,45 zł. 
 
SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W PAŁECZNICY  
UCZNIOWIE I ODDZIAŁY 

Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Stanisława Moniuszki w Pałecznicy w 2020 roku kształciła 
w dziesięciu specjalnościach:  
• skrzypce – 19 ucz., 
• wiolonczela - 7 ucz., 
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• fortepian - 21 ucz., 
• gitara - 8 ucz., 
• flet - 6 ucz., 
• klarnet - 6 ucz., 
• saksofon - 15 ucz.,  
• trąbka - 10 ucz.,  
• sakshorn tenorowy - 1 ucz., 
• akordeon - 8 ucz., 
• perkusja - 9 ucz.  

 
W szkole działają: chór, zespoły instrumentalne i instrumentalno-wokalne, oraz orkiestra 

szkolna (dęta). która uczestniczyła w projektach tj.:  
• Koncert kolęd w Centrum Kultury i Promocji w Pałecznicy 
• Uroczyste obchody Bożego Ciała w Kościele parafialnym w Pałecznicy w dniu 11 czerwca 

2020 r. – udział orkiestry szkolnej w procesji wokół kościoła. 
• 24 czerwca, w pełni zachowując środki ostrożności, Pożegnalny Koncert Absolwentów w 

wykonaniu młodszych uczniów Szkoły Muzycznej 
 

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. 

Publiczne występy umożliwiają zademonstrowanie przez dzieci i młodzież zdobytych 
umiejętności, są dla nich źródłem radości, formą oswajania się z estradą i motywują do pracy. 
Niestety w roku 2020 ze wzgędu na epidemię COVID- 19 wiele z zaplanowanych audycji 
muzycznych i koncertów nie odbyło się. 
 
KADRA PEDAGOGICZNA 

Grono pedagogiczne to 21 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 4 nauczycieli 
dyplomowanych, 10 nauczycieli mianowanych, 6 kontraktowych i 1 stażysta. W 2020 r. 3 
nauczycieli przystąpiło do egzaminu na stopień awansu nauczyciela dyplomowanego byli to: 
Joanna Dołęga, Tomasz Artynowski, Michał Poniżnik oraz 3 nauczycieli przystąpiło do egzaminu 
na stopień nauczyciela kontraktowego byli to: Maria Dudka, Kesja Bijok, Filip Klasa - 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. 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 
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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 
sprawnie i 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). Jednostka 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 2020/2021 w Szkole rozpoczęło naukę 110 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 2018 przyjęto – 21 nowych uczniów, rok później - 32 uczniów, a w 
bieżącym roku szkolnym - 25 uczniów). Szkołę Muzyczną I stopnia w Pałecznicy w roku 
szkolnym 2019/2020 ukończyło 11 osób.  

Siedmiu absolwentów Szkoły Muzycznej I st. im. Stanisława Moniuszki w Pałecznicy 
kontynuuje naukę w POSM II st. im. F. Chopina w Krakowie oraz w SM II st. im. B. 
Rutkowskiego w Krakowie.  

Wielu absolwentów zostało filarami okolicznych orkiestr dętych: Orkiestry Dętej Sygnał 
Zielenice, Orkiestry Dętej Wrocimowice, Orkiestry Dętej w Skalbmierzu. 
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.  

W roku 2020 z inicjatywy Wójta Gminy Pałecznica rozpoczęto budowę profesjonalnej auli 
koncertowej dla potrzeb Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Pałecznicy co 
znacząco wpłynie na dalszy rozwój szkoły i wykreuje pozytywny wizerunek Gminy Pałecznica. 
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FINANSE  
Wykonane w 2020 roku wydatki to 1 251 957,34 zł, w tym: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 
łącznej 1 123 044,48 zł, 
- wydatki majątkowe/inwestycyjne – 16 000,00 zł – jest to koszt zakupu wiolonczeli w komplecie 
niezbędnej w działalności statutowej szkoły, 
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych łącznie na kwotę 112 912,86 zł (m.in. wydatki 
na zakup druków dzienników, arkuszy ocen, świadectw, dyplomów, materiałów biurowych i 
tonerów. Zakup zużywalnych akcesorii do instrumentów muzycznych takich jak: żeberka, 
smyczki i struny do skrzypiec oraz wiolonczeli, stroiki, ustniki, naklejki, smar, a także zakup 
nowego telefonu i taboretu do perkusji, dysk twardy i mysz do laptopa, koszty ubezpieczenia 
wyposażenia „instrumentarium”, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego Dyrektora, zakup 
czterech usług  strojenia instrumentów klawiszowych i wymiana poduszek w saksofonie oraz 
miesięczne opłaty za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych i doradztwa informatycznego, 
obsługi BHP pracowników szkoły, zakup usług telekomunikacyjnych – zgodnie z zawartymi 
umowami, współudział w kosztach opłat za zużyte media, korzystanie z programów „VULCAN”, 
a także koszty zapewnienia technik estradowych wraz z obsługą i dekoracją Sali podczas dwóch 
uczniowskich koncertów, zwrot kosztów podróży nauczycieli za udział w przesłuchaniach 
organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej w Wadowicach oraz koszty szkolenia i 
konferencji, obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników). 

