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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 km
2
). 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 186 podmiotów gospodarczych (w tym osoby fizyczne wykonujące 

działalność gospodarczą i spółki prawa handlowego). Dominująca jest działalność usługowa: 

roboty budowlane, transport drogowy, konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 

fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne. W zakresie handlu - występuje zarówno sprzedaż 

hurtowa, jak i detaliczna.  

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 wodociągu gminnym, którym objęte są wszystkie wsie i jednostki 

osadnicze. Łączna produkcja wody przez stacje uzdatniania wody w 2021 roku wyniosła ok.  

321 tys. m³, z czego na potrzeby gospodarstw domowych 105 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.  

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 
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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 2021 roku wykonano modernizację dróg dojazdowych do pól, dofinansowaną ze 

środków budżetu województwa małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów 

rolnych oraz z budżetu gminy. W ramach poniesionych wydatków zrealizowano cztery 

inwestycje: 

 Modernizacja / remont drogi dojazdowej do pól działka nr 293 w miejscowości  Niezwojowice 

o długości 120 mb, w km 0+000-0+120 

 Modernizacja / remont drogi dojazdowej do pól działka nr 151/3 i 204/1 w miejscowości 

Lelowice Kolonia o długości 200 mb, km 0+000-0+200 

 Modernizacja / remont drogi dojazdowej do pól działka nr 463 w miejscowości Nadzów  

o długości 200 mb, w km 0+000-0+200 

 Modernizacja / remont drogi dojazdowej do pól działka nr 481 w miejscowości Nadzów  

o długości 150 mb, w km 0+000-0+150 

W 2021 roku zostały odbudowane następujące drogi ze środków z budżetu państwa oraz 

budżetu gminy - zadania realizowane w zakresie usuwania skutków intensywnych opadów 

atmosferycznych w 2021 r:  

 nr drogi 160608 K ,,Gruszów” w km 0+ 000- 0+900  i w km 0+950-1+906 w miejscowości 

Gruszów;  

 nr 160152  K „Pałecznica – Pamięcice – Solcza – Niezwojowice” w km 5+970-6+119; 8+277-

9+100; 9+640-10+220 w miejscowości  Solcza, Niezwojowice, Pamięcice;  

 nr drogi 160154  K ,,Pamięcice”   w km  0+700- 0+965 w miejscowości  Pamięcice; 

 nr drogi 160177 K ,,Czuszów –Pieczonogi” w km 2+429 -3+800; 4+900-6+249; 6+400- 

6+757 w miejscowości  Czuszów ,  Pieczonogi; 

 nr drogi 160163K- remont - ul. Strażacka nr drogi 160163K w miejscowości Pałecznica w km 

0+135-0+272 wraz z przebudową  przepustu w ciągu ul. Akacjowa w miejscowości 

Pałecznica w km 0+272.                    

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 31.12.2021 r. 3557 osób. 

 

Ludność sołectw gminy Pałecznica, stan na 31 grudnia 2021 r. 

Miejscowość < 18 Dorośli Kobiety Mężczyźni Razem 

Bolów 18 64 28 36 82 

Czuszów 121 483 237 246 604 

Gruszów 66 221 112 109 287 

Ibramowice 36 144 71 73 180 

Lelowice Kolonia 43 146 81 65 189 

Łaszów 27 75 35 40 102 

Nadzów 97 354 178 176 451 

Niezwojowice 20 132 63 69 152 

Pałecznica 93 419 228 191 512 
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Pamięcice 54 196 101 95 250 

Pieczonogi 38 173 86 87 211 

Solcza 24 72 32 40 96 

Sudołek 25 130 65 65 155 

Winiary 60 226 115 111 286 

Razem 722 2835 1432 1403 3557 

Źródło: dane Urzędu Gminy Pałecznica. 

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 Stanisław 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Rada Gminy Pałecznica VIII Kadencji 

podjęła 55 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 –Dyrektor Joanna Zemełka 
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- 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 2021 r. 

sukcesywnie i konsekwentnie realizowała cele nakreślone w strategii rozwoju, co jest możliwe 

dzięki skutecznemu aplikowaniu o środki finansowe z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 

czy dotacji rządowych, wspierających rozwój lokalny. W 2021 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 zrealizowała projekt pn. 

„Centrum Rozwoju Społecznego w Gminie Pałecznica”. Całkowita wartość Projektu wyniosła 

19 809 191,26 (etap I: 19 202 056,67, etap II: 607 134,59). Projekt został zrealizowany 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 10 414 830,91 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 430 000,00 zł. 

- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, dotacja w kwocie 500 000,00 zł. 

W ramach zadania na bazie istniejącej sali gimnastycznej, zlokalizowanej przy nowym 

budynku edukacyjnym w Pałecznicy powstało Centrum Rozwoju Społecznego. Budynek pełni 

funkcje sportowe, rekreacyjne i rehabilitacyjne. Służy jako miejsce odbywania lekcji WF dla 

dzieci ze szkoły, a także jako miejsce rozwoju aktywności sportowej mieszkańców, w tym 

mieszkańców dorosłych i seniorów, jest miejscem realizacji zadań rehabilitacji zdrowotnej oraz 

służy jako miejsce spotkań, w tym imprez integracyjnych dla mieszkańców, stanowi miejsce 

integracji społecznej dzieci i młodzieży z problemami dostosowawczymi. Ponadto pełni rolę 

zaplecza dla Szkoły Muzycznej - umożliwia organizację koncertów (zwłaszcza w zimie), przez co 

przyczynia się do wzmocnienia poziomu integracji społecznej.  
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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 w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Pałecznica 

nr VIII/194/2020 z dnia 28.12.2020 roku. 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Pałecznica zamknął się planowanym 

deficytem budżetowym w kwocie 6 557 253,01 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów 

a planem wydatków. 

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg 

planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 

2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli. 

 

Wyszczególnienie Plan na 1.01.2021 r. 

(w zł) 

Plan na 31.12.2021 r. 

(w zł) 

Wykonanie (w zł) Realizacja planu 

po zmianach 

(w %) 

Dochody 31 930 737,80 41 700 641,61 40 353 339,21 96,77% 

Wydatki 38 520 446,90 48 257 894,62 40 156 331,33 83,21% 

Wynik -6 589 709,10 -6 557 253,01 197 007,88 - 

 

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2021 roku na przestrzeni 

lat 2019-2020 ujęto na wykresie poniżej. 

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Pałecznica w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020. 

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 40 353 339,21 zł, a ich realizacja 

stanowiła 96,77% planu wynoszącego 41 700 641,61 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku 

przedstawia tabela poniżej. 
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Wyszczególnienie Plan na 

1.01.2021 r. (w zł) 

Plan na 31.12.2021 r. 

(w zł) 

Wykonanie 

(w zł) 

Realizacja 

planu po 

zmianach 

(w %) 

Udział 

(w %) 

Dochody bieżące 21 148 729,37 23 417 077,78 24 237 930,35 103,51% 60,06% 

Dochody majątkowe 10 782 008,43 18 283 563,83 16 115 408,86 88,14% 39,94% 

RAZEM DOCHODY 

OGÓŁEM 
31 930 737,80 41 700 641,61 40 353 339,21 96,77% 100,00% 

 

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 40 156 331,33 zł, a ich realizacja wyniosła 

83,21% planu wynoszącego 48 257 894,62 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku 

przedstawia tabela poniżej. 

Wyszczególnienie Plan na 

1.01.2021 r. (w zł) 

Plan na 

31.12.2021 r. (w zł) 

Wykonanie 

(w zł) 

Realizacja planu 

po zmianach 

(w %) 

Udział 

(w %) 

Wydatki bieżące 21 140 918,71 22 322 159,74 21 003 955,41 94,09% 52,31% 

Wydatki majątkowe 17 379 528,19 25 935 734,88 19 152 375,92 73,85% 47,69% 

RAZEM WYDATKI OGÓŁEM 38 520 446,90 48 257 894,62 40 156 331,33 83,21% 100,00% 

Źródło: Dane z Urzędu Gminy Pałecznica. 

 

Zadłużenie ogółem na 31.12.2021 roku wyniosło 5 271 211,88 zł, w tym: 

1) z tytułu kredytów zaciągniętych na wkład własny w związku z realizacją projektu 

współfinansowanego ze środków UE, na sfinansowanie deficytu budżetu wynikającego z 

realizacji projektu „Budowa Centrum Edukacyjnego” – 1 860 000,00 zł 

2) z tytułu kredytu na pokrycie deficytu w związku realizacją inwestycji w 2018r. w wysokości – 

1 620 000,00 zł, w tym na współfinansowanie zadań z budżetu UE – 670 000,00 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  1 791 211,88 zł, w tym: 

a) pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW – 1 269 417,00 zł 

b) pożyczka zaciągnięta w MARR – 521 794,88 zł. 

 

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, 

- 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 
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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 90 % zwodociągowana, natomiast z oczyszczalni ścieków  

w Gruszowie korzysta ok. 10 % mieszkańców. Dodatkowo mieszkańcy korzystają z 374 

przydomowych oczyszczalni ścieków. 

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 na rok 2021 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 2021 wynosiła 

3,29 zł netto za m³ tj. 3,55 zł brutto (z 8% podatkiem VAT). 

W roku 2021 sprzedaż wody wyniosła łącznie 366 206 m³, w tym: 

- odbiorcy indywidualni tj. mieszkańcy gminy Pałecznica -  149 369 m³ 

- odbiorcy hurtowi tj.  „Wodociągi Proszowickie”, Związek Międzygminny „NIDZICA” – 216 

837 m³. 

