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Raport

o

stanie

gminy

Kocmyrzów-Luborzyca

został

opracowany

w

związku

z wprowadzeniem do ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym art. 28aa.
Celem przygotowania raportu było uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą
i społeczną gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz wskazanie na działania podjęte przez organy
wykonawcze gminy w celu zapewnienia efektywnego oraz sprawnego funkcjonowania gminy.
Zgromadzone zostały szczegółowe dane o aspektach funkcjonowania gminy według stanu na
dzień 31 grudnia 2019 rok.
Dzięki temu zaistniała możliwość dokonania analizy funkcjonowania organów gminy
Kocmyrzów-Luborzyca w 2019 roku.
Raport zawiera analizę następujących obszarów działalności gminy:
➢ Ogólne informacje na temat gminy oraz jednostek organizacyjnych;
➢ Finanse;
➢ Inwestycje;
➢ Infrastruktura komunalna;
➢ Środowisko naturalne;
➢ Mienie komunalne;
➢ Polityki, programy, strategie;
➢ Pomoc społeczna;
➢ Ochrona zdrowia;
➢ Oświata, sport i turystyka;
➢ Sołectwa;
➢ Współpraca międzysamorządowa;
➢ Sprawy obywatelskie;
➢ Uchwały gminy.
Dla opracowania raportu szczególnie cenna okazała się wiedza pracowników Urzędu Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca i innych jednostek organizacyjnych gminy oraz szereg dokumentów,
będących w posiadaniu Urzędu, a także informacje zamieszczone na stronach internetowych,
jak również dane udostępnione przez Urząd Statystyczny w Krakowie.
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Ogólne

informacje

na

temat

gminy

oraz

jednostek

organizacyjnych gminy

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca jest gminą wiejską, profil gospodarczy gminy klasyfikuje ją do
grupy gmin o typie rolniczym. Większość gruntów gminy około 75% zajmują gleby od I do III
klasy bonitacyjnej, stąd też użytki rolne stanowią dominujący rodzaj użytkowania gruntów.
Gmina Kocmyrzów-Luborzyca jest jedną z większych gmin wchodzących w skład Powiatu
Krakowskiego. Przez gminę prowadzą trasy turystyczne Szlaku „Kościuszkowskiego” oraz
Małopolskiego Szlaku Architektury Drewnianej, na którym znajduje się pochodzący z XVI
wieku kościół parafialny p. w. św. Mikołaja w Czulicach oraz siedemnastowieczna drewniana
kapliczka p. w. św. Otylii i Łucji w Wilkowie.
Na terenie gminy znajdują się m. in. następujące obiekty turystyczne:

Dwór i park
w Goszycach

Grób wojenny
z I wojny
światowej
w Czulicach

Kościół
parafialny
p.w.
Podwyższenia
Krzyża Św.
w Luborzycy

Kościół
parafialny
p.w. Św.
Mikołaja
w Czulicach

Zespół dworski
w
Kocmyrzowie
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Teren gminy przecinają:

Droga wojewódzka nr 776

Liczne drogi powiatowe

W roku raportowanym Urząd Gminy funkcjonował na podstawie regulaminu organizacyjnego,
ustanowionego zarządzeniem Nr 0050.22.2015 Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia
16 kwietnia 2015 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy KocmyrzówLuborzyca.
Gmina Kocmyrzów-Luborzyca realizuje swoje zadania i prowadzi działalność przy pomocy
Urzędu. Mieści się on w miejscowości Luborzyca, przy ulicy Jagiellońskiej 7. W skład osób
odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie Urzędu w 2019 roku wchodzili:

Wójt Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca
Marek Jamborski

Zastępca Wójta
Wiesław Wójcik

Sekretarz
Anna Szymczyk-Sierak

Skarbnik
Kornelia Łakomy

•

Na stanowiskach urzędniczych kierowniczych – 10

•

Na stanowiskach urzędniczych – 30 w tym:
o

Inspektor – 23

o

Podinspektor – 5

o

Pełnomocnik – 1

o

Radca Prawny – 1
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•

Stanowisko pomocnicze i obsługi – 9; w tym:
o

Pomoce administracyjne – 1

o

Kancelista – 5

o

Robotnik gospodarczy – 1

o

Sprzątaczka – 2

Na bieżącą działalność Urzędu Gminy wydatkowano kwotę, 4 596 562,80 zł w tym:
•

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3 657 782,30 zł,

•

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 139 272,49 zł,

•

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 799 508,01 zł.

Atrakcyjne położenie i struktura Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, przyciąga coraz więcej
nowych mieszkańców.
Liczba mieszkańców w gminie Kocmyrzów-Luborzyca na dzień 31.12.2019 roku wynosiła
15 215 osoby oraz kształtowała się następująco:
Osoby
do 18 roku życia

RAZEM:

15 215

Osoby
od 18 do 60 roku
życia

Osoby
powyżej 60 roku
życia

kobiety

mężczyźni

kobiety

mężczyźni

kobiety

mężczyźni

1 517

1 671

4 443

4 512

1 730

1 342

W skład gminy wchodzą następujące miejscowości:
Miejscowość

Liczba
mieszkańców

Miejscowość

Liczba
mieszkańców

Baranówka

970

Marszowice

330

Czulice

480

Pietrzejowice

426

Dojazdów

1 051

Prusy

765

Głęboka

396

Rawałowice

340

Goszcza

614

Sadowie

251

Goszyce

586

Skrzeszowice

499

Karniów

579

Sulechów

499

Kocmyrzów

1 113

Wiktorowice

292

Krzysztoforzyce

743

Wilków

534

Luborzyca

903

Wola Luborzycka

303

Łososkowice

177

Wysiołek Luborzycki

617

Łuczyce

1 609

Zastów

597

Maciejowice

541
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Największe miejscowości pod względem mieszkańców:

Łuczyce
1 609

Kocmyrzów
1 113

Dojazdów
1 051

Baranówka
970

Największe miejscowości pod względem powierzchni:

Łuczyce
644 ha

Goszcza
620 ha

Skrzeszowice
555 ha

Karniów
452 ha

Czulice
417 ha

Bezrobocie w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca
W okresie sprawozdawczym w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego z terenu Gminy
Kocmyrzów – Luborzyca zarejestrowało się 319 osób bezrobotnych. Na koniec okresu
sprawozdawczego zarejestrowanych było 202 osoby bezrobotne, z czego 23 to osoby
w szczególnej sytuacji na rynku pracy, 106 osób to kobiety i 32 osoby z prawem do zasiłku.
Bezrobotni wg poszczególnych grup klientów
Bezrobotni
ogółem

kobiety

będące
w szczególnej
sytuacji na
rynku pracy

Powiat Krakowski

3 942

2 086

511

630

229

Gmina
Kocmyrzów – Luborzyca

202

106

23

32

11

OBSZAR

z prawem
do zasiłku

zwolnieni
z przyczyn
dot. zakładu
pracy
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Na dzień 31 grudnia 2019 roku, wg statystyk wygenerowanych z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), w gminie Kocmyrzów-Luborzyca
zarejestrowanych było 1 087 podmiotów gospodarczych posiadających główne miejsce
wykonywania działalności gospodarczej na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Liczba przedsiębiorców wg sekcji działalności
Lp.
1

Nazwa i opis sekcji

Liczba
wpisów

SEKCJA G HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE

250

2

SEKCJA F BUDOWNICTWO

206

3

SEKCJA M DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA

127

4

SEKCJA H TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA

115

5

SEKCJA C PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

92

6

SEKCJA Q OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA

64

7

SEKCJA J INFORMACJA I KOMUNIKACJA

56

8

SEKCJA N DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA
I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA

50

9

SEKCJA S POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

37

10

SEKCJA K DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA

25

11

SEKCJA I DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM
I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI

12

SEKCJA L DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU
15

NIERUCHOMOŚCI
13

20

SEKCJA R DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ
I REKREACJĄ

11

14

SEKCJA P EDUKACJA

9

15

SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO

6

16

SEKCJA E DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI
I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ
RAZEM
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LP.
1.
2.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Sołectwo
Baranówka
Czulice
Dojazdów
Głęboka
Goszyce
Goszcza
Karniów
Kocmyrzów
Krzysztoforzyce
Luborzyca
Łososkowice
Łuczyce
Maciejowice
Marszowice
Pietrzejowice
Prusy
Rawałowice
Sadowie
Skrzeszowice
Sulechów
Wiktorowice
Wilków
Wola
Luborzycka
Wysiołek
Luborzycki
Zastów
RAZEM

Ilość Podmiotów
Gospodarczych
73
10
109
14
32
40
28
91
43
92
5
140
33
27
24
66
15
16
12
51
14
47
19

Ilość Podmiotów gospodarczych w tym:
Sklepy Spożywczoprzemysłowe
Gastronomia
ze sprzedażą alkoholu
1
0
1
0
4
1
1
0
1
0
1
1
1
0
0
2
0
0
6
0
1
0
3
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
2
0
0
0

42

0

0

44
1087

1
27

0
5

W 2019 roku Przedsiębiorcy korzystali z 88 zezwoleń na sprzedaż alkoholu .
Za korzystanie z tych zezwoleń Przedsiębiorcy wnieśli oplatę w wysokości 200.200,59 zł

II.