 
ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT DZIECI Z GMINY PAŁECZNICA W PRZEDSZKOLACH 
MAJĄCYCH SIEDZIBĘ NA TERENIE INNYCH GMIN 

W 2020 roku obciążono gminy: Proszowice, Koszyce, Radziemice Kazimierza Wielka 
oraz Skalbmierz łączną kwotą 102 014,84 zł w związku z rozliczeniem kosztów dotacji 
poniesionych na dzieci z innych gmin, uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Pałecznica 
za rok 2020. Należności zostały przelane w pełnej kwocie. Z tytułu rozliczenia pokrycia kosztów 
dotacji poniesionych na dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie innych 
gmin (Radziemice, Proszowice, Kazimierza Wielka) wydatkowano 81 650,23 zł, z powodu not 
obciążeniowych za rok 2020 wystawionych w 2021 r.  
 
MŁODOCIANI 

W 2020 roku przyznano środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów kształcenia 
młodocianych pracowników dla 4 pracodawców na łączną kwotę 32 324,00 zł. Z powodu braku 
środków wypłacono dofinansowanie dla 3 pracodawców w wysokości 24 243,00 zł, natomiast 
pozostałe 8 081,00 zł wypłacone zostanie w kolejnym roku niezwłocznie po otrzymaniu środków 
z Funduszu Pracy.  
 
STYPENDIA 

W 2020 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: 
40 724,00 zł, co stanowiło 80% wartości zadania, natomiast 20% środków stanowiły środki 
własne gminy tj. kwota 7 683,60 zł.  
32 uczniów otrzymało stypendia w miesiącu czerwcu za okres od stycznia do czerwca 2020 roku, 
natomiast 26 uczniów otrzymało stypendia w miesiącu grudniu za okres od września do grudnia 
2020 roku. Łącznie z pomocy materialnej skorzystało 58 uczniów na kwotę 37 474,36 zł, w tym 
ze środków dotacji wydano 29 790,76 zł,  a ze środków własnych gminy 7 683,60 zł.  
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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., (t.j. Dz.U. 2020.1876) o pomocy społecznej oraz aktów wykonawczych do ustawy.  
W ramach pomocy społecznej w 2020 roku w gminie Pałecznica na zadania z zakresu polityki 
społecznej wydatkowano 7 184 413,00 zł. Poziom wydatków w stosunku do roku poprzedniego 
wzrósł o 1 400 258,00 zł (co stanowi 19,49 %). W dziale „Rodzina” wydatkowano 5 419 007,00 
zł co stanowi 75,43 % ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. W dziale „Pomoc 
społeczna” wydatkowano 1 530 189,00 zł co stanowi 21,3% ogólnych wydatków w zakresie 
polityki społecznej. W dziale „Ochrona zdrowia” wydatkowano 43 744,00 zł co stanowi 0,01% 
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 2020 roku uzyskało 305 osób, co stanowiło 8,5 
% wszystkich mieszkańców gminy. W roku oceny, w stosunku do 2019 roku, łączna liczba osób 
korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 49. Liczba osób, którym przyznano 
świadczenie wyniosła 155 osób i w stosunku do roku ubiegłego zmalała o 4 osoby. Natomiast 
liczba rodzin, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej zmniejszyła się w stosunku do 
roku poprzedniego o 2 rodziny. W przypadku długotrwale korzystających z pomocy społecznej 
ich liczba osiągnęła poziom 97 osób, co oznaczało spadek w stosunku do roku 2019 o 1 osobę. 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, bezrobocie,  alkoholizm. 

Z pomocy społecznej łącznie z pracą socjalną w 2020 roku skorzystało 305 rodziny (701 
osób w rodzinach) .  

Liczba kobiet korzystających z pomocy społecznej to 80, liczba mężczyzn korzystających    
z pomocy społecznej to 84. 

Liczba świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej w roku 2020 to 13 
908 świadczenia, w tym: świadczenia niepieniężne 13 154 (tj. praca socjalna, posiłek, opał, 
poradnictwo specjalistyczne, usługi opiekuńcze, składki na ubezpieczenie zdrowotne                         
i społeczne, pobyt w DPS), świadczenia pieniężne 754 świadczeń. Liczba rodzin korzystających z 
świadczeń pieniężnych to 66 i niepieniężnych to 52. Rodzina może korzystać z pomocy z kilku 
powodów łącznie. 
 
Powody udzielania pomocy rodzinom w 2020 roku (bez pracy socjalnej).  