Rozliczenie należności z tytułu opłat za zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków  

i ogrzewanie budynków komunalnych w roku 2021. 

WODA - stan na dzień 31.12.2021 r. 

 NALEŻNOŚCI WPŁYWY ZALEGŁOŚCI ODSETKI 

BOLÓW 11 187,88 8 287,62 2 656,50 243,76 

CZUSZÓW 92 157,26 62 081,54 27 389,15 2 977,88 

GRUSZÓW 62 001,57 42 393,44 16 211,83 3 805,65 

IBRAMOWICE 38 243,41 22 406,31 16 033,14 685,00 

LELOWICE KOL. 65 970,70 42 204,61 17 823,09 5 943,93 

ŁASZÓW 15 887,65 10 791,85 4 638,92 456,93 

NADZÓW 111 743,91 77 382,22 29 926,91 4 552,34 

NIEZWOJOWICE-

SOLCZA 

42 895,77 33 083,49 9 425,26 465,90 

PAŁECZNICA 75 738,41 69 708,49 6 273,25 347,32 

PAMIĘCICE 52 595,97 39 462,99 11 178,61 2 175,04 

PIECZONOGI 31 189,99 23 452,26 7 336,24 401,49 

SUDOŁEK 40 919,73 25 688,31 14 052,42 1 232,26 

WINIARY 60 076,98 33 941,54 21 089,59 5 047,03 

Źródło: Dane z Urzędu Gminy Pałecznica. 

ŚCIEKI - stan na dzień 31.12.2021 r. 

 NALEŻNOŚCI WPŁYWY ZALEGŁOŚCI ODSETKI 

BOLÓW 36,40 36,40 0,00 0,00 

CZUSZÓW 846,14 436,41 361,02 48,72 

GRUSZÓW 75 823,52 49 304,86 23 230,21 4 367,70 

IBRAMOWICE 24,77 12,01 12,00 0,76 

LELOWICE KOL. 134,80 121,99 12,00 0,81 

ŁASZÓW 12,05 12,05 0,00 0,00 

NADZÓW 200,70 175,12 24,04 1,54 

NIEZWOJOWICE-

SOLCZA 

76,03 75,95 0,08 0,00 

PAŁECZNICA 2 395,09 2 395,07 0,00 0,02 
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PAMIĘCICE 164,23 111,81 48,13 4,29 

PIECZONOGI 39,07 24,02 12,07 2,98 

SUDOŁEK 164,56 16,24 132,00 16,33 

WINIARY 100,20 36,13 40,01 4,09 

Źródło: Dane z Urzędu Gminy Pałecznica. 

OGRZEWANIE - stan na dzień 31.12.2021 r. 

 NALEŻNOŚCI WPŁYWY ZALEGŁOŚCI ODSETKI 

POZOSTAŁE 8 792,58 6 171,62 1 830,98 789,98 

Źródło: Dane z Urzędu Gminy Pałecznica. 

PODATKI, CZYNSZE, DZIERŻAWY - stan na dzień 31.12.2021 r. 

Stawki podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz podatku od środków 

transportowych określone są w odpowiednich uchwałach Rady Gminy Pałecznica podjętych na 

rok  2021 r. 

Grunty gminy Pałecznica opodatkowane podatkiem rolnym - stan na dzień 31.12.2021 r. 

Stawka podatku Wielkość Powierzchnia 

(ha fiz.) 

Powierzchnia 

(ha przel.) 

Liczba kart 

2,5 q żyta do 0,1 ha fiz. 0,4727 0,5554 6 

0,1 – 1 ha fiz. 146,0048 207,4764 228 

pow. 1 ha fiz. 4282,5972 6221,0487 1144 

5 q żyta do 0,1 ha fiz. 2,4457 2,8594 37 

0,1 do 1 ha fiz. 99,9771 133,4759 282 

RAZEM  4531,4975 6565,4158 1697 

Źródło: Dane z Urzędu Gminy Pałecznica. 

 

Grunty i budynki na terenie gminy Pałecznica opodatkowane podatkiem od nieruchomości - stan 

na dzień 31.12.2021 r. 
Kategorie Powierzchnia (m²) 

Grunty:  

- związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 34 187 

- pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi jezior i zbiorników 

sztucznych 

 

17 821 

- inne grunty opodatkowane 40 470 

Budynki:  

- mieszkalne 14 704,23 

- pod działalność gospodarczą 7 158,51 

- pozostała powierzchnia budynków 1 837,37 

- działalność gospodarcza – świadczenia zdrowotne 798,49 

 Wartość 

Budowle opodatkowane podatkiem od nieruchomości 19 364 636,68 

Źródło: Dane z Urzędu Gminy Pałecznica. 

Na dzień 31.12.2021 r. w ewidencji podatkowej podatku od środków transportowych 

figurowało 43 podatników, a na kartach było 520 pojazdów opodatkowanych podatkiem od 

środków transportowych. 

Na dochody z czynszów składają się wpłaty najemców wydzierżawiających lokale 

mieszkalne oraz lokale przeznaczone pod działalność gospodarczą. 

 

PODATKI - stan na dzień 31.12.2021 r. 
 

KATEGORIA NALEŻNOŚCI WPŁYWY ZALEGŁOŚC

I 

ODSETKI 

POZOSTAŁE DO 

ZAPŁATY 

NADPŁATY 

BOLÓW 
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PODATEK ROLNY 38 770,00 31 170,00 7 600,00 3 671,85 0,00 

PODATEK LEŚNY 65,00 63,00 2,00 0,00 0,00 

PODATEK OD 

NIERUCHOMOŚCI 

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

PODATEK OD 

NIERUCHOMOŚCI-

DZIAŁALNOŚĆ 

GOSPODARCZA 

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

 CZUSZÓW   

PODATEK ROLNY 156 142,79 113 759,85 43 006,94 18 707,05 624,00 

PODATEK LEŚNY 95,00 66,00 29,00 0,00 0,00 

PODATEK OD 

NIERUCHOMOŚCI 

10 092,74 8 061,20 2 035,54 568,16 4,00 

PODATEK OD 

NIERUCHOMOŚCI-

DZIAŁALNOŚĆ 

GOSPODARCZA 

254 083,83 66 009,86 188 073,97 20 735,00  0,00 

 GRUSZÓW   

PODATEK ROLNY 97 307,57 70 877,83 26 957,74 10 710,36 528,00 

PODATEK LEŚNY 67,00 67,00 0,00 0,00 0,00 

PODATEK OD 

NIERUCHOMOŚCI 

4 286,60 3 501,40 785,60 10,00 0,40 

PODATEK OD 

NIERUCHOMOŚCI-

DZIAŁALNOŚĆ 

GOSPODARCZA 

3 346,00 3 346,00 0,00 0,00 0,00 

 IBRAMOWICE   

PODATEK ROLNY 75 423,07 48 881,90 27 692,17 16 351,92 1 151,00 

PODATEK LEŚNY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PODATEK OD 

NIERUCHOMOŚCI 

3 354,00 2 648,00 774,00 84,00 68,00 

PODATEK OD 

NIERUCHOMOŚCI-

DZIAŁALNOŚĆ 

GOSPODARCZA 

6 414,00 6 379,00 35,00 86,00 0,00 

LELOWICE - KOLONIA 

PODATEK ROLNY 71 775,47 46 830,00 25 513,93 7 066,64 568,46 

PODATEK LEŚNY 114,00 107,00 8,00 0,00 1,00 

PODATEK OD 

NIERUCHOMOŚCI 

678,60 432,00 265,60 0,00 19,00 

PODATEK OD 

NIERUCHOMOŚCI-

DZIAŁALNOŚĆ 

GOSPODARCZA 

663,00 662,00 1,00 0,00 0,00 

ŁASZÓW 

PODATEK ROLNY 66 359,42 40 309,91 26 203,91 14 219,98 154,40 

PODATEK LEŚNY 33,00 33,00 0,00 0,00 0,00 

PODATEK OD 

NIERUCHOMOŚCI 

3 888,00 805,00 3 083,00 181,00 0,00 

PODATEK OD 

NIERUCHOMOŚCI-

DZIAŁALNOŚĆ 

GOSPODARCZA 

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

NADZÓW 

PODATEK ROLNY 149 253,86 89 547,85 55 432,83 41 740,09 624,00 

PODATEK LEŚNY 4,00 0,00 2,00 0,00 0,00 

PODATEK OD 

NIERUCHOMOŚCI 

3 759,00 3 083,00 1 247,00  31,00 571,00 



12 

 

PODATEK OD 

NIERUCHOMOŚCI-

DZIAŁALNOŚĆ 

GOSPODARCZA 

6 368,00 6 300,40 67,60 0,00 0,00 

NIEZWOJOWICE 

PODATEK ROLNY 52 894,71 44980,90 8 573,91 1 435,80 660,10 

PODATEK LEŚNY 15,00 13,00 2,00 0,00 0,00 

PODATEK OD 

NIERUCHOMOŚCI 

203,00 203,00 0,00 0,00 0,00 

PODATEK OD 

NIERUCHOMOŚCI-

DZIAŁALNOŚĆ 

GOSPODARCZA 

279,00 279,00 0,00 0,00 0,00 

PAŁECZNICA 

PODATEK ROLNY 126 865,30 91 881,26 36 698,54 17 598,30 1 714,50 

PODATEK LEŚNY 102,00 74,00 28,00 0,00 0,00 

PODATEK OD 

NIERUCHOMOŚCI 

19 835,00 16 247,50 4 052,50 5 710,00 465,00 

PODATEK OD 

NIERUCHOMOŚCI-

DZIAŁALNOŚĆ 

GOSPODARCZA 

17 445,00 8 077,44 9 544,56 394,00 177,00 

PAMIĘCICE 

PODATEK ROLNY 114 467,51 97 385,44 18 243,07 2 569,83 1 161,00 

PODATEK LEŚNY 11,00 11,00 0,00 0,00 0,00 

PODATEK OD 

NIERUCHOMOŚCI 

3 846,80 4 021,00 27,80 3,00 202,00 

PODATEK OD 

NIERUCHOMOŚCI-

DZIAŁALNOŚĆ 

GOSPODARCZA 

15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 

PIECZONOGI 

PODATEK ROLNY 61 368,55 52 822,60 9 952,95 1 686,00 1 407,00 

PODATEK LEŚNY                 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PODATEK OD 