Informacje finansowe

Budżet gminy Kocmyrzów-Luborzyca na 2019 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca NR III/12/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku. Po stronie dochodów
opiewał na kwotę 81 052 310,87 zł, a po stronie wydatków 79 822 314,55 zł. Różnica między
dochodami i wydatkami budżetu gminy w wysokości 1 229 996,32 zł stanowiła nadwyżkę
budżetu gminy.
Zaplanowano przychody w kwocie 276 000,00 zł oraz rozchody w kwocie 1 505 996,32 zł
z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek w latach poprzednich.
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W uchwale budżetowej określone zostały:
➢ dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami, wykonywanych przez gminę,
➢ dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wydatki na realizację zadań
ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz przeciwdziałaniu narkomanii,
➢ dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
➢ dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie
kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
➢ dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych
pobieranych na podstawie przepisów o ochronie środowiska oraz wydatki na
finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
➢ planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
W 2019 roku Rada Gminy podjęła 8 uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
Po wprowadzeniu w/w zmian oraz zmian wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca budżet gminy według stanu na dzień 31.12.2019 roku przedstawia się
następująco:
Plan

Wykonanie

Udział %

Dochody

77 543 837,80

77 689 939,34

100,19

Wydatki

80 193 336,75

77 845 340,45

97,07

Przychody

4 568 611,79

4 503 166,68

98,57

Rozchody

1 919 112,84

1 697 497,12

88,45

Wykonanie dochodów budżetowych:
W 2019 roku zrealizowano ogółem dochody w wysokości 77 689 939,34 zł, co stanowiło
100,19% planu. Dochody bieżące wyniosły 71 011 915,80 zł, dochody majątkowe
6 678 023,54 zł.
Największą grupę dochodów stanowią dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne
i zlecone z zakresu administracji rządowej, dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz dotacje udzielane między jednostkami
samorządu terytorialnego w wysokości 31 481 073,93 zł, które stanowią 40,52% wykonanych
dochodów.
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Drugą grupę dochodów stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób
prawnych w łącznej wysokości 19 581 053,64 zł, czyli 25,20% wykonanych dochodów.
Trzecią grupa to subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 17 049 965,00 zł (część
oświatowa i wyrównawcza), która stanowi 21,95%.
Kolejną grupą są dochody gminy, które wyniosły 5 060 336,73 zł, co stanowi 6,51%
zrealizowanych dochodów gminy, w tym:
podatek opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) 27 881,04 zł,
podatek od spadków i darowizn (§ 0360) 8 270,00 zł,
wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) 54 785,00 zł,
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 0480)
200 200,59 zł,
podatek od czynności cywilno-prawnych (§ 0500) 944 907,56 zł,
wpływy z różnych opłat (§ 0640), (§ 0660), (§ 0670), (§ 0690) 787 169,77 zł,
to między innymi wpływy za koszty upomnienia, odpłatność za dzieci
uczęszczające do przedszkola oraz wpływy środków z tytułu opłat i kar za
korzystanie ze środowiska,
dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących
własność gminy (§ 0750) 258 996,33 zł,
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770)
484 097,70 zł,
wpływy z usług (wpłaty za wyżywienie dzieci przedszkolnych oraz zwrot
opłat za media) (§ 0830) 2 091 467,46 zł,
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)
33 553,27zł,
pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych i odsetki od
należności
(§ 0920) 59 546,41 zł,
wpływy z różnych dochodów (dochody za administrowanie siecią
wodociągową, rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowania oraz zwroty
nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społeczne,) (§ 0970) 70 110,08 zł,
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej (§ 2360) 39 351,52 zł.
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Pozostałe dochody (uzyskane z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków
transportowych oraz opłat gminnych) to kwota 4 517 510,04 zł, a więc 5,81% wykonanych
dochodów budżetowych.
Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia
poniższa tabela:
DZIAŁ
Rolnictwo i Łowiectwo

PLAN

WYKONANIE

(%)

411 349,62

403 900,62

98,19

1 823 419,00

1 891 321,01

103,72

3 512 773,24

3 514 154,80

100,04

Gospodarka mieszkaniowa

893 196,00

889 502,66

99,59

Administracja publiczna

142 539,30

147 294,63

103,34

111 681,00

108 421,53

97,08

470,00

470,00

100,00

352 474,96

352 474,94

100,00

25 236 940,30

25 394 562,64

100,62

17 094 071,00

17 096 243,95

100,01

2 366 686,07

2 438 983,91

103,05

Ochrona zdrowia

4 194,00

4 178,00

99,62

Pomoc społeczna

596 901,29

600 585,93

100,62

308 009,61

322 708,13

104,77

67 040,00

67 040,00

100,00

20 029 429,06

19 967 498,51

99,69

4 456 663,35

4 354 598,08

97,71

136 000,00

136 000,00

100,00

Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz i wodę
Transport i łączność

Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
Obrona Narodowa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie

Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
Edukacyjna opieka wychowawcza
Rodzina
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Kultura fizyczna
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Wykonanie wydatków budżetowych
W 2019 roku zrealizowano wydatki w wysokości 77 845 340,45 zł, co stanowiło 97,07% planu.
Strukturę wydatków na rok 2019 prezentuje poniższy wykres:

Struktura wydatków zrealizowanych w 2019 roku

1,91%
2,25%
2,75%

2,06%
1,72% 1,65%1,56%

34,57%

7,75%

8,36%

8,74%

Oświata i wychowanie

26,68%
Rodzina

Transport i łączność

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Administracja publiczna

Pomoc społeczna

Gospodarka mieszkaniowa

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektyczną, gaz i wodę

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rolnictwo i łowiectwo

Pozostałe wydatki
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Poniższa tabela prezentuje realizację wydatków budżetowych w 2019 r. w poszczególnych
działach klasyfikacji budżetowej wraz z procentowym wykonaniem:
DZIAŁ

WYKONANIE

(%)

1 226 547,36

1 216 028,76

99,14

1 356 561,40

1 337 828,24

98,62

Transport i łączność

6 981 383,58

6 803 989,73

97,46

Gospodarka mieszkaniowa

1 815 124,31

1 748 617,55

96,34

147 300,00

145 078,38

98,49

6 340 412,75

6 040 872,27

95,28

111 684,00

108 424,47

97,08

1 670,00

1 660,72

99,44

1 515 867,73

1 485 349,60

97,99

190 915,43

178 171,80

93,32

247 310,00

0,00

0,00

27 133 217,33

26 909 592,99

99,18

Ochrona Zdrowia

213 284,00

194 049,66

90,98

Pomoc Społeczna

2 204 414,29

2 141 254,55

97,13

277 358,32

216 204,13

77,95

100 170,00

100 170,00

100,00

20 873 158,13

20 768 312,22

99,50

7 484 661,12

6 509 508,99

86,97

1 304 500,00

1 281 703,26

98,25

667 797,00

658 523,13

98,61

Rolnictwo i łowiectwo
Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz i wodę

Działalność usługowa
Administracja publiczna

PLAN

Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Obrona narodowa
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
Obsługa długu publicznego
Różne rozliczenia (rezerwy na
nieprzewidziane wydatki)
Oświata i wychowanie

Pozostałe działania w zakresie
polityki społecznej
Edukacyjna opieka
wychowawcza
Rodzina
Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Kultura fizyczna
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Podsumowanie dochodów i wydatków budżetowych przedstawia się następująco:
WYSZCZEGÓLNIENIE

PLAN

WYKONANIE

A

DOCHODY OGÓŁEM

77 543 837,80

77 689 939,34

B

WYDATKI OGÓŁEM

80 193 336,75

77 845 340,45

C

Nadwyżka/Deficyt (A-B)

-2 649 498,95

-155 401,11

D1

PRZYCHODY OGÓŁEM

4 568 611,79

4 503 166,68

0,00

0,00

2 500 000,00

2 500 000,00

1 393 252,77

1 590 259,38

1 919 112,84

1 697 497,12

1 482 441,12

1 482 441,12

436 671,72

215 056,00

z tego:
zaciągnięta pożyczka
zaciągnięty kredyt
wolne środki, jako nadwyżka
środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu wynikająca
z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych
D2

ROZCHODY OGÓŁEM
z tego:
spłata zaciągniętych kredytów
i pożyczek
pożyczki (udzielone)

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej:
Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kocmyrzów – Luborzyca na lata
2019 – 2035 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kocmyrzów – Luborzyca na rok 2019 przyjęta została
uchwałą nr III/13/2018 Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca z dnia 27 grudnia 2018 roku,
która następnie została zmieniona 8 uchwałami Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca.
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1. Dochody
Wyszczególnienie

Lp.
1.