 POWODY UDZIELENIA POMOCY I WSPARCIA - RANKING  LICZBA RODZIN -    
OGÓŁEM 

  DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA 66 

  NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 38 

  UBÓSTWO 31 

  POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA 23 

            W TYM: WIELODZIETNOŚĆ 21 

  BEZROBOCIE 13 
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  ALKOHOLIZM  9 

  BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH  

  I PROWADZENIA  GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM 

2 

             W TYM: RODZINY WIELODZIETNE 1 

             W TYM: RODZINY NIEPEŁNE 1 

Źródło: Dane GOPS w Pałecznicy  

W roku 2020 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 

1.   Zasiłki stałe  
 

122 69 608,00 zł  11 20 

2.  Zasiłki okresowe 
 

  38 27 053,00 zł 9 40 

3.  Zasiłki celowe (rzeczowe,   
 pieniężne, zdarzenie losowe)  

X 95 667,00 zł 71 229 

Źródło: Dane GOPS w Pałecznicy  

W roku 2020 pracą socjalną objęte było 220 rodzin (455 osoby w rodzinach), natomiast z 
usług opiekuńczych w gminie Pałecznica skorzystało  10 osób  (3 027 świadczenia). 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2020 r. realizował program „Posiłek w szkole i w 
domu”, który zapewniał 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 DZIECI DO 

7 ROKU 
ŻYCIA 

UCZNIOWIE DO 
CZASU 

UKOŃCZENIA 
SZKOŁY 

GIMNAZJALNEJ 

POZOSTAŁE OSOBY 
OTRZYMUJĄCE 

POMOC NA 
PODSTAWIE ART.7 

USTAWY O POMOCY 
SPOŁECZNEJ  

1.   Rzeczywista   
 liczba osób   
 objętych   
 programem w   
 tym korzystające  z:  

 
149 

 
13 

 
   69 

 
           71 

1.1  - posiłku  65 9    56            0 

1.2 - świadczenia 
 pieniężnego na    
 zakup żywności  

25 rodzin 
138 osoby  
w rodzinie 

 
13 

 
   65 

                
                   60 

1.3  - świadczenia 
 rzeczowego  

10 rodzin 
11 osób w 
rodzinach 

 
0 

 
0 

10 rodzin 
11 osób w rodzinach 

2.   Koszt programu       
 z tego: 

 
91 194,00 

X 
 

X 
 

X 
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2.1  - środki własne  24 874,00 X X X 
2.2   - dotacja  66 320,00 X X  
Źródło: Dane GOPS w Pałecznicy  

  W 2020 roku było świadczone 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. W 2020 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 5 rodzin, w których występował problem przemocy (kontynuacja lat 
poprzednich). Do Zespołu nie wpłynęły nowe „Niebieskie Karty – A” wszczynające procedurę 
Niebieskiej Karty w ramach których realizowane były czynności przez członków Zespołu/grup 
roboczych. Podjęto decyzję o zakończeniu 3 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.  
 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.  

LP FORMY POMOCY LICZBA 
ŚWIADCZEŃ 

KWOTA 
ŚWIADCZEŃ 

LICZBA 
RODZIN 

LICZBA OSÓB W 
RODZINACH 

1.  Odpłatność gminy za pobyt w 
domu pomocy społecznej  

85 210 942,00 zł 8 8 

Źródło: Dane GOPS w Pałecznicy  

W 2020 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. 

Liczba pobierających w 2020 roku zasiłek rodzinny wyniosła 111 rodzin. Całkowita 
kwota przyznanego świadczenia w formie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami wyniosła 310 
321,72 zł. 

 LP. WYSZCZEGÓLNIENIE LICZBA ŚWIADCZEŃ KWOTA 
WYPŁACANYCH 

ŚWIADCZEŃ 

1.  Zasiłki rodzinne: 2 629 310 321,72 zł 

2.  Dodatki do zasiłków rodzinnych 
z tytułu: 

 1 646 177 494,08 zł 
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2.1  Urodzenia dziecka   7 7 000,00 zł 

2.2  Opieki nad dzieckiem w okresie  
 korzystania z urlopu wychowawczego 

 67 26 530,48 zł 

2.3  Samotnego wychowywania dziecka 68 13 012,22 zł 

2.4  Kształcenia i rehabilitacji dziecka  
 niepełnosprawnego 

136 13 417,90 zł 

2.5  Rozpoczęcia roku szkolnego 165 16 250,30 zł 

2.6  Podjęcia przez dziecko nauki w szkole       
 poza miejscem zamieszkania 

 615 46 247,24 zł 

2.7  Wychowania dziecka w rodzinie 
 wielodzietnej 

 588 55 035,94 zł 

3.  Jednorazowa zapomoga z tytułu 
 urodzenia dziecka 

  29 29 000,00 zł 

4.   Zasiłek pielęgnacyjny 966 208 438,60 zł 
 Źródło: Dane GOPS w Pałecznicy  

Od 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. 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. 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                      47 (4 osoby)           43 617,42 zł 

2.  Świadczenie „Za życiem” 0       0,00 zł 
Źródło: Dane GOPS w Pałecznicy  

Liczba osób korzystających ze świadczenia alimentacyjnego w roku 2020 wyniosła – 11,  
świadczenie wypłacane było dla 7 rodzin, kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 57 300,00.  