NIERUCHOMOŚCI 

2 949,00 2 870,00 126,00 0,00 47,00 

PODATEK OD 

NIERUCHOMOŚCI-

DZIAŁALNOŚĆ 

GOSPODARCZA 

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

 SOLCZA   

PODATEK ROLNY 37 020,45 33 590,45 4 095,00 658,00 398,00 

PODATEK LEŚNY 75,00 75,00 0,00 0,00 0,00 

PODATEK OD 

NIERUCHOMOŚCI 

1 098,10 483,00 615,10 756,00 0,00 

PODATEK OD 

NIERUCHOMOŚCI-

DZIAŁALNOŚĆ 

GOSPODARCZA 

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

 SUDOŁEK   

PODATEK ROLNY 67 366,27 38 886,20 28 814,25 17 703,55 334,20 

PODATEK LEŚNY 63,00 23,00 40,00 18,00 0,00 

PODATEK OD 

NIERUCHOMOŚCI 

763,00 650,00 120,00 0,00 7,00 

PODATEK OD 

NIERUCHOMOŚCI-

DZIAŁALNOŚĆ 

GOSPODARCZA 

 

1 134,00 1 134,00 0,00 0,00 0,00 

 WINIARY   

PODATEK ROLNY 90 303,23 69 055,15 21 671,08 3 146,53 423,00 
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PODATEK LEŚNY 243,00 233,00 10,00 1,00 0,00 

PODATEK OD 

NIERUCHOMOŚCI 

1 777,00 981,00 872,00 0,00 76,00 

PODATEK OD 

NIERUCHOMOŚCI-

DZIAŁALNOŚĆ 

GOSPODARCZA 

63,00 60,00 63,00 0,00 0,00 

OSOBY PRAWNE  

PODATEK ROLNY 621,00 285,00 337,00 0,00 1,00 

PODATEK LEŚNY 1 202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PODATEK OD 

NIERUCHOMOŚCI 

173 665,00 173 954,00 48,00 0,00 337,00 

  

PODATEK OD 

ŚRODKÓW 

TRANSPORTOWYCH 

546 793,60 451 707,01 92 739,35 15 054,98 13 073,70 

CZYNSZE, 

DZIERŻAWY 

74 772,18 60 229,71 14 610,12 4 638,91 67,65 

Źródło: Dane z Urzędu Gminy Pałecznica 

 

Rozdział 3.  

OŚWIATA 

 

Na terenie gminy Pałecznica w 2021 roku funkcjonował Zespół Szkolno-Przedszkolny  

z punktami przedszkolnymi, Szkoła Podstawowa w Ibramowicach i Szkoła Muzyczna I stopnia 

im. Stanisława Moniuszki w Pałecznicy. 

 

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PAŁECZNICY 

 

UCZNIOWIE I ODDZIAŁY  

Do 31 sierpnia 2021 r. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Pałecznicy liczyła 17 oddziałów,  

w tym:  

 11 klas ogólnodostępnych  

 6 grup przedszkolnych – 3 PP Pałecznica, 2 PP Czuszów, 1 PP Nadzów. 

Łączna liczba uczniów – 342, w tym:  

 216 uczniów w klasach ogólnodostępnych SSP Pałecznica, 2 uczennice w OREW  

w Miechowie 

 124 dzieci w grupach przedszkolnych: Pałecznica – 65, Nadzów – 20, Czuszów – 39, w tym 

do oddziałów przedszkolnych uczęszczało łącznie 27 dzieci sześcioletnich, tzw. „zerówka”.   

 

Od 1 września 2021 r. utworzono Zespól Szkolno-Przedszkolny, który tworzy Samorządowa 

Szkoła Podstawowa w Pałecznicy z punktami przedszkolnymi w Czuszowie i Nadzowie oraz 

Przedszkole Publiczne w Pałecznicy. Na koniec 2021 roku Zespół liczył 17 oddziałów, w tym:  

 11 klas ogólnodostępnych  

 6 grup przedszkolnych – 3 Przedszkole Publiczne Pałecznica, 2 PP Czuszów, 1 PP Nadzów. 

Łączna liczba uczniów – 341, w tym:  

 219 w klasach ogólnodostępnych 

 2 w Ośrodku Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Miechowie 



14 

 

 111 w grupach przedszkolnych: Pałecznica – 63, Czuszów – 33, Nadzów – 15, w tym do 

oddziałów przedszkolnych uczęszczało łącznie 25 dzieci  sześcioletnich, tzw. „zerówka”. 

 

RADA PEDAGOGICZNA 

Na dzień 31.12.2021 r. zatrudnionych było 34, w tym: 

- 1 urlop macierzyński,  

- 2 urlop bezpłatny 

- 26 nauczycieli pełnozatrudnionych  

- 3 nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin.  

- 3 nauczycieli uzupełnia etat w szkole w Pałecznicy. 

Liczba nauczycieli wg. stopni awansu zawodowego: 

- stażysta:  1 

- kontraktowy:  4 

- mianowany:  4 

- dyplomowany:  25 

 

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 36 uczniów. W Samorządowej Szkole Podstawowej  

w Pałecznicy realizowano zajęcia rewalidacyjne dla 5 uczniów posiadających orzeczenie  

o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla 44 uczniów, w tym 

dla 5 w trybie indywidualnym – wszyscy uczniowie posiadali opinię poradni psychologiczno-

pedagogicznej i wskazania do tego typu zajęć. W ramach pracy psycholog szkolny zapoznał dzieci 

ze sposobami komunikowania się bez przemocy, przekazywał sposoby radzenia sobie z trudnymi 

emocjami, stresem, dostarczał wsparcia dzieciom i rodzicom w trudnych sytuacjach życiowych 

oraz uwrażliwiał rodziców na potrzeby dzieci, zapoznawał z różnymi sposobami reagowania na 

trudne zachowania dzieci. Przeprowadzone zostały warsztaty w klasach - „Świat emocji, jak sobie 

z nim radzić”, „Co daje nam szkoła, umiejętność zachowywania zasad i norm grupowych”. Do 

zadań psychologa należała też obserwacja dzieci na zajęciach (klasy I-III, dzieci przedszkolne) 

oraz prowadzenie badań psychologicznych. 

 

REALIZOWANE PROJEKTY  

• „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.  

• Samorządowa Szkoła Podstawowa w Pałecznicy złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach 

programu Laboratoria Przyszłości. Dzięki temu udało się pozyskać dofinansowanie  

w wysokości 70 000,00 zł i zakupić drukarkę 3D oraz sprzęt do nagrywania i aparaty 

fotograficzne. 

• 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 ,,Znamię! Znam 
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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. 

• Warsztaty pszczelarskie przeprowadzone przez członków Stowarzyszenia Pszczelarzy Ziemi 

Proszowickiej. Uczniowie poznali ciekawe życie pszczół miodnych, rolę owadów zapylający  

w przyrodzie, zapoznali się z produktami pszczelimi, poznali różne owady, które zapylają 

kwiaty Największą atrakcją było budowanie hoteli dla dzikich pszczół. Efektem warsztatów był 

zrobienie hotelu dla owadów i umieszczenie go w ogródku przed szkołą. 

• Harcerstwo – w Samorządowej Szkole Podstawowej działa DRUŻYNA B612, której 

członkowie we wrześniu 2021 r. uczestniczyli w uroczystej inauguracji Roku Harcerskiego 

ZHP Chorągwi Krakowskiej. Harcerze z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w programie, 

brali udział w grach terenowych. Przez cały rok uczestniczyli w szkolnych i patriotycznych.  

• Program Profilaktyczny „Cukierki” dla klasy trzeciej – program z zakresu profilaktyki 

uniwersalnej, którego celem było przybliżenie uczniom podstawowych informacji na temat 

środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych, kształtowanie umiejętności troski o 

własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi, kształtowanie postawy dystansu w relacjach  

z osobami nieznajomymi, nauka współpracy, jako formy zapobiegającej zachowaniom 

agresywnym. 

• Program Profilaktyczny on-line „Smak Życia, czyli debata o dopalaczach” dla klas siódmych. 

Celem programu było dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji na temat 

„dopalaczy” i zagrożeń wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenia 

ostrożności i zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi produktami. Program zachęca również 

do zwiększenia gotowości młodych ludzi uczestniczących w programie do podejmowania 

zachowań prozdrowotnych i sięgania po pomoc w przypadkach doznawanych szkód. 

 

INNOWACJE I KONKURSY 

 Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom - Promowanie wartościowej literatury dla dzieci  

i młodzieży, poprzez regularne wspólne czytanie dzieciom w przedszkolu i uczniom klas 1-3 

przez starszych kolegów i koleżanki.  

  „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci” – doposażenie szkoły w sprzęt w ramach zbiórki 

zużytego sprzętu elektronicznego, AGD, baterii, itp. 