Dochody bieżące w tym:

a.

z tytułu udziału we wpływach
z podatku dochodowego od

Plan

Wykonanie

% wykonania

70 859 744,05

71 011 915,80

100,21

19 376 695,00

19 560 048,00

100,95

17 400,00

21 005,64

120,72

osób fizycznych (PIT)
b.

Z tytułu udziału we wpływach
z podatku dochodowego od
osób prawnych (CIT)

c.

Podatki i opłaty lokalne

8 778 440,00

8 637 248,59

98,39

d.

Dochody z subwencji ogólnej

17 049 965,00

17 049 965,00

100,00

e.

Z tytułu dotacji i środków
23 192 023,68

23 161 319,45

99,87

przeznaczonych na cele
bieżące
f.

Pozostałe dochody

2 445 220,37

2 582 329,12

105,61

2.

Dochody majątkowe w tym:

6 684 093,75

6 678 023,54

99,91

a.

Dochody ze sprzedaży

484 100,00

484 097,70

100,00

6 199 993,75

6 193 925,84

99,90

majątku
b.

Z tytułu dotacji oraz środków
przeznaczonych na inwestycje

2. Wydatki
Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2019 r. wynosił ogółem 80 193 336,75 zł.
Wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2019 wyniosło 77 845 340,45 zł, co stanowi
97,07 %.
Lp.

Wyszczególnienie

1.

Wydatki bieżące w tym:

a.

Na obsługę długu

2.

Wydatki majątkowe

Plan

Wykonanie

% wykonania

63 139 043,43

61 776 086,49

97,84

190 915,43

178 171,80

93,32

17 054 293,32

16 069 253,96

94,22
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3. Wynik wykonania budżetu
Dochody Gminy zostały zrealizowane w wysokości 77 689 939,34 zł, na realizację zadań
gminnych przeznaczono kwotę 77 845 340,45 zł. W roku 2019 wystąpił deficyt budżetu
w wysokości – 155 401,11 zł.
4. Przychody
Na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano przychody na łączną kwotę 4 503 166,68 zł w tym:
•

Wolne środki (o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy) w kwocie 1 590 259,38 zł,

•

Kredyty i pożyczki – 2 500 000,00 zł,

•

Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu – 412 907,30 zł.

5. Rozchody
Na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 697 497,12 zł
ZOBOWIĄZANIA
Stan zobowiązań zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z za rok 2019 wynosi 4 568 470,00 zł
i dotyczą zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej i kredytu w BS w Kocmyrzowie oraz Banku PKO BP SA z siedzibą
w Warszawie. Spłaty zadłużenia są realizowane zgodnie z zawartymi umowami.
Na stan w/w zaciągniętych pożyczek składają się następujące umowy:
Nr
pożyczki/kredytu

Cel zaciągnięcia

z dnia
P/090/17/36

Zakup średniego

Kwota

Okres

Stan

udzielona

spłaty

zadłużenia na

(w zł.)

pożyczki

31.12.2019 r.

538 860,00

samochodu ratowniczo29.09.2017 r.

28.02.2018

330 000,00

30.11.2022

gaśniczego dla jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Goszczy
Na sfinansowanie

29.12.2017 r.

planowanego deficytu
Na sfinansowanie

21.12.2018 r.

planowanego deficytu

31.03.2018

200 000,00

30.06.2020
2 000 000,00

planowanego deficytu
Na sfinansowanie

18.12.2019 r.

1 000 000,00

30.03.2019

1 538 470,00

30.06.2023
2 500 000,00

30.03.2020

2 500 000,00

30.11.2025

RAPORT O STANIE GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA ZA 2019 ROK

17

NALEŻNOŚCI
Stan należności zgodnie ze sprawozdaniem RB-N za 2019 r. obejmują:
•

Pożyczki, w tym krótkoterminowe w kwocie 40 836,00 zł

•

Gotówkę i depozyty ogółem w kwocie 2 716 239,37 zł, w tym:
o Środki zgromadzone na rachunkach bankowych 2 716 239,37 zł

•

Należności wymagalne ogółem w kwocie 2 936 997,90 zł w tym:
o Z tytułu dostaw i usług 135 594,09 zł
o Pozostałe należności 2 801 403,81 zł w tym od dłużników alimentacyjnych
w kwocie 1 679 448,77 zł

•

Pozostałe należności niewymagalne ogółem 128 232,89 zł w tym:
o Z tytułu dostaw towarów i usług 69 230,89 zł
o Z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 9 078,00 zł
o Inne 49 924,00 zł

W celu ściągnięcia należności wymagalnych konsekwentnie i na bieżąco wysyłane są
wezwania do zapłaty, a w przypadku nie ściągnięcia zadłużenia sprawy kierowane są do
komornika.

III. Inwestycje
Dynamiczny rozwój gminy ma swoje odzwierciedlenie w licznych inwestycjach realizowanych
na terenie gminy.
1. Budowa sali gimnastycznej w Goszycach
Koszt budowy 2 294 046,17 zł.
Termin
realizacji
2020 r.
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2. Budowa sali gimnastycznej w Łuczycach
Koszt budowy 2 783 942,95 zł.
Termin realizacji 2020 r.

3. Budowa parkingów
„parkuj

i

jedź”

zlokalizowanych
stacjach

przy

kolejowych

wzdłuż linii Kraków –
Miechów - Warszawa
oraz w centrum Gminy
Kocmyrzów –Luborzyca.
W ramach
finansowanej

inwestycji
w 85%

z RPO WM na lata 2014-2020 w formule ZIT w poprzednim, 2018 roku wybudowano
parkingi przy stacjach PKP w Baranówce i Łuczycach (łącznie 106 miejsc parkingowych).
W roku 2019 wybudowany został parking P&R w centrum Gminy w miejscowości
Kocmyrzów (72 miejsca postojowe). Koszt robót budowlanych – 1 588 378,78 zł.
Zrealizowany został również I etap budowy parkingu przy stacji PKP w miejscowości
Goszcza z nakładem 372 073,17 zł. Nadzór autorski i inwestorski – 4 250 zł. Do wykonania
w roku 2020 pozostaje II etap budowy niniejszego parkingu (kontynuacja) oraz budowa
parkingu przy stacji PKP w Zastowie wraz z drogą dojazdową. Inwestycja pozwoli nie tylko
na zwiększenie liczby miejsc parkingowych na terenie Gminy, ale również poprawi jakość
środowiska poprzez zmniejszenie emisji spalin samochodowych. Koszt kompleksowego
projektu wynosi 6 460 162,61 zł, w tym środki dofinansowania z funduszu unijnego to
kwota 5 420 000,00 zł. Za zadania zrealizowane w roku 2019 poniesiono koszty
w wysokości 1 964 701,95 zł, z czego 85 % tj. 1 669 996,64 zł pokryte zostało ze środków
unijnych.
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4. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modyfikację systemów ogrzewania,
wymianę pieców starego typu na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca” - to kolejny
projekt realizowany od roku 2017 w ramach RPO WM na lata 2014-2020 w formule ZIT
z pomocą finansową skierowaną do mieszkańców gminy jako zwrot poniesionych przez
nich wydatków na wymianę starego pieca węglowego na piec gazowy lub biomasę (max.
8 tys. zł) oraz instalację wewnętrzną c.o. (do max kwoty 6 tys. zł). W 2019 roku wymieniono
117 pieców węglowych z 311 założonych w projekcie. Z wygenerowanych oszczędności
w ramach projektu wymienionych zostanie dodatkowo 30 pieców w roku 2020, łącznie 341
w projekcie. Inwestycja poprawia efektywność energetyczną w gospodarstwach domowych
oraz wpływa na poprawę jakości powietrza poprzez redukcję zanieczyszczeń. Koszt ogółem
inwestycji wynosi 4 496 945,48 zł, z czego środki unijne stanowią 4 429 532,44 zł. W roku
2019 poniesiony koszt wymiany pieców objęty umowami z mieszkańcami wyniósł
1 483 879,62 zł, który w całości pokryty został ze środków pochodzących z dofinansowania
i w 100 % zwrócony właścicielom nieruchomości którzy wymienili piece.
5. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z dojazdem
i wyposażeniem (kontenery, pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów). Obiekt
wyposażony jest m.in. w dwa kontenery socjalno-biurowe, cztery wiaty do magazynowania
odpadów, szereg kontenerów do selektywnej zbiórki oraz wagę elektroniczną najazdową.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Inwestycja ma na celu stworzenie lepszych warunków dla mieszkańców gminy do
selektywnego zbierania odpadów komunalnych w tym tych, które nie są obierane
bezpośrednio z pod posesji. Pozwoli również na niwelowanie problemu tzw. „dzikich
wysypisk i nielegalnego spalania odpadów. Koszt inwestycji ogółem to 1 177 592,09 zł,
w tym 567 388,87 zł z dofinansowania. W roku 2019 poniesiono ogółem koszty w kwocie
1 137 188,68 zł, z czego 546 143,46 zł pochodzi z dofinansowania w ramach RPO WM na
lata 2014-2020. Projekt zrealizowany w formule ZIT.
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6. Budowa obiektu kultury - Świetlicy Wiejskiej w Dojazdowie, inwestycja realizowana
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW). W roku
2019 wykonany został surowy stan otwarty budynku. Do realizacji w roku 2020 pozostaje
dokończenie budowy oraz pozyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Założeniem
inwestycji jest aktywizacja społeczności wiejskiej,
szeroka oferta kulturalna spędzania wolnego czasu
oraz możliwość organizowania różnorodnych
zajęć.