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE LICZBA ŚWIADCZEŃ KWOTA 
WYPŁACANYCH 

ŚWIADCZEŃ 

1.  Świadczenie z funduszu alimentacyjnego        129 57 300,00 zł 

2.  Fundusz alimentacyjny – zwrócone przez 
 dłużników - ogółem 

        X      524,30 zł 

3.  Z tego przekazane na dochody budżetu 
 państwa 

        X      523,08 zł 

Źródło: Dane GOPS w Pałecznicy 
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  Liczba pobierających w 2020 roku świadczenie wychowawcze wyniosła 429 rodzin – 
735 dzieci w rodzinach. Liczba udzielonych świadczeń wychowawczych to 8 388. Całkowita 
kwota przyznanego świadczenia w formie świadczenia wychowawczego wyniosła 
4 172 242,26 zł. Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko zostało wypłacone w 331 
rodzinach dla 495 dzieci. Kwota świadczeń to 1 297 049,86 zł .  

Liczba rodzin pobierających świadczenie szkolne "Dobry start" w 2020 r. wyniosła 327 
rodzin. Liczba wypłacanych świadczeń z tego tytułu to 493. Liczba dzieci na które zostało 
ustalone prawo do wypłacenia świadczenia "Dobry start" to 493 dzieci. Kwota wypłaconych 
świadczeń wychowawczych wyniosła 148 200,00 zł. 

Dla 5 osób uprawnionych w 2020 roku zostało wypłaconych 61 świadczeń  
pielęgnacyjnych w łącznej wysokości 96 563,00 zł 

Wypłacono 2 osobom uprawnionym w sumie 24 świadczenia dla opiekunów w łącznej 
kwocie 14 880,00 zł 

Wypłacono 5 uprawnionym osobom w sumie 34 świadczenia – specjalny zasiłek 
opiekuńczy w łącznej kwocie   21 080,00 zł. 

Wypłacono uprawnionym osobom w sumie 966 świadczeń – zasiłek pielęgnacyjny w 
łącznej kwocie  208 438,60  zł.  
 

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE LICZBA 
ŚWIADCZEŃ       

ROK 2020 

KWOTA 
ŚWIADCZEŃ 

ROK 2020 

 Zasiłek pielęgnacyjny - ogółem 966 208 439,00 zł 

 Zasiłek pielęgnacyjny - dla niepełnosprawnego dziecka 147 31 697,00 zł 

 Zasiłek pielęgnacyjny - osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16.   
roku życia o znacznym stopniu niepełnosprawności 

 

243 

 

52 418,00 zł 

 Zasiłek pielęgnacyjny - osobie, która ukończyła 75 lat 0 0,00 zł 

 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 

 

 

576 

 

 

124 324,00 zł 

 Świadczenie pielęgnacyjne 61 111 383,00 zł 

 Specjalny zasiłek opiekuńczy 38 23 560,00 zł 

 Świadczenia opiekuńcze ogółem - Zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia       
pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy 

 

1 065 

 

343 382,00 zł 

Źródło: Dane GOPS w Pałecznicy  

W 2020 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 2020 roku asystent rodziny 
odpowiedzialny był za pracę z 4 rodzinami w których wpierał 13 dzieci zagrożonych 
destabilizacją. 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. 
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W roku 2020 na terenie gminy Pałecznica funkcjonowała Placówka Wsparcia Dziennego. 
Działa ona na mocy współpracy pomiędzy gminą Pałecznica i Parafią rzymsko-katolicką p.w. 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”. Początkowo zakładany okres realizacji projektu to 01.01.2018 r. - 
31.12.2020 r., jednak ze względu na pandemię spowodowaną covid-19 realizacji projektu została 
przedłużona do 30 czerwca 2021 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.  

W roku 2020 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. GOPS w swej działalności 
współpracował również z Szkołą Podstawowa w Pałecznicy oraz Ibramowicach 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. 