 „Przerwa na czytanie” – stworzenie „kącików czytelniczych”, gdzie uczniowie  

i przedszkolaki w czasie przerw między lekcjami gromadzili się aby posłuchać fragmentów 

znanych baśni oraz opowiadań prezentowanych przez starszych kolegów i koleżanki. 

 Projekt Zero Waste – klasa 3 – celem projektu była edukacja ekologiczna dzieci w zakresie 

podejmowania działań zero waste, a przede wszystkim wdrażanie nawyków chroniących 

środowisko naturalne w życiu codziennym.  Program niesie ze sobą wiele korzyści, m.in.: 

zwiększenie świadomości ekologicznej wśród dzieci, uczenie poprzez zabawę, integrację  

w szczytnym celu oraz zwiększenie wiedzy na temat aktualnych problemów ekologicznych na 

świecie. Uczniowie wykorzystywali w działalności plastycznej odpady szklane i plastikowe 

dając im nowe przeznaczenie. Dowiedzieli się, jak wykorzystywać produkty, pomysłowo 

przyrządzać posiłki, aby ekonomicznie gospodarować żywnością. 

 Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia – udział w akcji edukacyjnej 
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 Szkoła do hymnu – udział w akcji MEiN – akcja wspólnego odśpiewania „Mazurka 

Dąbrowskiego” z racji Święta Niepodległości w dniu 10 listopada o godz. 11.11 

 Szkoła Pamięta - ogólnopolską akcja ogłoszoną MEiN. W ramach akcji porządkowano groby 

na cmentarzu w Pałecznicy, tworzono prace plastyczne nawiązujące do polskiej tradycji świąt 

zadusznych, poznawano lokalne miejsca pamięci. 

 „Oczarowani Bajką” – Powiatowy konkurs recytatorski dla uczniów klas I-VI 

 X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 

 Akcja „Wyślij Pączka do Afryki” – akcja promująca pomoc niedożywionym dzieciom  

w Afryce 

 II miejsce dla przedszkolaka z PP w Nadzowie w XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu 

Literackiego ,,Mam prawo…” 

 Konkurs „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” – 

nagrodzeni zostali uczniowie klas I-III 

 „Bądź aktywny dla siebie i swojego zdrowia” - konkurs promujący aktywność rekreacyjno-

sportową oraz zdrowie. Rywalizacja poprzez wybór aktywności fizycznej i monitorowanie 

liczby wykonanych kilometrów. 

 „Jakie znasz rzemiosła” - Konkurs ogólnopolski współorganizowany przez Związek Rzemiosła 

Polskiego i Małopolską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie. Naszym uczniom 

przyznano nagrody: 1 miejsce w Ogólnopolskim konkursie fotograficznym, 2 miejsce w 

konkursie Rzemiosło-Rękodzieło-Sztuka (nagroda publiczności), 3 miejsce w konkursie 

Rzemiosło-Rękodzieło-Sztuka (nagroda publiczności), wyróżnienie  w konkursie Rzemiosło-

Rękodzieło-Sztuka (nagroda publiczności). W etapie ogólnopolskim praca ucznia klasy II 

zdobyła nagrodę główną. 

 Konkurs edukacyjny „Szkolne przygody Gangu Fajniaków” - zajęcia propagujące troskę  

o środowisko naturalne, na których dzieci wykonywały szereg doświadczeń przyrodniczych 

oraz prace plastyczne. Poruszono tematy: „Żywioł wody”, ”Żywioł powietrza”, „Żywioł ognia” 

i „Żywioł ziemi”. Nagrody w konkursie ogólnopolskim zdobyli uczniowie klasy II i III. 

 

WOLONTARIAT  

• W ramach współpracy z Domem Pomocy Społecznej w Pieczonogach uczniowie wzięli udział 

w akcji Świąteczna Poczta Seniora wykonując własnoręcznie kartki świąteczne, laurki, pisząc 

listy do mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Pieczonogach. Ze względu na Covid-19 

kontakty z mieszkańcami były ograniczone.  

• Uczniowie Samorządowej Szkoły Podstawowej w przyłączyli się do akcji WOŚP. Na rzecz 

fundacji, celem zakupu sprzętu dla oddziałów dziecięcej laryngologii, otolaryngologii  

i diagnostyki głowy uzbierano w SP Pałecznica kwotę  - 2 330,73 zł. 

• Pomoc dla zwierząt – uczniowie w ramach koła wolontariatu przeprowadzili zbiórkę karmy  

i psich gadżetów, które zostały przekazane do schroniska Psie Pole w Racławicach. 

• Udział w akcji charytatywnej Fundacji Miśka Zdziśka - zbiórka pluszowych maskotek, 

książeczek, kolorowanek, akcesoriów do rysowania i malowania dla dzieci chorych na 

nowotwory.   

• Góra Grosza - udział w XXI ogólnopolskiej akcji Góra Grosza, organizowanej przez 

Towarzystwo Nasz Dom pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

• Akcja charytatywna – zbiórka plastikowych nakrętek na rzecz chorej Kamilki. 
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EGZAMIN ÓSMOKLASISTY  

W 2021 roku do egzaminu zgłoszono 19 uczniów klasy VIII. Do egzaminu przystąpiło  

18 uczniów (jeden uczeń zwolniony ze względu na afazję). Uczniowie pisali arkusz standardowy, 

5 uczniom dostosowano warunki egzaminu ze względu na specyficzne trudności w nauce. 

Język polski –  Średni wynik klasy  54%,  najwyższy - 78%, najniższy - 11%.  

Matematyka –  Średni wynik to 38%, najwyższy - 84%, najniższy - 12%. 

Język angielski –  Średni wynik klasy to 68%, najwyższy - 100%, najniższy - 24%. 

Średnia ocen klas VIII z przedmiotów egzaminacyjnych – 3,8 

 

Zestawienie wyników egzaminu ósmoklasisty w roku 2021 

Język polski Matematyka Język angielski 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Klasa 8 w 

Pałecznicy 

49% 54% 34% 38% 33% 68% 

Gmina 50,42% 56% 35,76% 41% 35,58% 67% 

Powiat 56,6% 61% 43,55% 50% 44,97% 60% 

Województwo 62,03% 64% 50,92% 52% 56,9% 69% 

Kraj 59% 60% 46% 47% 54% 66% 

Źródło: Dane SSP w Pałecznicy 

 

FINANSE  

Wydatki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pałecznicy, Publicznego Przedszkola w 

Pałecznicy oraz Punktów Przedszkolnych w Nadzowie i Czuszowie, to kwota 3 988 321,33 zł. 

Zapewniono uczniom prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych 

lub materiałów ćwiczeniowych.  

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W IBRAMOWICACH 

 

UCZNIOWIE I ODDZIAŁY  

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Ibramowicach obejmuje 8 oddziałów, w tym:  

 7 klas ogólnodostępnych  

 1 oddział przedszkolny  

Łączna liczba uczniów – 122, w tym:  

 98 w klasach ogólnodostępnych 

 24 w grupie przedszkolnej 

Orzeczenie o niepełnosprawności – 2 uczniów. 

 

KADRA PEDAGOGICZNA 

W szkole pracowało 16 nauczycieli, w tym: 

 11  nauczycieli pełnozatrudnionych,  

 5  nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin 
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Wśród nauczycieli zatrudnionych w szkole podział pod względem stopni awansu zawodowego 

przedstawiał się następująco:  

• 1 stażysta 

• 2 kontraktowych 

• 13 dyplomowanych 

 

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 

W szkole realizowana była pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla 2 uczniów  

z orzeczeniami. Udzielano jej m.in. w formie zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno - 

kompensacyjnych. Z zajęć logopedycznych korzystało 7 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 Podstawowa w Ibramowicach złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach programu 

Laboratoria Przyszłości. Dzięki temu udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości 30 

000,00 zł i zakupić drukarkę 3D oraz sprzęt do wideofilmowania 

• Szkoła Podstawowa w Ibramowicach złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach programu 

Aktywna Tablica. Dzięki temu udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości  14 000,00 zł  

i zakupić 2 szt. Tablic interaktywnych. 

 

INNOWACJE I KONKURSY 

• Szkoła przystąpiła do ogólnopolskich programów oświatowych pod patronatem Powiatowej 

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Proszowicach – kl. 8: „Podstępne WZW”, oraz 

„ZNAMIĘ! ZNAM JE?” kl. 1 „Nie pal przy mnie, proszę”.  

• Uczniowie uczestniczyli w akcji Program dla szkół – „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole” 

dla uczniów klas 1-5. 

• Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom - Promowanie wartościowej literatury dla dzieci  

i młodzieży, poprzez regularne wspólne czytanie dzieciom w przedszkolu i uczniom klas 1-3 

przez starszych kolegów i koleżanki.  

• „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci” – doposażenie szkoły w sprzęt w ramach zbiórki 

zużytego sprzętu elektronicznego, AGD, baterii, itp. 

• Szkoła do hymnu – udział w akcji MEiN – akcja wspólnego odśpiewania „Mazurka 

Dąbrowskiego” z racji Święta Niepodległości w dniu 10 listopada o godz. 11:11 

• Szkoła Pamięta - ogólnopolską akcja ogłoszoną MEiN. W ramach akcji porządkowano groby 

na cmentarzu w Pałecznicy, tworzono prace plastyczne nawiązujące do polskiej tradycji świąt 

zadusznych, poznawano lokalne miejsca pamięci. 