Koszt

ogólny

zadania

wyniesie

916 189,77 zł, z czego 500 000,00 zł pochodzi
z dofinansowania. W 2019 r. poniesiono nakłady
w wysokości

509 559,65 zł

kosztów

ogółem,

w tym refundacja wyniosła 283 060,00 zł.

Budowa obiektu w Dojazdowie

Wykonanie zasilania placu budowy w energię elektryczną – budowa świetlicy wiejskiej
w Dojazdowie. Koszt zadania wyniósł 12 398,33 zł.
7.Termomodernizacja budynków gminnych w następujących miejscowościach:
a. Budynek świetlicy wiejskiej w Zastowie, koszt zadania wyniósł łącznie 109 315,17 zł,
z czego kwota środków europejskich wyniosła 57 358,74 zł,
b. Budynek OSP Łuczyce, koszt zadania wyniósł łącznie 198 806,81 zł, w tym
dofinansowanie w kwocie 99 700,47 zł,
c. Budynek OSP Goszcza, koszt zadania łącznie wyniósł 202 949,89 zł, w tym
dofinansowanie unijne w kwocie 118 063,85 zł.
Termomodernizacja obiektów realizowana
była w ramach projektu: „Termomodernizacja
budynków użyteczności publicznej na terenie
Gminy

Kocmyrzów

finansowanego

–

Luborzyca”

z Regionalnego

Programu

Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020 (RPO WM) w formule
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Poza wymienionymi projekt obejmował
również termomodernizację 3 obiektów edukacyjnych zrealizowaną w roku 2018.
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Dzięki

realizacji

przedsięwzięcia

podniesiona została klasa energetyczna
budynków poddanych termomodernizacji
poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na
energię końcową i pierwotną, co z kolei
wpłynie

na

zmniejszenie

kosztów

ogrzewania obiektów, a także na ograniczenie zanieczyszczeń atmosfery. Należy wskazać,
iż poprawił się również komfort użytkowania budynków, a także ich standard techniczny.
8. OSP Łososkowice – remont budynku remizy OSP w ramach programu „Małopolskie
Remizy 2019”. Całkowity koszt inwestycji 101 098,87 zł, z czego kwota dofinansowania
wyniosła 40 873,00 zł. W ramach zadania wykonano renowację i malowanie elewacji,
wymieniono stolarkę okienną, a także
zamontowano bramę stalową/segmentową
oraz drzwi zewnętrzne ocieplane. Realizacja
znacznie

poprawiła

stan

techniczny

budynku. Jednocześnie poprawiła warunki
użytkowania

oraz

estetykę.

Nastąpiła

również poprawa jakości powietrza.

Budynek OSP Łososkowice

9. Modernizacja boiska sportowego w Luborzycy polegająca na wymianie nawierzchni
i montażu wyposażenia. W ramach robót rozebrano zniszczoną nawierzchnię asfaltową
boiska i wymieniono ją na poliuretanowo-gumową, zamontowano ogrodzenie o wysokości
4 metrów, a także osprzęt sportowy (bramki do piłki ręcznej, zestawy do siatkówki
i koszykówki) oraz obiekty małej architektury. Inwestycja pozwoliła na rozszerzenie oferty
dydaktyczno-sportowej,

dała

możliwość

aktywnego spędzania wolnego czasu, a także
podniosła atrakcyjność gminy w regionie.
Całkowity koszt zadania wyniósł 389 188,57 zł,
z czego 136 000,00 zł stanowiło dofinansowanie
z budżetu województwa. Inwestycja została
zrealizowana w ramach Programu Małopolska
Infrastruktura Rekreacyjno- Sportowa – MIRS.

Boisko sportowe w Luborzycy
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10. Utworzenie i wyposażenie „Klubu Seniora” w miejscowości Kocmyrzów, Gmina
Kocmyrzów-Luborzyca. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Wieloletniego Programu
„Senior + na lata 2015-2020; Edycja 2019; Moduł 1. Zaadoptowano, zmodernizowano
i wyposażono pomieszczenia w budynku pełniącym funkcję biblioteki wraz ze świetlicą
wiejską w Kocmyrzowie, celem przystosowania ich i zapewnienia właściwych standardów
dla utworzenia Klubu Seniora w Gminie Kocmyrzów – Luborzyca. Założeniem inwestycji
jest aktywizacja osób w wieku 60+ poprzez stworzenie oferty spędzania czasu wolnego.
Koszt zadania wyniósł 94 876,42 zł, z czego 58 051,05 zł pokryte zostało z dofinansowania.
11.Budowa zadaszonej altany i obiektów małej architektury wraz z budową odcinka
chodnika i montażem zestawu urządzeń siłowych w Łososkowicach przy budynku dawnej
szkoły w ramach działalności Domu Aktywnego Seniora. W ramach umowy partnerskiej
z Poradnią Rehabilitacji Leczniczej NZOZ MADZIA zagospodarowana została przestrzeń
przy budynku w Łososkowicach w celu
stworzenia miejsca rekreacji i wypoczynku dla
przyszłych użytkowników.
Koszt całkowity zadania wyniósł 73 498,60 zł,
z czego 41 620,00 zł pochodzi ze środków
dofinansowania w ramach RPO WM na lata

Altana w Łososkowicach - Dom Aktywnego Seniora

2014-2020.
12. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez doposażenie miejsc rekreacji
urządzeniami do ćwiczeń siłowych – Beneficjent – LKS Strażak Goszcza. W ramach
zadania realizowanego w ramach PROW na lata 2014-2020 doposażono istniejące na
terenie gminy miejsca rekreacji (place zabaw, boiska wielofunkcyjne) w zewnętrzne
urządzenia siłowe. Celem zadania jest aktywizacja społeczności oraz pozytywny wpływ na
rozwój aktywności i kultury fizycznej mieszkańców gminy. Należy wskazać, iż dzięki
inwestycji wzrośnie atrakcyjność miejscowości na terenie których te urządzenia zostały
zamontowane tj. Baranówka, Dojazdów, Goszyce, Krzysztoforzyce i Łuczyce. Urządzenia
do ćwiczeń są ogólnie dostępne dla mieszkańców, a korzystanie z nich jest bezpłatne.
Całkowity koszt zadania wyniósł 40 836,00 zł, z czego 24 000,00 zł zrefundowano
w bieżącym, 2020 roku.
13.Wykonanie robót elektrycznych związanych z oświetleniem drogowym na terenie
Gminy, o łącznej długości 1530 mb tj. 23 lampy. Koszt zadania wyniósł 136 861,28 zł.
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Wymania opraw oświetleniowych na panele LED w budynku Centrum Kultury i Promocji
Gminy Kocmyrzów – Luborzyca. Koszt zadania wyniósł 12 562,72 zł.
14. Wykonanie chodnika z kostki brukowej o powierzchni 60 m2 wraz z położeniem
obrzeży 70 mb oraz zakup i montaż dwóch ławek do siedzenia za boiskiem
wielofunkcyjnym w miejscowości Krzysztoforzyce. Koszt zadania wyniósł 15 716,33 zł.
15.Utwardzenie terenu działki nr 2 w Łososkowicach polegającej na położeniu kostki
brukowej wraz z obrzeżami o powierzchni 60 m2 wraz z wykonaniem odwodnienia od
rynien i rury spustowej od stronu północnej obiektu. Koszt zadania wyniósł 14 981,40 zł.
16.Remont

kapliczki

w Maciejowicach.