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno   
w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Liczba wydanych przez Gminę 
Ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny w 2020 r. – 4 rodziny nowe,  2 przedłużenia ważności karty. 
Liczba przyznanych kart w 2020 r. wyniosła 22. Liczba  z terenu gminy Pałecznica korzystających 
z ogólnopolskiej KDR w 2020 r.  to 375 osób w rodzinach; w tym: 150 rodziców, 225 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 2020 roku skorzystały 2 rodziny. 
  W 2020 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.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pałecznicy w 2020 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: 
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• „Aktywność droga do celu” - kompleksowy program na rzecz aktywizacji społecznej i 
zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt był finansowany z 
EFS, 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. 
W roku 2020 wsparciem objętych zostało 40 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.                                                                                                                                       
• Program Wieloletni „Senior+” na lata 2014 – 2020 oraz projekt „Dom Seniora w 
Pałecznicy” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.3, w latach 2018-2019, 
funkcjonuje Placówka Pobytu Dziennego, która zapewnia pobyt osobom starszym, wsparcie 
psychologiczne, pedagogiczne, rehabilitację ruchową oraz ciepły posiłek i dowóz na zajęcia.  
• „Aktywny Senior” dzienna opieka i aktywizacja osób niesamodzielnych. Projekt 
skierowany był do mieszkanek i mieszkańców powiatu proszowickiego w wieku 60+. Dla 
uczestniczek i uczestników przewidziano możliwość korzystania z zajęć organizowanych przez 
Dzienny Ośrodek dla Osób Starszych w Pieczonogach „Przedsionek nieba”. Ośrodek oferował  
zajęcia usprawniająco - ruchowe, kulturalne, udzielanie porad i pomocy w załatwianiu bieżących 
spraw oraz zajęcia rekreacyjne. Oferta domu obejmujmowała również transport z i do miejsca 
zamieszkania oraz dwa posiłki, w tym jeden ciepły. Pakiet usług jest dobierany indywidualnie. 
• W związku z stanem epidemiologicznym, Gmina Pałecznica w roku 2020 przystąpiła do 
realizacji projektu „Wspieraj Seniora” – Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. Program 
zakładał pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć 
konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich 
bezpieczeństwo. 
• Projekt partnerski pn.: „Czas na zmiany”, współfinansowany w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 4.3 Współpraca 
ponadnarodowa, w ramach projektu pn. „Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów 
wdrażających współpracę międzynarodową” realizowanego przez Fundację „Fundusz 
Współpracy. 
Głównym celem projektu i partnerstwa był wzrost efektywności podejścia do klienta Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez wdrożenie innowacyjnego modelu pracy opartego na 
transferze i adaptacji rozwiązań stosowanych przez partnera zagranicznego. 
• Projekt partnerski pn. „Aktywność drogą do sukcesu” - to kontynuacja projektu pn. 
„Aktywność droga do celu”. 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. W ramach projektu podjęte zostaną działania mające na celu uruchomienie 
procesu aktywizacji społecznej, zawodowej i zdrowotnej podopiecznych Ośrodka Pomocy 
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Społecznej. Projekt realizowany będzie w latach 2021-2023. W roku 2020 GOPS w Pałecznicy 
podpisał z Stowarzyszeniem porozumienie o partnerstwie w realizacji projektu. Rozpoczęcie 
działań przewidziane jest w roku 2021. Wartość całkowita projektu to 415 975,00  zł.   
• realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego  ze środków 
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym na lata 2014-2020. Celem programu 
było udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez 
udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek żywnościowych. Pomoc mogły 
otrzymywać osoby lub rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące niski 
dochód, wyliczany jako określony w danym roku procent kryterium dochodowego wymienionego 
w ustawie o pomocy społecznej. Pomoc rozdysponowana została przez OPS.  Osoby potrzebujące 
wsparcia otrzymały artykuły warzywne i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne, a także cukier i 
olej. W roku 2020 z tej formy pomocy skorzystało 112 osób zamieszkałych na terenie gminy                   
Pałecznica. 
• „Posiłek w szkole i w domu” na łączną kwotę 77 722 zł, które objęły 72 osoby. 

 
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W PAŁECZNICY 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pałecznicy jako ośrodek wsparcia dziennego w 
swojej bieżącej działalności w 2020 r. 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. 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. Prowadzono 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.  
Uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Pałecznicy w roku 2020 były 34 osoby:                      
- osoby chore psychicznie – 22 osoby, 
- osoby niepełnosprawne intelektualnie - 5 osób,                                                                                                                                           
- osoby wykazujące inne zaburzenia czynności psychicznych - 7 osób.  
Uczestnicy ŚDS w Pałecznicy zamieszkują na terenie Powiatu Proszowickiego, w tym:                       
- w Gminie Pałecznica –  24 osoby,                                                                                                          
- w Gminie Proszowice – 7 osób,                                                                                                          
- w Gminie Radziemice – 3 osoby. 

Główne zadanie Domu tj. podtrzymanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do 
prawidłowego funkcjonowania  w społeczności realizowane było poprzez: 
• trening samodzielności, zaradności życiowej tj.  trening higieniczny,  trening kulinarny;                                                                                                                                                    
• trening umiejętności społecznych i interpersonalnych  
• trening ekonomiczny 
• trening radzenia sobie ze stresem  
• rehabilitację ruchową 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Europejski_Fundusz_Pomocy_Najbardziej_Potrzebuj%C4%85cym
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bieda
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBywno%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ustawa_o_pomocy_spo%C5%82ecznej_(2004)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skrobia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cukier_spo%C5%BCywczy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oleje
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• poradnictwo psychologiczne 
• ambulatoryjne wsparcie  psychiatryczne  
• trening umiejętności spędzania wolnego czasu  