• „Oczarowani Bajką” – Powiatowy konkurs recytatorski dla uczniów klas I-VI 
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WOLONTARIAT  

W ramach promowania wolontariatu zostały zorganizowane: 

 akcja„ Dzieci dzieciom ” mająca na celu zbiórkę zabawek, książeczek, artykułów 

papierniczych, piśmienniczych oraz kosmetyków i obdarowanie nimi dzieci z Domu Dziecka  

w Kazimierzy Wielkiej w  dniu św. Mikołaja. 

 przygotowanie aniołów świątecznych na kiermasz  

 udział uczniów w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w ramach, której pod 

kierunkiem trzech klasowych koordynatorów i pomocników z klasy VIIII zostało zebrane 1560 

zł. 

 Akcja charytatywna – zbiórka plastikowych nakrętek na rzecz chorej Kamilki. 

 Pomoc dla zwierząt – uczniowie w ramach koła wolontariatu przeprowadzili zbiórkę karmy, 

która została przekazana do schroniska w Radziemicach i Racławicach. 

 Góra Grosza - udział w XXI ogólnopolskiej akcji Góra Grosza, organizowanej przez 

Towarzystwo Nasz Dom pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

 

Ponadto uczniowie z nauczycielami przygotowali Wigilię w klasach, Wielkanoc – 

przedstawienie „Poranek Wielkanocny”, Święto Odzyskania Niepodległości, „Dzień książki” oraz 

„Sprzątanie świata” 

  

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY  

W 2021 roku do egzaminu zgłoszono 8 uczniów klasy VIII. Do egzaminu przystąpiło  

8 uczniów. 7 uczniów pisało arkusz standardowy, 1 uczennica typ arkusza 800 ze względu na 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.  

Język polski   –  Średni wynik klasy  62%,  najwyższy - 87%, najniższy - 36%. 

Matematyka   –  Średni wynik to 49%, najwyższy - 96%, najniższy - 12%. 

Język angielski  –  Średni wynik klasy to 65%, najwyższy - 98%, najniższy - 25%. 

 

Zestawienie wyników egzaminu ósmoklasisty w roku 2021 

Język polski Matematyka Język angielski 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Klasa 8 w 

Ibramowicach 

52% 62% 38% 49% 38% 65% 

Gmina 50,42% 56% 35,76% 41% 35,58% 67% 

Powiat 56,65% 61% 43,55% 50% 44,97% 60% 

Województwo 62,03% 64% 50,92% 52% 56,9% 69% 

Kraj 59% 60% 46% 47% 54% 66% 

 Źródło: Dane SSP w Ibramowicach 

 

FINANSE  

Wszystkie wydatki Szkoły Podstawowej w Ibramowicach za 2021 rok to kwota 

1 561 556,42 zł.  
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SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W PAŁECZNICY  

 

UCZNIOWIE I ODDZIAŁY 

W roku szkolnym 2021/2022 w Szkole rozpoczęło naukę 124 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 2019 przyjęto – 32 uczniów, w 2020 – 25 uczniów a w 2021 – 37 uczniów). 

Szkołę Muzyczną I stopnia im. S. Moniuszki w Pałecznicy w roku szkolnym 2020/2021 

ukończyło 13 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, Parafialnej Orkiestry Dętej we Wrocimowicach, Orkiestry Dętej w Skalbmierzu. 

Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Stanisława Moniuszki w Pałecznicy w 2021 roku kształciła 

112 uczniów w dziesięciu specjalnościach:  

 skrzypce – 19 ucz., 

 wiolonczela - 7 ucz., 

 fortepian - 23 ucz., 

 gitara - 7 ucz., 

 flet - 7 ucz., 

 klarnet - 7 ucz.,                                    

 saksofon - 14 ucz.,  

 trąbka - 9 ucz.,  

 sakshorn tenorowy - 1 ucz., 

 akordeon - 9 ucz., 

 perkusja - 9 ucz.  

 

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

szkolna (dęta), która uczestniczyła w projektach tj.:  

 uroczyste obchody Bożego Ciała w Kościele parafialnym w Pałecznicy w dniu 3 czerwca 

2021 r. – udział orkiestry w procesji wokół kościoła, 

 14 czerwca 2021- odbył się VIII Szkolny Konkurs Miniatur, 

 23 czerwca 2021 r.- w pełni zachowując środki ostrożnosci odbył się Koncert 

Końcoworoczny oraz pożegnanie Absolwentów w wykonaniu uczniów szkoły muzycznej, 

 24 czerwca 2021- odbył się Koncert Końcoworoczny, 

 17 września 2021- odbył się uroczysty koncert z okazji otwarcia Auli Koncertowej, 

 11 listopada 2021- udział orkiestry szkolnej w uroczystej Mszy Świętej w kościele 

parafialnym p.w Św. Jakuba Apostoła w Pałecznicy z okazji obchodów Święta Odzyskania 

Niepodległości.  

 

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), 

- organizację konkursów szkolnych i międzyszkolnych. 
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Publiczne występy umożliwiają zademonstrowanie przez dzieci i młodzież zdobytych 

umiejętności, są dla nich źródłem radości, formą oswajania się z estradą i motywują do pracy. W 

roku 2021 ze wzgędu na epidemię COVID- 19 wiele z zaplanowanych audycji muzycznych i 

koncertów nie odbyło się. 

 

Grono pedagogiczne to 22 nauczycieli. Kadra posiada odpowiednie kwalifikacje, a dla  

1 osoby, której kwalifikacje nie są wystarczające, dyrektor występuje do MKiDN o zgodę na 

zatrudnienie. Co się tyczy stopnia awansu, w gronie pedagogicznym jest 5 nauczycieli 

dyplomowanych, 11 nauczycieli mianowanych, 5 kontraktowych i 1 stażysta. W 2021 r.  

1 nauczyciel przystąpił do egzaminu na stopień awansu nauczyciela mianowanego był to: Karol 

Wątroba oraz 1 nauczyciel przystąpił do egzaminu na stopień awansu nauczyciela 

dyplomowanego był to: Maciej Hałoń. 

   

Zajęcia w Szkole Muzycznej odbywają się w standardowych salach lekcyjnych, które 

stopniowo są dostosowywane do potrzeb kształcenia muzycznego. W większości sal lekcyjnych 

poprawiono akustykę poprzez rozmieszczenie ekranów akustycznych.  

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- Petroff 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. 

-17 września 2021 otwarto Aulę Koncertową ze świetną akustyką i profesjonalnym nagłośnieniem 

i wstawiono fortepian marki Steinway 

 

FINANSE  

Wykonane w 2021 roku wydatki to 1 576 417,93 zł. 

 

WZAJEMNE OBCIĄŻANIA MIĘDZY GMINAMI Z TYTUŁU ZWROTU KOSZTÓW 

WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA PODSTAWIE ART. 50 UST. 2 USTAWY Z 

DNIA 27.10.2017 ROKU O FINANSOWANIU ZADAŃ OŚWIATOWYCH 

 

W 2021 roku obciążono gminy: Proszowice, Koszyce, Radziemice, Kazimierza Wielka, 

Michałów, Racławice oraz Skalbmierz łączną kwotą 101 916,15 zł w związku 

z rozliczeniem kosztów dotacji poniesionych na dzieci z innych gmin, uczęszczające 

do przedszkoli na terenie Gminy Pałecznica za rok 2021. Należności od innych gmin zostały 

otrzymane w całości.  

Z tytułu rozliczenia pokrycia kosztów dotacji poniesionych na dzieci z naszej gminy 

uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin (Radziemice, Proszowice, Racławice) 
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wydatkowano 55 813,56 zł, w związku z uzyskanymi notami obciążeniowymi wystawianymi 

sukcesywnie przez inne gminy.   

 

MŁODOCIANI 

W 2021 roku przyznano środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów kształcenia 

młodocianych pracowników dla 4 pracodawców na łączną kwotę 32 324,00 zł. Łączną kwotę 

wypłacono jednorazowo po 8 081,00 zł dla każdego z w/w pracodawców. Pracodawcy 

przygotowywali młodocianych do nauki zawodu takiego jak: cukiernik, fryzjer, cukiernik oraz 

mechanik pojazdów. 

Od początku roku 2021 Gmina Pałecznica uzyskała z Funduszu Pracy łączna kwotę 

40 405,00 zł - jeden z pracodawców kształcących pracownika młodocianego w celu nauki zawodu 

murarz-tynkarz w roku 2020 otrzymał dofinansowanie dopiero w roku 2021 z uwagi na brak 

środków na w/w zadanie z Funduszu Pracy w roku 2020. 

 

STYPENDIA  

W 2021 roku łączna kwota przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów 

o charakterze socjalnym wyniosła 30 160,98 zł, w tym z Urzędu Wojewódzkiego otrzymano 

dotację w kwocie: 24 125,98 zł, co stanowiło 79,99% wartości zadania, natomiast 20,01% 

środków stanowiły środki własne gminy tj. kwota 6 035,00 zł.  

 23 uczniów otrzymało stypendia w miesiącu czerwcu za okres od stycznia do czerwca 

2021 roku, natomiast 34 uczniów otrzymało stypendia w miesiącu grudniu za okres 

od września do grudnia 2021 roku. Łącznie z pomocy materialnej skorzystało 57 uczniów.  

 

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. 2021.2268 z zm.) o pomocy społecznej oraz aktów wykonawczych do ustawy.  