Koszt

Świętego
zadania

Floriana
wyniósł

13 000,00 zł.

Kapliczka Świętego Floriana w Maciejowicach

17. Opracowanie kompleksowej dokumentacji wraz z kosztorysem robót budowlanych d/t.
przebudowy stropodachu i niezbędnych robót powiązanych na budynku gminnym
w Karniowie – przeznaczony dla OSP. Koszt zadanie wyniósł 11 992,50 zł.
18. Wykonanie monitoringu wraz z montażem kamer wizyjnych i podłączeniem ich do
monitora d/t. pętli autobusowej w Łososkowicach. Koszt zadania wyniósł 11 000,00 zł.
19. Usuwanie skutków powodzi po ulewach w miesiącu maj 2019 r. koło budynku
socjalnego w Zastowie nr 190 i przyległej drogi dojazdowej do obiektu. Prace wykonane
zostały w trybie bardzo pilnym. Koszt zadania wyniósł 10 947,00 zł.
20. Prace związane z uporządkowaniem terenu koło budynku gminnego (wiejskiego)
w miejscowości Wilków tj. niwelacja terenu, nawiezienie humusu, rozgarnięcie go na
działce, zasianie trawy i uzupełnienie żużlem miejsca pod parking. Koszt zadania wyniósł:
9 840,00 zł.
21. Remont budynku gospodarczo – sanitarnego zlokalizowanego przy budynku OSP
w Goszczy. Koszt zadania wyniósł 8 500,00 zł.
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22. Remont instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej na działce nr 335 w Wysiołku
Luborzyckim. Koszt zadania wyniósł 8 500,00 zł.
23. Prace remontowo – naprawcze oraz konserwacja urządzeń znajdujących się na placach
zabaw (gminnych) w miejscowościach: Wilków i Wysiołek Luborzycki. Koszt zadania
wyniósł: 8 185,65 zł.
24. Prace remontowe i naprawcze zniszczonego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości
Łuczyce. Koszt zadania wyniósł 5 000,00 zł.
25. Wykonanie systemu CCTV – monitoringu – na budynku gminnym (wiejskim)
w miejscowości Krzysztoforzyce. Koszt zadania wyniósł 4 810,53 zł.

IV. Infrastruktura komunalna
A. Zakład Gospodarki Komunalnej
Głównymi zadaniami Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie – Luborzycy są:
• Sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę w tym eksploatacja i remonty sieci
wodociągowych oraz utrzymanie obiektów i urządzeń służących zbiorowemu
zaopatrzeniu w wodę oraz świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę;
• Utrzymanie czystości i porządku na działkach będących w zarządzie Gminy KocmyrzówLuborzyca.
W roku 2019 zrealizowano inwestycje obejmujące:
•

Budowę hydroforni w Maciejowicach.
Koszt: 214 242,86 zł.
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• Rozbudowę/przebudowę sieci wodociągowych w miejscowościach: Dojazdów,
Kocmyrzów, Baranówka, Wilków.
• Dokonano wymiany zasuw, elektrozaworu.
Koszt: 67 654,48 zł.
• Wykonano ogrodzenia na 3 obiektach: ogrodzono studnie L1, L3
w miejscowości Łuczyce oraz zbiornik w Maciejowicach.
Koszt: 147 477,00 zł.
• Przeprowadzono prace mające na celu usprawnienie wydajności sieci
w miejscowości Wiktorowice, Prusy.
• Zakupiono pompę głębinową.
Koszt: 44 556,68 zł.
W 2019 r. przejęto odpłatnie sieci wodociągowe wybudowane w miejscowościach:
Goszcza (269 mb)

Rawałowice (340 mb)

Karniów (133 mb)

Sadowie (18 mb)

Łuczyce (295 mb)

Goszyce (130 mb)

Kocmyrzów (283 mb)

Luborzyca (90 mb)

Głęboka (190 mb)

Pietrzejowice (105 mb)

Dojazdów (97 mb)

Krzysztoforzyce (98 mb)

Maciejowice (100 mb)

Wilków (308,5 mb)

W sumie w 2019 r. przejęto sieci wodociągowe o łącznej długości 2 456,5 mb (2,46 km) za
kwotę 89 631 zł. Wartość rozbudowanych sieci wodociągowych 183 485 zł.
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B. Infrastruktura drogowa
Nazwa zadania:

Koszt:

Przebudowa drogi gminnej w Dojazdowie – nawierzchnia asfaltowa na odc. 1000 m

196 303,00 zł

Przebudowa dwóch odcinków dróg w Wiktorowicach – nawierzchnia asfaltowa na odc. 550 m

125 639,00 zł

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kocmyrzów – nawierzchnia asfaltowa wraz z
odwodnieniem na odc. 200 m
Przebudowa drogi gminnej Wola Luborzycka – Wysiołek Luborzycki – nawierzchnia
asfaltowa na odc. 300 m
Przebudowa drogi przy boisku sportowym w Kocmyrzowie
Przebudowa drogi rolniczej w miejscowości Wysiołek Luborzycki – na odc. 730 mb:
Dofinansowanie ze środków Województwa Małopolskiego:
Przebudowa drogi rolniczej w miejscowości Rawałwice – na odc. 810 mb
Dofinansowanie ze środków Województwa Małopolskiego:

136 964,00 zł
121 044,00 zł
79 365,00 zł
150 677,50
75 338,00 zł
134 426,84 zł
67 213,00 zł

Remont dróg gminnych publicznych i dojazdowych do pól zniszczonych w czasie ulewnych
deszczy w miejscowościach Karniów, Goszcza, Skrzeszowice, Pietrzejowice, Czulice,
Krzysztoforzyce, Rawałowice, Łuczyce, Wola Luborzycka:
Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej:

361 085,00 zł
91 708,00 zł

Remonty bieżące dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej, odtworzenie rowów i udrożnienie
przepustów przy drogach gminnych:
Oznakowanie pionowe, poziome montaż luster i barier drogowych:

186 920,00 zł
59 743,00 zł

Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym przy placówkach oświatowych
poprzez modernizacje i doposażenie czterech przejść dla pieszych na terenie gminy
Kocmyrzów-Luborzyca w miejscowości Wysiołek Luborzycki, Goszyce, Prusy:

135 379,00 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa:

100 000,00 zł

W ramach IS wykonanie chodnika w miejscowości Luborzyca przy drodze wojewódzkiej nr
776 na odcinku 380 m:

390 617,00 zł

Udział gminy:

195 308,00 zł

W ramach IS zostały zrealizowane następujące inwestycje na drogach powiatowych
- chodnik w Prusach przy drodze powiatowej nr 2293K:
- udział gminy:

313 333,30 zł
187 999,98 zł

- przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2160K w miejscowości Wola Luborzycka –
Wilków:

917 758,28 zł

- udział gminy:

367 103,00 zł

- przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2154K w Goszczy:
- udział gminy:

448 321,17 zł
179 328,46 zł

RAPORT O STANIE GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA ZA 2019 ROK

27

C. Gospodarka odpadami
W 2019 r. w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi zarejestrowanych
było 4 861 punktów adresowych (budynków) gdzie zamieszkiwało 16 565 osób.
Łączna kwota należności wynikająca z opłaty za gospodarowanie odpadami – 2 325 151,71 zł.
Dochody otrzymane od mieszkańców – 2 111 627,42 zł.
Należności do zapłaty (zaległości) 231 794,04 zł.

D. Gospodarka ściekowa
W zbiorczą sieć kanalizacji sanitarnej wyposażone są 4 sołectwa:
•

Zastów,

•

Prusy,

•

Dojazdów,

•

Krzysztoforzyce.

Łączna długość sieci wynosi 35,3 km i obsługuje 864 przyłącza indywidualne.
W roku 2019 została przygotowana koncepcja dalszej rozbudowy gminnej sieci kanalizacyjnej
– kwota 48 585,00 zł.
Z końcem 2019 roku po wieloletnich staraniach (w aspekcie rozstrzygnięć dotyczących
projektu drogi S7), Gmina uzyskała techniczne warunki przyjęcia ścieków przez Kraków.
Pozwala to na rozpoczęcie prac projektowych kolejnego etapu budowy sieci kanalizacji
sanitarnej.

ZESTAWIENIE ILOŚCI POBRANEJ WODY Z UJĘĆ GMINY
KOCMYRZÓW-LUBORZYCA
3

Rok 2019

I kw

II kw

III kw

IV kw

Cały rok m

pobrano

193 181

185 495

224 530

161 876

765 082

zafakturowano

126 510

132 323

168 734

138 359

567 283

straty

35%

29%

25%

28%

29%
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V.