Uczestnicy ŚDS brali udział w różnorodnych spotkaniach integracyjnych  i wyjazdach 
turystycznych. 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.  
W Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzona była terapia zajęciowa w następujących 
pracowniach:  gospodarstwa domowego, plastyczna, stolarska, oraz w kącikach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
komputerowy, zoologiczny, warsztat gospodarczy. W placówce były prowadzone także zajęcia 
świetlicowe (grupowe).                                                                                                                                                                          
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.                                                                                                                                                 

Uczestnikom oraz ich rodzinom udzielano wsparcia  w załatwianiu spraw formalnych - 
bankowych, urzędowych itp. oraz korzystania z instytucji opieki medycznej.                                                                                                                                                              
Na dzień 31.12.2020 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  etat  ( 1 osoba) 
- 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 – ¼  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. 
 
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 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 2020 r. Komisja rozpatrzyła 7 wniosków o zastosowanie poddania się leczeniu 
uzależnienia od alkoholu, wystosowała 10 wezwań. W stosunku do 1 osoby wystąpiono do Sądu 
Rejonowego dla  Krakowa Nowej Huty z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia. W 
2020 r. 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 2020 
udzielono w Punkcie 15 konsultacji. Do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie 
w roku 2020 doprowadzono 3 osoby nietrzeźwe z terenu gminy Pałecznica. 
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W ramach profilaktyki uniwersalnej w 2020 r. planowano realizację wśród młodzieży 
szkolnej program profilaktyczny rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych pod nazwą „DEBATA”. Ze względu jednak na zamknięcie szkół z 
powodu stanu epidemiologicznego przedmiotowego programu nie zrealizowano. W zakresie 
działań profilaktycznych dystrybuowano plakaty, ulotki broszury informujące o szkodliwości 
spożywania alkoholu oraz środków psychoaktywnych. 

GKRPA opiniowała  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 

Gminne Centrum Kultury  i Promocji Gminy Pałecznica w związku z ogłoszonym stanem 
pandemii covid-19 i zgodnie z zaleceniami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 
12.03.2020 roku ograniczyło swoją działalność, promując swoje  działania głównie w mediach 
społecznościowych. 
Dochody ogółem to kwota 118 557,55 zł. w tym: 
• otrzymana dotacja z Urzędu Gminy Pałecznica w kwocie 100 000,00 zł. 
• dochody z wynajmu sali w kwocie 15 519,80 zł. 
Wydatki ogółem w kwocie 118 556,33 zł., w tym: organizacja imprez kulturalnych oraz 
uroczystości gminnych w kwocie 28 102,01 zł. 
Gminne Centrum Kultury  i Promocji Gminy Pałecznica organizowało  
„Dzień Kobiet”, „Spotkania opłatkowe”, „Występ Mażoretek” połączony z Koncertem Szkoły 
Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Pałecznicy. 
 
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PAŁECZNICY 

Gminna Biblioteka Publiczna w Pałecznicy w 2020 roku zorganizowała następujące akcje i 
uroczystości: 
• „Walentynki w Bibliotece ” - warsztaty plastyczne, 
• konkurs plastyczny na kartkę świąteczną promującą gminę Pałecznica, 
• włączenie się w akcję "Betlejemskie Światełko". 

W związku z ogłoszonym stanem pandemii covid-19 i zgodnie z zaleceniami Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 12.03.2020 roku  Biblioteka została czasowo zamknięta, a 
jej funkcjonowanie uległo zmianie i ograniczeniu - promując Bibliotekę i jej działania w mediach 
społecznościowych - Facebook.  
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W 2020 roku GBP w Pałecznicy uzyskała dotację z Urzędu Gminy Pałecznica w 
wysokości 90 000,00 zł oraz dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy 
Program Rozwoju Czytelnictwa”, Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 
publicznych"  w kwocie 2 000,00 zł. W ramach programu zakupiono 232 woluminy (książek) na 
kwotę  6 174, 82zł  (dotacja + wkład własny). 
  
Rozdział 6. 
STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE POZARZĄDOWE – AKTYWNOŚĆ 
OBYWATELSKA 

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  

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 3 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, liczące 45 członków. W 2020 
roku liczba członków zwyczajnych we wszystkich jednostkach OSP na terenie gminy Pałecznica 
wyniosła 303, honorowych 11, wspierających 28. Łącznie odnotowano 342 członków. 
W 2020 roku zrealizowano projekt ,,Zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego dotkniętymi skutkami powodzi”. W 
ramach zadania sfinansowany został zakup sprzętu, środków ochrony osobistej oraz elementów 
ubrania ochronnego do działań bojowych w tym: pompa szlamowa, węże W75 i węże W52 
radiostacja, ubrania specjalne oraz zraszacze, wyciągarka i system łańcuchów podwieszanych. 
Kwota pomocy finansowej to 50 000,00 zł, którą Gmina otrzymała z Zarządu Województwa 
Małopolskiego. Zakupiony sprzęt został przekazany OSP Pałecznica.  