W ramach pomocy społecznej w 2021 roku w gminie Pałecznica na zadania z zakresu polityki 

społecznej wydatkowano 7 755 365,00 zł. Poziom wydatków w stosunku do roku poprzedniego 

wzrósł o 570 952,00 zł (co stanowi 7,4 %). W dziale „Rodzina” wydatkowano 5 156 398,00 zł, co 

stanowi 66,49 % ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. W dziale „Pomoc 

społeczna” wydatkowano 2 162 820,00 zł, co stanowi 27,89% ogólnych wydatków w zakresie 

polityki społecznej. W dziale „Ochrona zdrowia” wydatkowano 24 263,00 zł, co stanowi 0,32% 

ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. Najwięcej środków wydano na następujące 

pozycje budżetowe: świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, wspieranie rodziny, 

ośrodki wsparcia. 

Pomoc i wsparcie w gminie Pałecznica w 2021 roku uzyskały 163 osoby, co stanowiło 

4,5 % wszystkich mieszkańców gminy. W roku oceny, w stosunku do 2020 roku, łączna liczba 

osób korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 142. Liczba osób, którym przyznano 

świadczenie wyniosła 98 i w stosunku do roku ubiegłego zmalała o 57 osób. Natomiast liczba 

rodzin, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej zmniejszyła się w stosunku do roku 

poprzedniego o 1 rodzinę. W przypadku długotrwale korzystających z pomocy społecznej ich 

liczba osiągnęła poziom 100 osób, co oznaczało wzrost w stosunku do roku 2020 o 3 osoby.  

W gminie Pałecznica najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób  
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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 2021 roku skorzystały 163 rodziny (392 

osoby w rodzinach) .  

Liczba kobiet korzystających z pomocy społecznej to 69, liczba mężczyzn korzystających 

z pomocy społecznej to 84. 

Liczba świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej w roku 2021 to  

18 188 świadczenia, w tym: świadczenia niepieniężne 17 448 (tj. praca socjalna, posiłek, opał, 

poradnictwo specjalistyczne, usługi opiekuńcze, składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, 

pobyt w DPS), świadczenia pieniężne 740 świadczeń. Liczba rodzin korzystających z świadczeń 

pieniężnych to 63 i niepieniężnych to 66. Rodzina może korzystać z pomocy z kilku powodów 

łącznie. 

 

Powody udzielania pomocy rodzinom w 2021 roku (bez pracy socjalnej).  

 POWODY UDZIELENIA POMOCY I WSPARCIA - RANKING  LICZBA RODZIN -    

OGÓŁEM 

  DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA 65 

  NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 40 

  UBÓSTWO 30 

  POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA 18 

  W TYM: WIELODZIETNOŚĆ 17 

  BEZROBOCIE 14 

  ALKOHOLIZM  14 

  BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH  

  I PROWADZENIA  GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM 

6 

  W TYM: RODZINY WIELODZIETNE 1 

  W TYM: RODZINY NIEPEŁNE 1 

  TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU                                       

   Z ZAKŁADU KARNEGO  

2 

   BEZDOMNOŚĆ 1 

Źródło: Dane GOPS w Pałecznicy  

W roku 2021 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 

 

129 78 587,00 zł  11 178 

2.  ZASIŁKI OKRESOWE 

 

  63 26 009,00 zł 13 33 

3.  ZASIŁKI CELOWE (rzeczowe,   

 pieniężne, zdarzenie losowe)  

X 112 825,00 zł 82 198 

Źródło: Dane GOPS w Pałecznicy  

W roku 2021 pracą socjalną objętych było 79 rodzin (182 osoby w rodzinach), zawarto 65 

kontraktów socjalnych. Z usług opiekuńczych w Gminie Pałecznica skorzystało 10 osób  

(3 030 świadczenia). 
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2021 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:  

 

125 

 

8 

 

      62 

 

           58 

1.1  - posiłku 36 7       32             0 

1.2 - świadczenia 

 pieniężnego na    

 zakup żywności  

22 rodziny 

117 osób               

w rodzinie 

 

8 

 

      59 

                

                    50 

1.3  - świadczenia 

 rzeczowego  

8 rodzin 

8 osób                    

w rodzinach 

 

0 

 

0 

8 rodzin 

8 osób w rodzinach 

2.   KOSZT PROGRAMU 

 Z TEGO: 

 

102 058,00 

X 

 

X 

 

X 

 

2.1  - środki własne  20 411,00 X X X 

2.2   - dotacja  81 647,00 X X X 

Źródło: Dane GOPS w Pałecznicy  

  W 2021 roku w GOPS świadczono poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, 

psychologiczne i  rodzinne. Skierowane ono było do osób i rodzin, które mają trudności lub 

wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na 

posiadany dochód. W 2021 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 2 osoby dotknięte przemocą.  

  Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

prowadził działania wobec 2 rodzin, w których występował problem przemocy (kontynuacja lat 

poprzednich). Do Zespołu wpłynęła 1 nowa „Niebieska Karta – A” wszczynająca procedurę 

„Niebieskiej Karty” w ramach których realizowane były czynności przez członków Zespołu/grup 

roboczych. Podjęto decyzję o zakończeniu 1 procedury „Niebieskiej Karty” w związku z ustaniem 

przemocy w rodzinie i uzasadnionym przypuszczeniem zaprzestaniu dalszego stosowania 

przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy. 

  Powyżej zaprezentowane dane dają możliwość dokonania oceny sytuacji rodzin 

funkcjonujących na terenie Gminy i objętych systemem pomocy społecznej, zarówno tych, które 
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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 

77 221 078,00  7 7 

Źródło: Dane GOPS w Pałecznicy  

W 2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej konsekwentnie realizował Gminny Program 

Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 uchwalony w dn. 31.03.2021 roku przez Radę Gminy  

w Pałecznicy - Uchwała nr VII/206/2021. 

Liczba pobierających w 2021 roku zasiłek rodzinny wyniosła 88 rodzin. Całkowita 

kwota przyznanego świadczenia w formie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami wyniosła 

234 532,81 zł. 

 LP. WYSZCZEGÓLNIENIE LICZBA ŚWIADCZEŃ KWOTA 

WYPŁACANYCH 

ŚWIADCZEŃ 

1.  ZASIŁKI RODZINNE: 2 067 234 532,81  

2.  DODATKI DO ZASIŁKÓW RODZINNYCH 

 z tytułu: 

 1 360 146 093,31 

2.1  Urodzenia dziecka   11 11 000,00  

2.2  Opieki nad dzieckiem w okresie  

 korzystania z urlopu wychowawczego 

 60 22 908,84  

2.3  Samotnego wychowywania dziecka 49 8 818,41 

2.4  Kształcenia i rehabilitacji dziecka  

 niepełnosprawnego 

99 10 430,00 

2.5  Rozpoczęcia roku szkolnego 128 11 832,78  

2.6  Podjęcia przez dziecko nauki w szkole       

 poza miejscem zamieszkania 

 504 35 484,62 

2.7  Wychowania dziecka w rodzinie 

 wielodzietnej 

 509 45 618,66 

3.  JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU    

 URODZENIA DZIECKA  

  26 26 000,00  

4.   ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY 955 206 127,20 

 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) oraz wyższym przeciętnym dochodzie z pracy w indywidualnych 

gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, który w 2021 r. wyniósł 3 819,00 zł, czyli 
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318,25 zł miesięcznie, 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 matki 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.  ŚWIADCZEWNIE RODZICIELSKIE                     34 (6 osób)              31 440,88 

2.  ŚWIADCZENIE „ZA ŻYCIEM” 0       0,00  

Źródło: Dane GOPS w Pałecznicy  

Liczba osób korzystających ze świadczenia alimentacyjnego w roku 2021 wyniosła –  

9, świadczenie wypłacane było dla 6 rodzin, kwota wypłaconych świadczeń wyniosła  51 900,00 

zł.  

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE LICZBA ŚWIADCZEŃ KWOTA 

WYPŁACANYCH 

ŚWIADCZEŃ 

1.  ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU 

ALIMENTACYJNEGO 

       117  51 900,00 

2.  FUNDUSZ ALIMENTACYJNY – zwrócone   

 przez dłużników - ogółem 

        X    2 840,86 

3.  Z TEGO: przekazane na dochody budżetu 

 państwa 

        X    2 840,86 

Źródło: Dane GOPS w Pałecznicy 

  Liczba pobierających w 2021 roku świadczenie wychowawcze wyniosła 439 rodzin – 

762 dzieci w rodzinach. Liczba udzielonych świadczeń wychowawczych to 8 209. Całkowita 

kwota przyznanego świadczenia w formie świadczenia wychowawczego wyniosła 

4 085 930,90 zł.  

Dla 8 osób uprawnionych w 2021 roku zostało wypłaconych 106 świadczeń 

pielęgnacyjnych w łącznej wysokości 201 826,00 zł. 

Wypłacono 1 osobie uprawnionej w sumie 4 świadczenia dla opiekunów w łącznej kwocie 

2 480,00 zł. 

Wypłacono 3 uprawnionym osobom w sumie 32 świadczenia – specjalny zasiłek 

opiekuńczy w łącznej kwocie 19 840,00 zł. 

Wypłacono uprawnionym osobom w sumie 955 świadczeń – zasiłek pielęgnacyjny  

w łącznej kwocie 206 128,00 zł.  
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ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE LICZBA 

ŚWIADCZEŃ 

ROK 2021 

KWOTA 

ŚWIADCZEŃ 

ROK 2021 

 ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY – OGÓŁEM: 955 206 128,00  

 Zasiłek pielęgnacyjny - dla niepełnosprawnego dziecka 143 30 865,00  

 Zasiłek pielęgnacyjny - osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16.     

 roku życia o znacznym stopniu niepełnosprawności 

 

228 

 

49 212,00  

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

 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 

 

 

584 

 

 

126 051,00  

 Świadczenie pielęgnacyjne 106 201 826,00  

 Specjalny zasiłek opiekuńczy 32 19 840,00  

 Świadczenia opiekuńcze ogółem - Zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia 

pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy 

 

1 097 

 

430 274,00  

Zasiłek dla opiekuna 4 2 480,00 

Źródło: Dane GOPS w Pałecznicy  

W 2021 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 2021 roku 

asystent rodziny odpowiedzialny był za pracę z 4 rodzinami, w których wpierał 12 dzieci 

zagrożonych destabilizacją.  