Środowisko naturalne
Likwidacja dzikich wysypisk śmieci – 9 lokalizacji – 49 926 zł
Usuwanie odpadów zawierających azbest – 13 135 zł
Niszczenie Barszczu Sosnowskiego – 17 496 zł

Działania
podjęte w
związku ze
środowiskiem
naturalnym:

Kontrole palenisk wraz z poborem próbek popiołu:
– kontrole – 327 szt. – 10 930 zł
– próbki – 20 szt. – 11 070 zł
Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w budynkach: 3 835 lokalizacji
– 7 787 zł
Zakup kompostowników dla szkół – 12 szt. – 145 391 zł
Zakup sadzonek roślin dla szkól i przedszkoli „Zielona wiosna” – 12 obiektów
– 15 000 zł
Kampanie dedukcyjność informacyjne z zakresu ochrony środowiska –
5 000 uczestników – 29 391 zł

W 2019 roku gmina Kocmyrzów-Luborzyca kontynuowała działania jako lider projektu
„Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa
Małopolskiego”.
Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu na terenie wszystkich gmin partnerskich łącznie zostanie
zamontowane:
Rodzaj instalacji

Całkowita ilość

W gminie
KocmyrzówLuborzyca

Instalacji fotowoltaicznej

2 438

234

Instalacji kolektorów

815

61

Pomp ciepła na cele CUW +CWU i CO

295

21

Kotłów opalanych biomasą w postaci pellet

133

7

122

0

Instalację fotowoltaiczne na budynkach
użyteczności publicznej
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Gmina Kocmyrzów-Luborzyca jako lider projektu w imieniu wszystkich Gmin Partnerskich
przeprowadził w 2019 roku dwa postępowania przetargowe w celu wyłonienia Wykonawców
poszczególnych części przedsięwzięcia.
➢ Z pierwszego postępowania wyłoniono Wykonawcę, który miał być odpowiedzialny za
realizację instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej. Umowy
z ww. zostały podpisane w dniu 20 listopada 2019 r.
➢ Drugie postępowanie przeprowadzone przez gminę dotyczyło wyłonienia Wykonawcy
odpowiedzialnego za realizację przedsięwzięcia montażu instalacji fotowoltaicznych na
nieruchomościach prywatnych. Umowa z ww. zostanie podpisana w 2020 r.

VI. Informacja o stanie mienia komunalnego
Dane na dzień 31.12.2019 r. – gmina jest właścicielem następujących nieruchomości:
➢ 70 817,81 ha gruntów – położone w 24 wsiach;
o obejmuje 278 działek;
o 22 budynki;
▪

50 lokali mieszkalnych;

▪

11 lokali użytkowych.
w Krzysztoforzycach o pow. 0,0142 ha w drodze przejęcia za
odszkodowaniem,
w Zastowie o pow. 0,0240 ha w drodze umowy kupna,

Do dnia
31.12.2019 r.
Gmina nabyła
własność
działek:

Do dnia
31.12.2019 r.
Gmina
dokonała
sprzedaży
działek:

w Goszycach o pow. 0,0290 ha w drodze uzyskanej darowizny,
w Maciejowicacho pow. 0,0016 w drodze Decyzji administracyjnej
(zajętość pod drogę),
w Łososkowicach o pow. 0,4980 ha w drodze Decyzji
administracyjnej,
w Pietrzejowicach o pow. 1,0006 ha w drodze Decyzji
administracyjnej.
w Baranówce o pow. 0,0400 ha,
w Karniowie o pow. 1,7100 ha.

W 2019 roku Gmina Kocmyrzów-Luborzyca uzyskała decyzję komunalizacyjną na działkę
w Łososkowicach. Działka nr 2, na której znajduje się budynek niegdyś zaadaptowany jako
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szkoła, a obecnie przekazany w ramach umowy partnerskiej na cele społeczne dla Klubu
Seniora. Nadto uzyskaliśmy decyzję komunalizacyjną na działkę 52/2 w Pietrzejowicach gdzie
znajduje się budynek szkoły oraz uzyskaliśmy decyzję komunalizacyjną na działkę 130
obecnie przeznaczoną do dzierżawy osobie fizycznej.
Toczy się postępowanie administracyjne o wydanie decyzji komunalizacyjnych odnośnie
działek na których znajdują się budynek przedszkola w miejscowości Dojazdów dz. 234/1 do
234/14. Co do w/w działki została założona Księga Wieczysta. Toczy się postępowanie
komunalizacyjne dla działek 353 w Karniowie, oraz 199/3 w Skrzeszowicach.
Wszczęto postępowanie o uznanie za mienie gromadzkie działek 162 w Prusach oraz działek
83/1, 77, 75/1 w m. Wilków.
W trakcie są wnioski skierowane do Starostwa o założenie Ksiąg Wieczystych na rzecz Skarbu
Państwa celem ich dalszego komunalizowania na rzecz Gminy, dotyczy to działki 52/1
w Luborzycy.
Zostały złożone wnioski o założenie Ksiąg Wieczystych dla działek 354/3 w Luborzycy, 310
w Skrzeszowicach, 342 w Wysiołku Luborzyckim, 478/1. W Goszczy są do działki zajęte pod
drogi.
Założenie Ksiąg Wieczystych jest niezbędne do dalszej komunalizacji. W opracowaniu są
dokumenty o komunalizację dz. 6 w Czulicach — zajętość pod drogę oraz dz. 100/2 oraz 101/2
w Rawałowicach.
Do dnia 31.12.2019 r Starostwo Powiatowe nie założyło Ksiąg Wieczystych na wszystkie
nieruchomości, na których znajdują się budynki szkolne, co jest niezbędne do przekazania ich
na rzecz Gminy. Do Starostwa Powiatowego w Krakowie został złożony wniosek o założenie
Księgi Wieczystej dla działki 52/1 położonej w Luborzycy gdzie znajduje się szkoła.
Do Urzędu Wojewódzkiego został złożony wniosek o komunalizację działki 234/1 do 234/14
w Dojazdowie.
Aktualnie prawie wszystkie przejęte nieruchomości posiadają założone księgi wieczyste
umożliwiające podejmowanie decyzji przekraczających zakres zwykłego zarządu.
Na większość działek zajętych pod drogi nie zostały założone Księgi Wieczyste, Gmina
sukcesywnie składa wnioski.
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W chwili obecnej przygotowywane są dokumenty do zbycia działek położonych
w miejscowości; Prusy, Dojazdów — dwa lokale mieszkalne wraz z udziałem w gruncie,
Kocmyrzów.

VII. Realizacja polityk, programów i strategii
A. Gminny program wspierania rodziny
W 2019 r. gmina Kocmyrzów-Luborzyca realizowała program wspierania rodziny, który jest
uchwalany na okresy 3 lat. Program był realizowany w roku ubiegłym na podstawie Uchwały
nr XXVII/218/2017 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Kocmyrzowie-Luborzycy na lata 20172019.
Nadrzędnym

celem

Programu

jest

wspieranie

rodzin

przeżywających

trudności

w prawidłowym pełnieniu ról rodzicielskich w obszarze kompetencji opiekuńczowychowawczych, społecznych tak, aby rodzina mogła przezwyciężyć problemy i zapewniać
stabilne i przewidywalne środowisko wychowawcze, które jest w stanie zaspokoić potrzeby
dziecka.
Rozwijanie lub nabywanie umiejętności opiekuńczowychowawczych przez rodziny wymagające wsparcia

Szczegółowe cele
projektu to:

Przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej
rodzin
Zabezpieczenie podstawowych potrzeb socjalno-bytowych
dzieci i rodzin zagrożonych ubóstwem

Wsparcie dziecka i rodziny w środowisku opiera się na prowadzonej z rodziną pracy socjalnej,
która jest łączona z innymi wzmacniającymi i wspierającymi formami pomocy takimi jak:
➢ praca asystenta rodziny w środowisku,
➢ poradnictwo specjalistyczno-psychologiczne,
➢ poradnictwo pedagogiczne,
➢ poradnictwo prawne.
Realizacja Programu to również praca asystenta rodziny i innych specjalistów z rodzinami
biologicznymi dziecka umieszczonego czasowo w pieczy zastępczej, tak by przyniosło to
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skutek w postaci prawidłowych postaw rodzicielskich i stworzenie warunków do powrotu
dziecka do rodziny.
Realizacja Programu obejmuje również szereg innych działań takich jak m.in: organizacja
programów edukacyjno-profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży, udostępnianie
materiałów edukacyjnych odnośnie form pomocy dla rodzin., wsparcie finansowe rodzin
przeżywających trudności materialne, obejmowanie dzieci dożywianiem w szkole,
umożliwienie korzystania z systemu zniżek i rabatów poprzez przyznawanie Karty Dużej
Rodziny, propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego , organizację czasu wolnego dzieci
i młodzieży.