W 2020 roku udzielono dotacji z budżetu gminy następującym jednostkom OSP: 
• OSP Pieczonogi - otrzymało dofinasowanie na remont remizy w kwocie 4 700,00 zł 
• OSP Nadzów - otrzymało dofinasowanie na remont remizy w kwocie 5 150,00 zł 
• OSP Czuszów - otrzymało dofinasowanie na zakup sprzętu w kwocie 900,00 zł 
• OSP Pałecznica - otrzymała dofinasowanie na zakup ubrania specjalistycznego i przewodów 

hydraulicznych w kwocie 4 450,00 zł 
• OSP Pałecznica - otrzymała dofinasowanie na dokonanie opłaty ubezpieczenia AC nowo 

zakupionego samochodu ratowniczo-gaśniczego MAN  KPR 9N98 w kwocie 7 372,00 zł. 
W 2020 roku wypłacono strażakom OSP z gminy Pałecznica ekwiwalent za akcje 

ratowniczo-gaśnicze oraz wykonano badania lekarskie dla 13 strażaków OSP z gminy Pałecznica.  

 
 
 
Rozdział 7. 
GOSPODARKA ODPADAMI I OCHRONA ŚRODOWISKA 
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GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

W roku 2020 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. 

W roku 2020 systemem zbiórki odpadów na terenie gminy Pałecznica zostały objęte 858 
nieruchomości, w których zgodnie z deklaracjami zamieszkuje 3070 osób. Właściciele 800 
nieruchomości zadeklarowali selektywny sposób zbierania odpadów, co stanowi 93% wszystkich 
gospodarstw domowych objętych systemem gospodarowania odpadami. W pozostałych 
nieruchomościach odpady nie były segregowane. 
Cena odbioru i zagospodarowania odpadów jaką mieszkańcy płacili w roku 2020 wynosiła 
odpowiednio: 
- za odpady zbierane w sposób selektywny – 21,8 zł od osoby 
- za nieprawidłową segregację – 43,60 zł od osoby 
 
Rozliczenie należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2020 

 NALEŻNOŚCI WPŁYWY ZALEGŁOŚCI ODSETKI NADPŁATY 
BOLÓW 21 891,00 19 027,06 2 863,94 0,00 9,00 

CZUSZÓW 180 887,67 137 970,51 43 953,76 4 386,90 1 036,60 
GRUSZÓW 75 145,90 59 157,74 16 387,56 779,68 399,40 

IBRAMOWICE 50 799,80 41 190,60 9 873,20 283,80 264,00 
LELOWICE K. 59 376,10 47 670,87 11 906,12 659,38 200,89 

ŁASZÓW 35 203,96 18 481,60 15 206,90 2 023,80 0,00 
NADZÓW 129 422,67 96 998,54 33 202,93 2 065,89 778,80 

NIEZWOJOWICE 39 702,60 30 107,74 9 594,86 19,00 0,00 
PAŁECZNICA 133 064,15 105 568,68 27 611,67 2 247,56 116,20 
PAMIĘCICE 69 616,00 48 675,47 18 180,13 1 430,68 263,60 

PIECZONOGI 48 514,20 46 540,60 2 212,40 466,00 238,80 
SOLCZA 29 419,40 22 050,57 7 368,83 119,00 0,00 

SUDOŁEK 46 419,60 31 608,05 14 285,10 730,34 76,70 
WINIARY 69 670,04 50 511,98 19 657,66 1 217,25 499,60 

Źródło: Dane z Urzędu Gminy Pałecznica. 
 
OCHRONA ŚRODOWISKA 

W 2020 roku gmina Pałecznica 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 odbywała się na terenie nieruchomości zlokalizowanych w 41 
gminach woj. małopolskiego. Gminy, na których obszarze realizowany jest projekt zawarły 
umowę partnerską. Projekt realizowany jest w formule klastra energii. Zadania merytoryczne 
projektu obejmowały zakup i montaż instalacji OZE w poszczególnych gminach projektu. Zadanie 
wykonają Wykonawcy, którzy zostali wyłonieni w drodze przeprowadzonego zamówienia 
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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 wzięło udział 145 gospodarstw domowych.   
Mieszkańcy otrzymali 60% dofinansowania do montażu instalacji OZE w swoich domach, 
(kolektorów słonecznych do podgrzewania wody, ogniw fotowoltaicznych produkujących energię 
oraz pomp ciepła do ogrzewania budynków). W ramach tego projektu zamontowano także panele 
fotowoltaiczne 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).  