W roku 2021 na terenie gminy Pałecznica funkcjonowała Placówka Wsparcia Dziennego. 

Działała 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 31 sierpnia 2021 r. W placówce wsparcia dziennego prowadzone były 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 otrzymywały pomoc w 

codziennym odrabianiu lekcji oraz nauce. Podnoszone były ich kompetencje matematyczne i 

techniczne, prowadzone zajęcia dla dzieci z specyficznymi trudnościami w przyswajaniu wiedzy 

takimi jak dysleksja, dysgrafia i dysortografia. Projekt zakładał również działania wychowawcze 

pozwalające nabyć przez uczestników ważne umiejętności społeczne, które przyczynią się do 

prawidłowego ich funkcjonowania w społeczeństwie oraz integracji ze środowiskiem lokalnym. 

Uczestnicy zajęć mieli zapewniony bezpłatny transport oraz wyżywienie. W ramach projektu 

odbywały 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 mogły korzystać z wielu zajęć prowadzonych przez specjalistów tj. 

psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty. Z usług placówki mogli korzystać również rodzice 

uczestników.  Dla nich także przewidziane były zajęcia z psychologiem, moderatorem i terapeutą.  
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W roku 2021 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 Zespołem Szkolno-Przedszkolnym  

w Pałecznicy oraz Szkołą Podstawową w 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. 

W celu zapewnienia tymczasowego schronienia osobom bezdomnym, dla których ostatnim 

miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Pałecznica, Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej podpisał porozumienia ze: 

- Schroniskiem dla bezdomnych mężczyzn w Miechowie  

- Schroniskiem dla osób bezdomnych z siedzibą w Kluczach. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pałecznicy realizuje ogólnopolski program 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 2021 r. – 8 rodziny nowe, 1 przedłużenie ważności karty. 

Liczba przyznanych kart w 2021 r. wyniosła 22. Liczba z terenu Gminy Pałecznica korzystających 

z ogólnopolskiej KDR w 2021 r. to 416 osób w rodzinach; w tym: 170 rodziców, 246 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 2021 roku skorzystały 3 rodziny. 

  W 2021 roku, kadra ośrodka pomocy społecznej liczyła 5 osób, w tym: kadra 

kierownicza 1 osoba, pracownicy socjalni 2 osoby, inspektor ds. świadczeń 

wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 1 osoba, główny księgowy  

1 osoba.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pałecznicy w 2021 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: 

 „Aktywność drogą 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 2021 wsparciem objętych zostały 33 osoby. W 

ramach realizacji projektu zapewniono szeroki zakres wsparcia tj. doradztwo zawodowe, 

poradnictwo/ wsparcie psychologiczne, poradnictwo/wsparcie prawne, wsparcie specjalisty ds. 

wykluczenia cyfrowego, 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.  

W ramach realizacji projektu w roku 2021 funkcjonowała Placówka Pobytu Dziennego, która 
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zapewniała pobyt osobom starszym. Przeznaczona była ona dla 45 osób powyżej 60 roku 

życia. Uczestnicy Domu Seniora zapewnione mieli wsparcie we wszystkich oferowanych 

usługach tj. wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, rehabilitację ruchową, opiekę 

pielęgniarską/opiekuna medycznego, opiekę lekarską oraz ciepły posiłek (śniadania, obiady) i 

dowóz na zajęcia. Realizowane działania pozwoliły na uzyskanie przez uczestników jak 

największego stopnia samodzielności.  

 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 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 nastąpiło w roku 2021. Wsparciem objętych zostało 26 osób. 

Szeroki zakres działań obejmował: doradztwo zawodowe (szkolenia, staże zawodowe), 

poradnictwo/wsparcie psychologiczne, wsparcie specjalisty ds. wykluczenia cyfrowego, 

warsztaty kompetencji społecznych, warsztaty kompetencji rodzicielskich, pedagogizację, 

grupę wsparcia. 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 2021 z tej formy pomocy skorzystało 177 osób 

zamieszkałych na terenie Gminy Pałecznica. 

 Realizacja Programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” - z tej formy pomocy 

skorzystały 125 osób na łączną kwotę 102 058,00 zł. 

 

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W PAŁECZNICY 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pałecznicy, jako ośrodek wsparcia dziennego  

w swojej bieżącej działalności w 2021 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.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Europejski_Fundusz_Pomocy_Najbardziej_Potrzebującym
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bieda
https://pl.wikipedia.org/wiki/Żywność
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ustawa_o_pomocy_społecznej_(2004)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skrobia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cukier_spożywczy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oleje
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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 2021 były 33 

osoby:                       

- osoby chore psychicznie – 20 osób, 

- osoby niepełnosprawne intelektualnie - 6 osób,                                                                                             

- osoby wykazujące inne zaburzenia czynności psychicznych - 7 osób.  

Uczestnicy ŚDS w Pałecznicy zamieszkują na terenie Powiatu Proszowickiego, w tym:    

- w Gminie Pałecznica –  23 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, 

 poradnictwo psychologiczne, 

 ambulatoryjne wsparcie psychiatryczne,  

 trening umiejętności spędzania wolnego czasu.  

Uczestnicy ŚDS brali udział w różnorodnych spotkaniach integracyjnych, zarówno 

stacjonarnie jak i on-line z uwagi na sytuację epidemiczną. Wśród nich wymienić należy 

uczestnictwo w następujących spotkaniach: 

 Warsztaty Terapii Zajęciowe w Łyszkowicach - XIX Dzień Spełnionych Marzeń, 

 Zespół Placówek Caritas w Proszowicach - Spotkanie Integracyjne, 

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Sztuka Osób 

Niepełnosprawnych "To, co kocham", 

 Środowiskowy Dom Samopomocy w Skawinie - VI Małopolski Konkurs Artystyczny im. 

Marii Grucy.  

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, plastycznej, stolarskiej oraz w kącikach: 
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komputerowym, zoologicznym, warsztacie gospodarczym. 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 31.12.2021 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) 

Środowiskowy Dom Samopomocy finansowany jest z budżetu Wojewody Małopolskiego  

w formie dotacji celowej. 

Wspierając działania ŚDS, gmina Pałecznica otrzymała dofinansowanie w ramach Modułu 

IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji 

kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Pomoc została skierowana do uczestników 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Pałecznicy z siedzibą w Winiarach. W ramach działania 

podopieczni otrzymali paczki żywnościowe (2 partie w miesiącu grudzień 2021). Program 

obejmował doposażenie placówki w sprzęt rehabilitacyjny min. rowerek rehabilitacyjny, bieżnia 

rehabilitacyjna, kije do nordic walking, fotele masujące ( 2 sztuki), fotel do masażu, przenośne 

łóżko do masażu, platformy transferowe wraz z pasami zabezpieczającymi (2 sztuki), lustro  

z siatką posturograficzną. Dofinansowanie zostało przeznaczone na zakup komputerów 

przenośnych wraz z oprogramowaniem ( 6 sztuk) oraz gier edukacyjnych służących do ćwiczeń 

procesów poznawczych.  W związku z sytuacją epidemiologiczną Środowiskowy Dom zakupił  

w ramach otrzymanej pomocy środki ochrony osobistej w tj. rękawiczki jednorazowe, maseczki 

medyczne, dozowniki i płyny do dezynfekcji. W ramach działania placówka otrzymała także 

niezbędny sprzęt do monitorowania stanu zdrowia uczestników tj. ciśnieniomierze  

i pulsoksymetry. Całość dofinansowania wyniosła 98 014,00 zł i została sfinansowana przez 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 

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 2021 r. Komisja rozpatrzyła 11 wniosków o zastosowanie poddania się leczeniu 

uzależnienia od alkoholu, wystosowała 23 wezwania. W stosunku do 1 osoby wystąpiono do Sądu 

Rejonowego dla Krakowa Nowej Huty z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia. W 2021 

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 
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problemami mogą uzyskać konsultację i porady psychologa oraz prawnika.  

W roku 2021 udzielono w Punkcie 34 konsultacje. Do Miejskiego Centrum Profilaktyki 

Uzależnień w Krakowie w roku 2021 doprowadzono 4 osoby nietrzeźwe z terenu Gminy 

Pałecznica. 

          W roku 2021 pomimo ogłoszenia stanu epidemiologicznego SARS-CoV-2 oraz 

prowadzenia zajęć szkolnych w formach: stacjonarnej, zdalnej oraz hybrydowej zrealizowano 

programy profilaktyczne rekomendowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

1/ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pałecznicy: 

- Program profilaktyczny „Smak życia, czyli debata o dopalaczach” dla klas ósmych,  

- Program profilaktyczny „Cukierki” dla klas trzecich, 

2/ Szkoła Podstawowa w Ibramowicach: 

- Program profilaktyczny „Smak życia, czyli debata o dopalaczach” dla klas ósmych, 

- Program profilaktyczny „Cukierki” dla klas trzecich. 

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; 

Środki do realizacji Gminnego Programu pochodziły: 

- 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 

ograniczyło swoją działalność do bieżących i obowiązujących wytycznych, co do liczby 

uczestników spotkań w Gminnym Centrum Kultury i Promocji Gminy Pałecznica. 