B. Gminna strategia rozwiązywania problemów
Strategia została opracowana na lata 2013-2020. Określa ona cele i działania gminy
Kocmyrzów-Luborzyca w zakresie problematyki społecznej.
Misja Strategii:
Kocmyrzów-Luborzyca gminą zapewniającą mieszkańcom bezpieczeństwo społeczne
i życie wolne od zagrożeń.
zapewnienie wszystkim potrzebującym wszechstronnej pomocy
finansowej, rzeczowej, usługowej
dostęp do rzetelnej i pełnej informacji o przysługujących
mieszkańcom prawach
Zapewnienie
bezpieczeństwa
i poprawy jakości
życia mieszkańców
realizowane jest
poprzez:

umożliwienie osobom potrzebującym korzystania z szeroko
pojętego poradnictwa
poprawę warunków mieszkaniowych
przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia
aktywizacje społeczności lokalnych
wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych

Cele strategiczne to:
➢ Aktywizacja i integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
➢ Rozwój zintegrowanego systemu wsparcia rodziny ze szczególnym uwzględnieniem
dzieci i młodzieży;
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➢ Rozwój zintegrowanego systemu
i przeciwdziałanie uzależnieniom;

przeciwdziałania

przemocy

w

rodzinie

➢ Stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia osób w podeszłym wieku;
➢ Stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych;
➢ Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji środowiska lokalnego.

C. Gminny

Program

rozwiązywania

problemów

alkoholowych

i przeciwdziałania narkomanii
Celem, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii jest ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających
z nadużywania napojów alkoholowych i używania innych substancji psychoaktywnych poprzez
podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców Gminy oraz prowadzenie
skoordynowanych

działań

profilaktycznych,

terapeutycznych

i

rehabilitacyjnych.

Kształtowanie polityki alkoholowej oraz przeciwdziałania narkomanii poprzez zapobieganie
powstawaniu nowych problemów uzależnień. Wzrost kompetencji mieszkańców i uczniów
szkół znajdujących się na terenie gminy z zakresu problematyki uzależnień i zachowań
ryzykownych. Program określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji
szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu, narkotyków itp.,
wytycza główne kierunki działań profilaktycznych oraz działań mających na celu
rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii, integrację i reintegrację społeczną
osób współuzależnionych i uzależnionych. W 2019 r. w/w cele główne będą kontynuacją
podjętych działań w latach poprzednich zostaną realizowane poprzez następujące cele
szczegółowe:
1. Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do programów profilaktycznych z zakresu
profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.
2. Prowadzenie edukacji publicznej z zakresu problemów uzależnień od alkoholu i narkotyków.
3. Zapewnienie pomocy opiekuńczej i wychowawczej dla dzieci i młodzieży z rodzin
zagrożonych problemem uzależnienia i uzależnionych od alkoholu, narkotyków itp. m.in.
poprzez organizację zimowego i letniego wypoczynku, finansowanie kosztów prowadzenia
świetlic opiekuńczo-wychowawczych (wynagrodzenia wychowawców, dożywianie dzieci
i młodzieży, zakup materiałów, koszty wycieczek według wskazań oferty).
4. Zmniejszanie rozmiarów naruszeń prawa na rynku alkoholowym.
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5. Zwiększenie dostępu do profesjonalnej pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych,
zagrożonych uzależnieniem i współuzależnionych, członków ich rodzin.
6. Promowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia oraz alternatywnych form spędzania czasu
wolnego przez dzieci, młodzież oraz dorosłych.
7. Przeprowadzenie badań na stosowanie substancji psychoaktywnych wśród młodzieży.
W 2019 roku
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 140 590,66 zł
- na przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano 33 575 zł
Zadania z zakresu opieki zdrowotnej dla mieszkańców gminy w ramach kontraktów zawartych
z Narodowym Funduszem Zdrowia wykonują następujące podmioty:
1. Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lubomed" sp. z o.o.
3. Wiejski ośrodek zdrowia w Łuczycach (SPZOZ Proszowice)
4. Wiejski ośrodek zdrowia w Skrzeszowicach (SPZOZ Proszowice)
5. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "GASTROMEDICAL"
6. Stomatologiczny Zakład Leczniczy
7. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rodzinna "Gaja-MED"
Sp. z o.o.

VIII. Pomoc społeczna
W Gminie Kocmyrzów-Luborzyca zadania z zakresu pomocy społecznej są realizowane
w głównej mierze przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wyszczególnienie
najważniejszych programów realizowanych na terenie Gminy, znajduje się w dalszej części
raportu.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest gminną jednostką organizacyjną powołaną Uchwałą
Nr VI/18/90 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 31 lipca 1990 roku do realizacji zadań
z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców gminy znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej.
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W 2019 roku na działalność związaną z pomocą społeczną wydatkowano wydatkowano
20 593 127,73 zł.
Do działań GOPS należy m. in.
a. realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej,
b. realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych,
c. realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
d. realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
e. aktywizowanie środowisk lokalnych w celu niesienia pomocy osobom i rodzinom
potrzebującym wsparcia,
f. prowadzenie badań i wykonywanie analiz służących ocenie wielkości potrzeb, stosowanie
właściwych sposobów dzielenia świadczeń z zakresu pomocy społecznej oraz formułowanie
oceny stopnia zaspokojenia potrzeb,
g. współpraca z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, urzędami,
instytucjami, pracodawcami, Kościołem katolickim i innymi kościołami, związkami
wyznaniowymi, osobami prawnymi i fizycznymi działającymi w zakresie pomocy
społecznej.
Pomoc społeczna to szczególne zadanie gminy, ponieważ dotyczy osób znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej. Realizowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kocmyrzowie-Luborzycy.
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
a. ubóstwa;
b. sieroctwa;
c. bezdomności;
d. bezrobocia;
e. niepełnosprawności;
f. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
g. przemocy w rodzinie;
h. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
i. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
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j. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe
placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz po zwolnieniu z zakładu karnego;
k. alkoholizmu lub narkomanii;
l. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
m. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

A. GOPS – Pomoc społeczna

Lp.

Liczba wydanych decyzji

640

Liczba rodzin korzystających
z pomocy

259

Liczba osób, którym przyznano
decyzją świadczenie

246

Liczba świadczeń

11 672

Kwota świadczeń

1 341 613 zł

Forma świadczenia

Liczba osób,
którym
przyznano
decyzją
świadczenie

Liczba
świadczeń

Kwota
świadczenia
w złotych

Liczba
rodzin/liczba
osób
w rodzinach

1.

Zasiłek stały

47

499

259 176,00

53

2.

Składka ubezpieczenia
zdrowotnego

43

449

22 146,00

49

3.

Zasiłek okresowy

51

470

76 478,00

62

4.

Schronienie

1

365

6 422,00

1

5.

Posiłek

70

7 034

60 798,00

156

6.

Zasiłek celowy na zakup
posiłku lub żywności

28

37

11 055,00

45

7.

Usługi opiekuńcze

17

2 264

53 076,00

20

8.

Zasiłki celowe na pokrycie
wydatków powstałych w
wyniku zdarzenia
losowego
Sprawienie pogrzebu

3

3

13 200,00

8

1

1

3 660,00

1

9.
10.

Zasiłki celowe i zasiłki
celowe specjalne

153

249

116 901,00

293

11.

Domy Pomocy Społecznej

19

220

688 363,00

22

12.

Wynagrodzenie dla
opiekuna

1

9

3 000,00

1

13.

Rodziny Zastępcze

6

72

27 338,00
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B. GOPS – Zasiłki rodzinne i Fundusz alimentacyjny

Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Liczba wydanych decyzji

1 642

Liczba rodzin korzystających
z pomocy

1 456

Liczba osób, którym przyznano decyzją
świadczenie

5 447

Liczba świadczeń

17 825

Kwota świadczeń

3 829 222,54 zł

Liczba osób,
którym
przyznano
decyzją
świadczenie

Liczba
świadczeń

Kwota
świadczenia
w złotych

Liczba
rodzin/liczba
osób
w rodzinach

1 048

12 278

1 575 874,00

4 192

284

3 138

592 416,78

284

13

86

52 720,00

54

50

546

857 143,00

245

Świadczenia rodzicielskie

26

354

321 968,43

78

Zasiłek dla opiekunów

7

39

24 180,00

14

Jednorazowa zapomoga
z tytułu urodzenia
dziecka

104

104

104 000,00

312

Fundusz Alimentacyjny

52

714

300 920,00

268

Forma świadczenia

Zasiłek rodzinne
Zasiłki pielęgnacyjne
Specjalny zasiłek
opiekuńczy
Świadczenia
pielęgnacyjne
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C. GOPS – Świadczenia Wychowawcze 500+ i Dobry Start

Lp.