W 2020 r. realizowano projekt „LIFE-Małopolska w Zdrowej Atmosferze” koordynowany 
przez Województwo Małopolskie. Celem projektu jest walka o poprawę jakości powietrza. To 
przede wszystkim program edukacyjny, mający na celu uczulenie mieszkańców na ochronę 
powietrza. W ramach projektu zakupiono kamerę termowizyjną FLIR E8XT, prowadzono 
inwentaryzację źródeł ogrzewania, rozdawano wśród mieszkańców gminy ulotki związane z niską 
emisją i sposobami na jej ograniczenie.   
    
AZBEST  

W 2020 roku gmina Pałecznica usuwała i unieszkodliwiała wyroby zawierające azbest - 
firma Środowisko i Innowacje Sp. z.o.o  odebrała od 24 osób z terenu gminy Pałecznica wyroby 
zawierające azbest o łącznej masie 95 Mg. 
 
BEZDOMNE ZWIERZĘTA  

W 2020 roku Gmina realizowała uchwalony przez Radę Gminy Pałecznica Program opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy 
Pałecznica. Gmina podpisała umowę ze schroniskiem dla zwierząt: Fundacja Straż Obrony Praw 
Zwierząt, z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 32-020 Wieliczka oraz umowę z Lecznicą 
Weterynaryjną, ul. Bohaterów Getta 7, 32-005 Niepołomice.   
W 2020 r. oddano do schroniska 6 psów.  

Rozdział 8. 
STAN MIENIA KOMUNLANEGO  

 
Gmina Pałecznica objęta jest w niewielkim fragmencie miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego uchwalonym w 2014 roku. Dokumentem tym objęty jest 
fragment centrum sołectwa Pałecznica o powierzchni ok. 17 ha, co stanowi 0,35% powierzchni 
całej gminy. W 2020 roku dokument został zmieniony w zakresie zagospodarowania terenów z 
przeznaczeniem pod rozbudowę bazy sportowo - edukacyjnej na terenie Pałecznicy. 

W roku 2020 przeprowadzono przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę nieruchomości 
gminnych.   

W 2020 roku Gmina Pałecznica sprzedała jedną nieruchomość wchodzącą w skład 
gminnego zasobu nieruchomości. W wyniku zorganizowanego 3. przetargu na zbycie działki 
107/1 w Pieczonogach sprzedano nieruchomość za cenę netto 26 2770,00 zł. Nadal nie 
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rozstrzygnęła się sprawa sprzedaży działki 166/10 Czuszowie zgodnie z podjętą w tym temacie 
uchwałą z 2019 roku, gdyż 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 27/1 w Pałecznicy pod 
budowę PSZOK, którą Gmina w 2020 roku zakupiła od PGNiG za kwotę 6 600,00 zł. W drodze 
darowizny gmina Pałecznica nabyła także grunty zajęte pod drogi. 

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa Nowej Huty w roku 2020 toczyły się nadal 
postępowania w przedmiocie zasiedzenia na rzecz gminy Pałecznica nieruchomości położonej w 
sołectwie Gruszów dz. 158  oraz Łaszów dz. 148. W marcu 2021 r. Sąd wydał orzeczenie, na 
mocy którego stwierdził nabycie przez zasiedzenie prawa własności działki 157 w sołectwie 
Gruszów zabudowanej budynkiem remizy OSP. 
 
Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności  

Opis mienia nieruchomości Ilość Wartość w zł Tytuł prawny posiadanego 
mienia 

1 2 3 4 

grunty:    

rolne 40 131 448,77 własność 

zabudowane 33 731 314,63 własność 

pozostałe 32 277 662,25 własność 

II.  NIERUCHOMOŚCI  ZABUDOWANE 

budynki:    

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 1 892 333,88 własność 

remizy OSP 8 2 743 265,58 własność 

gospodarczy 1 6 039,19 własność 

lecznica zwierząt 1 44 347,20 własność 

szkolne 1 90 577,23 własność 

Gminna Biblioteka Publiczna 1 441 313,04 własność 
Gminne Centrum Kultury i Promocji Gminy 
Pałecznica 1 2 097 256,56 własność 

Budynki po SKR 3 158 209,00 własność 

Dom Seniora Winiary i ŚDS 1 3 158 695,01 własność 

Dwór w Nadzowie 1 71 349,69 własność 

Wiata przystankowa 3 27 522,65 własność 
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Pozostałe nieruchomości:   

biologiczne oczyszczalnie ścieków 38 235 580,00 własność 

oczyszczalnia ścieków 2010 mb 729 494,13 własność 

sieć wodociągowa 87883 mb 4 911 338,24 własność 

kanalizacja sanitarna 4300 mb 968 133,57 własność 

drogi  6777 km 18 602 482,82 własność 

studnia 1 3 934,19 własność 

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 

przydomowe oczyszczalnie ścieków 373 4 958 432,62 własność 

oświetlenie uliczne  665 796,65 własność 

mikroinstalacje fotowoltaiczne 90% 20 759 610,22 własność 

boisko Czuszów 1 481 942,91 własność 
Źródło: Dane z Urzędu Gminy Pałecznica. 

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 2020 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 
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