W 2021 roku Gminne Centrum Kultury i Promocji Gminy Pałecznica zorganizowało: 

 „Zero Waste – Warsztaty dla dzieci z klas 1-3 ”,  

 „Kawiarenka rowerowa – projekt promujący zdrowy styl życia ”,  

 „Dożynki w miejscowości Winiary ”  

 „Obchody Święta Narodowego 11- listopada połączone z wystawą prac uczniów z klas 5-8    

 Szkoły Podstawowej w Pałecznicy oraz Ibramowic  ” 

 „Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego” 
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 GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PAŁECZNICY 

Gminna Biblioteka Publiczna w Pałecznicy w 2021 roku zorganizowała następujące akcje  

i uroczystości: 

 konkurs "Piosenka dla Babci - Wierszyk dla Dziadka", 

 konkurs plastyczny "Laurka dla Mamy", 

 konkurs plastyczny związany z obchodami Święta Niepodległości "Niech żyje Niepodległa 

Polska", 

 konkurs recytatorski im. Ludwika Hieronima Morstina, 

 warsztaty dla dzieci "Zero waste", 

 włączenie się w akcję "Betlejemskie Światełko". 

W związku z trwającym stanem pandemii covid-19 i zgodnie z zaleceniami Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego funkcjonowanie Biblioteki uległo zmianie i ograniczeniu. 

Wszystkie konkursy do czerwca 2021 roku organizowane były on-line, promując działania  

w mediach społecznościowych - Facebook. W drugiej części roku, zostały częściowo zniesione 

obostrzenia, które umożliwiły organizację pozostałych konkursów dla dzieci. 

W 2021 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 185 woluminów (książek) na 

kwotę 4 867,57 zł (dotacja i 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 małopolski 

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, w Nadzowie  

i w Czuszowie jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Przy Ochotniczych 

Strażach Pożarnych działają również 3 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, liczące 47 członków. 

W 2021 roku liczba członków zwyczajnych we wszystkich jednostkach OSP na terenie gminy 

Pałecznica wyniosła 204, honorowych 8, wspierających 36. Łącznie odnotowano 295 członków. 

W 2021 roku udzielono dotacji z budżetu gminy następującym jednostkom OSP: 

 OSP Czuszów łącznie - 382 751,54 zł. 

  - dotacja na zakup ciężkiego samochodu pożarniczego w wysokości 369 592,00 zł., w tym 

kwota 329 592,00 zł. z budżetu gminy i kwota 40 000,00 zł. otrzymana z Województwa 

Małopolskiego, 
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  - dotacja na dokonanie opłaty polisy OC i AC nowo zakupionego ciężkiego samochodu 

pożarniczego w wysokości 9 348,00 zł., 

  - dotacja ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- 

Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczego dla jednostki OSP 

Czuszów - łączna kwota to 381 154,00 zł., w tym z dotacji - 377 342,46 zł, wkład własny 

gminy 3 811,54 zł.  

 OSP Nadzów - dotacja na zakup sprzętu strażackiego (tj. osprzęt do poduszki pneumatycznej; 

poduszka pneumatyczna; piła do cięcia szyb; zbijak do szyb samochodowych) w wysokości - 

3 731,00 zł 

 OSP Pałecznica - dotacja na zakup uniwersalnego narzędzia hydraulicznego w wysokości 25 

463,24 zł 

W 2021 roku wypłacono strażakom OSP z gminy Pałecznica ekwiwalent za akcje ratowniczo-

gaśnicze oraz wykonano badania lekarskie dla 9 strażaków OSP z gminy Pałecznica. 

 

Rozdział 7. 

GOSPODARKA ODPADAMI I OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

GOSPODARKA ODPADAMI 

 

W roku 2021 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 2021 systemem zbiórki odpadów na terenie gminy Pałecznica zostały objęte 874 

nieruchomości, w których zgodnie z deklaracjami zamieszkuje 3064 osób. Wszyscy właściciele 

nieruchomości deklarują selektywny sposób odbierania odpadów. Właściciele 600 nieruchomości 

zadeklarowali kompostowanie odpadów bio i odpadów zielonych w przydomowych 

kompostownikach. 

Cena odbioru i zagospodarowania odpadów, jaką mieszkańcy płacili w roku 2021 wynosiła 

odpowiednio: 

– 29,50 zł od osoby za 1 miesiąc 

- 26,50 zł od osoby za 1 miesiąc przy uwzględnieniu obniżki za kompostowanie odpadów bio  

i odpadów zielonych w wysokości 3,00 zł za osobę na miesiąc. 

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Pałecznica opłata naliczana w przypadku stwierdzenia 

braku segregacji odpadów lub nieprawidłowej segregacji wynosi dwukrotność opłaty 

podstawowej (tj. 53,00 zł od osoby za miesiąc). 

Rozliczenie należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2021 

 NALEŻNOŚCI WPŁYWY ZALEGŁOŚCI ODSETKI NADPŁATY 

BOLÓW 26 774,94 20 164,30 6 805,44 269,00 463,80 

CZUSZÓW 232 693,64 162 275,72 64 842,95 6 552,56 977,59 

GRUSZÓW 97 075,73 73 027,15 22 820,42 1 971,26 743,10 

IBRAMOWICE 65 121,80 49 580,30 15 978,82 551,18 988,50 

LELOWICE KOL. 68 863,51 52 078,60 16 706,01 766,19 687,29 
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ŁASZÓW 46 606,65 26 575,11 17 017,50 2 621,65 60,00 

NADZÓW 171 465,52 122 960,01 46 996,91 4 047,36 2 538,76 

NIEZWOJOWICE 52 244,86 41 066,70 13 109,44 454,92 386,20 

PAŁECZNICA 180 551,13 130 564,53 46 754,37 4 097,73 865,50 

PAMIĘCICE 91 808,19 65 680,90 23 261,56 2 004,73 155,00 

PIECZONOGI 57 750,70 52 276,90 5 761,30 544,00 831,50 

SOLCZA 39 819,03 28 942,73 10 715,50 248,00 87,20 

SUDOŁEK 62 507,58 44 879,76 16 400,17 1 337,65 110,00 

WINIARY 97 303,51 63 479,57 32 667,61 2 583,43 1 427,10 

Źródło: Dane z Urzędu Gminy Pałecznica. 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

W 2021 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. Zakładał on montaż instalacji OZE w postaci instalacji fotowoltaicznych, kolektorów 

słonecznych, powietrznych pomp ciepła oraz kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych oraz 

użyteczności publicznej. Gminy, na których obszarze realizowany jest projekt zawarły umowę 

partnerską. Projekt realizowany był w formule klastra energii. Zadania merytoryczne projektu 

obejmowały zakup i montaż instalacji OZE w poszczególnych gminach projektu. Zadanie 

wykonały: 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  

(59 mieszkańców zamontowało panele fotowoltaiczne, 80 mieszkańców kolektory słoneczne,  

6 mieszkańców pompy ciepła co i c.w.u oraz 1 mieszkaniec pompę ciepła do c.w.u) Wszyscy 

otrzymali na ten cel 60% dofinansowania. W ramach tego projektu zamontowano także panele 

fotowoltaiczne na 15 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 2021 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, są to spotkania ekodoradcy z dziećmi w szkołach, spotkania z mieszkańcami, spotkania 

z lokalnymi liderami, organizowanie rożnych wydarzeń, doradztwo dla mieszkańców w zakresie 

najbardziej efektywnych sposobów ograniczenia emisji i źródeł finansowania, w tym 

zapobieganie ubóstwu energetycznemu poprzez działania służące oszczędności kosztów energii, 

pomoc osobom zainteresowanym ubieganiem się o dofinansowanie przedsięwzięć 

ograniczających niską emisję (wymiana kotłów, montaż odnawialnych źródeł energii).    

 

AZBEST  

W 2021 roku gmina Pałecznica usuwała i unieszkodliwiała wyroby zawierające azbest. 

Wywieziono azbest od 8 mieszkańców z terenu gminy Pałecznica w ilości 25,770 ton. 
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BEZDOMNE ZWIERZĘTA  

W 2021 roku Gmina realizowała uchwalony przez Radę Gminy Pałecznica Program opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy 

Pałecznica.  Podpisana została umowa ze schroniskiem dla zwierząt: Fundacja Straż Obrony Praw 

Zwierząt, ul Bolesława Chrobrego 3, 32-020 Wieliczka. Zawarta została także umowa z Lecznicą 

weterynaryjną, ul. Bohaterów Getta 7,32-005 Niepołomice.   

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 2021 nie wydzierżawiano nieruchomości gminnych.   

Przewidziana do sprzedaży działka 166/10 w Czuszowie została wyłączona z gminnego 

zasobu nieruchomości, gdyż Sąd stwierdził jej zasiedzenie na rzecz osoby fizycznej, dalsze 

procedowanie jej sprzedaży jest bezprzedmiotowe. 

Gminny zasób nieruchomości powiększył się o działki w Nadzowie nr 300/4, 308/10 oraz 

308/12, które Gmina Pałecznica nabyła w zamian za działkę 299 w Nadzowie. 

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa Nowej Huty w roku 2021 zakończyło się 

postępowanie w przedmiocie zasiedzenia na rzecz gminy Pałecznica nieruchomości położonej  

w sołectwie Gruszów dz. 158.  

 

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 
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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 

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 

15 000,00 zł. Zarówno Gmina jak i jednostki organizacyjne gminy nie oddawały, jak również nie 

przejmowały żadnego majątku w ramach leasingu. W 2021 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 