1.
2.
3.

Liczba wydanych decyzji

4 827

Liczba rodzin korzystających
z pomocy

3 582

Liczba osób, którym przyznano decyzją
świadczenie

4 867

Liczba świadczeń

31 480

Kwota świadczeń

15 181 899,62 zł

Liczba osób,
którym
przyznano
decyzją
świadczenie

Świadczenia
wychowawcze 500+

Liczba
świadczeń

Kwota
świadczenia
w złotych

Liczba
rodzin/liczba
osób
w rodzinach

3 326

29 242

14 511 399,62

2 106

Program Dobry Start

1 541

2 238

670 500,00

1 566

Program Za Życiem

-

-

Forma świadczenia

-

-

D. GOPS – Projekty z zakresu pomocy społecznej prowadzone w 2019 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy realizuje 3-letni projekt
pn. „Stawiam na rozwój”, współfinansowany ze środków unijnych.
Całkowita wartość projektu wynosi 645 302,00 zł, z czego 556 140,50 zł ze środków unijnych.

Całkowita wartość projektu
Środki własne
14%

Środki unijne
86%
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Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa beneficjentów poprzez zapewnienie im
kompleksowego wsparcia w wypełnianiu ról społecznych, planowaniu ścieżki zawodowej,
podnoszeniu kwalifikacji społeczno-zawodowych, co w efekcie doprowadzi do uaktywnienia
tych osób i poprawie ich funkcjonowania w środowisku.

2 rekrutacje - 35
mieszkańców

300 godzin
wsparcia
psychologicznego

Pomoc finansowa

Stawiam na
rozwój
Spotkania z
doradcą
zawodowym

Liczne warszaty

Kurs na prawo
jazdy kat. B

„Pomoc Państwa w zakresie Dożywiania” – Strategicznym celem Programu jest ograniczenie
zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się
w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim
poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób
samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.
Realizacja ww. projektu przez gminę Kocmyrzów-Luborzyca w 2019 roku w liczbach:
➢ 108 – osoby objęte wsparciem;
➢ 66 – dzieci objęte pomocą w formie dożywiania w szkole;
➢ 4 – osoby dorosłe, którym dowożono posiłki do domów;
➢ 28 – rodziny, które otrzymały zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności.
Koszt realizacji programu wyniósł 71 852,92 zł z czego 47 000,00 zł finansowanych ze
środków Wojewody (dotacja), a 24 852,92 zł finansowanych ze środków gminy.
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„Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie”, w ramach którego zrealizowany został projekt pn. „Aktywnie przeciw
przemocy”. Koszt realizacji programu wyniósł 12 920,00 zł.
Program ten dotyczył rozwoju działań profilaktycznych mających na celu podniesienie
świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie.
W ramach projektu podjęto następujące działania:
➢ Wobec dzieci i młodzieży:
o Warsztaty w szkołach podstawowych prowadzone przez psychologa nt.
przemocy; przemocy rówieśniczej – listopad / grudzień;
o Konkurs plastyczny w ramach akcji „Stop przemocy i agresji w szkole”;
o Warsztaty dla rodziców i nauczycieli;
o Szkolenie pn. „Doskonalenie umiejętności dialogu w obszarze rozwoju
psychoseksualnym i problemów seksualnych”;
o Szkolenie pn. „Jak uchronić swoje dziecko – wspieranie dziecka w rozwoju”;
o Dwukrotne warsztaty dot. przemocy rówieśnicze i cyberprzemocy w szkole.
➢ Wobec rodziców:
o Spotkania pracownika socjalnego GOPS z rodzicami w czasie zebrań w szkole;
o Dyżury w celu przeprowadzeni rozmów indywidualnych z rodzicami.
➢ Wobec seniorów:
o 6 spotkań na temat przemocy wobec osób starszych – uczestniczyli w nich
mieszkańcy gminy oraz grupy formalne z terenu gminy takie jak Uniwersytet
III Wieku, Gminna Rada Seniorów, Stowarzyszenia oraz Koła Gospodyń
Wiejskich.
Karta Dużej Rodziny – to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje niezależnie od
dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci. Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek
oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu
oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą
oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do
programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.
W 2019 roku wydano łącznie 420 kart w tym 397 kart elektronicznych.
Rodzinom przyznano 410 kart w tym 157 kart elektronicznych.
Rodzicom, którzy w przeszłości posiadali co najmniej troje dzieci, przyznano 192 karty w tym
105 kart elektronicznych oraz dzieciom – 110 kart w tym 97 kart elektronicznych.
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Projekt „Tele-Anioł”
Celem projektu "Tele-Anioł" jest zorganizowanie systemu opieki z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, który umożliwia mieszkańcom jak
najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku oraz miejscu zamieszkania.
Projekt jest realizowany prze Województwo Małopolskie w partnerstwie z Caritas
Archidiecezji Kieleckiej oraz stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego
Suchej Beskidzkiej.
Osoby zakwalifikowane do projektu otrzymują tzw. opaskę bezpieczeństwa z przyciskiem SOS
i kartą SIM, która umożliwia całodobowe połączenie głosowe z Centrum Teleopieki
i możliwość wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa.
Informacje na temat wniosków były zamieszczane na stronie internetowej tut. GOPS.
Pracownicy socjalni na bieżąco informują swoich podopiecznych o możliwości udziału
w projekcie. Ponadto pracownicy GOPS współpracują w tej kwestii również z sołtysami oraz
radnymi, dzięki którym udało się dotrzeć do osób nie korzystających ze wsparcia pomocy
społecznej. Projekt jest kontynuowany, a jego beneficjenci są bardzo zadowoleni - dzięki teleopaskom czują się bezpieczni.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zgłosił do projektu 88 osób w tym 8 osób w 2019 roku.
Ośrodek nie poniósł żadnych kosztów realizacji programu.

IX. Oświata i kultura
A. Oświata
Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy jest jednostką organizacyjną
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, nieposiadającą osobowości prawnej.
Zadaniem Centrum Zarządzania Edukacją

jest prowadzenie wspólnej obsługi dla szkół,

przedszkoli oraz innych placówek oświatowych, dla których Gmina Kocmyrzów-Luborzyca
jest organem prowadzącym.
Jednostka wykonuje zadania w zakresie kompleksowej obsługi administracyjnej, prawnej,
finansowej, księgowo-rachunkowej, kadrowo-płacowej i organizacyjnej publicznych placówek
oświatowych. Centrum zapewnia także obsługę zadań z zakresu oświaty należących do
kompetencji Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
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SP w
Kocmyrzowie I
SP im. 600 lecia
UJ w Luborzycy

SP im. Tadeusza
Kościuszki
w Goszycach

SP im. gen.
Mariana
Langiewicza
w Goszczy

SP w
Pietrzejowicach

Na terenie Gminy
KocmyrzówLuborzyca
funkcjonuje 9 szkół
podstawowych
z klasami I-VIII

SP w
Maciejowicach

SP im. Jana
Pawła II
w Łuczycach
SP im. Marszałka
Józefa
Piłsudskiego
w Prusach

SP im. Adama
Mickiewicza
w Karniowie

Stan organizacji szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020
(stan na dzień 30 września 2019 r.)
Lp.
1

2

3

4
5
6
7
8
9

Szkoła
Szkoła Podstawowa im. 600lecia Uniwersytetu
Jagiellońskiego
w Luborzycy
Oddział przedszkolny
Szkoła Podstawowa
im. Mariana Langiewicza
w Goszczy
Oddział przedszkolny
Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki
w Goszycach
Oddział przedszkolny
Szkoła Podstawowa im. Adama
Mickiewicza w Karniowie
Oddział przedszkolny
Szkoła Podstawowa
w Kocmyrzowie I
Oddział przedszkolny
Szkoła Podstawowa im. Jana
Pawła II w Łuczycach
Oddział przedszkolny
Szkoła Podstawowa
w Maciejowicach
Oddział przedszkolny
Szkoła Podstawowa
w Pietrzejowicach
Oddział przedszkolny
Szkoła Podstawowa im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Prusach
Oddział przedszkolny

Liczba
dzieci

Liczba
oddziałów

261

13

18

1

107

8

16

1

116

8

15

1

114

8

36

2

150

8

0

0

143

8

45

2

33

4

11

1

76

7

25

1

111

7

17

1

Liczba etatów
niepedagogicznych

Liczba etatów
pedagogicznych

Liczba
zatrudnionych
osób

Administracja

Obsługa

25,29

28

1,75

5,5

13,41

21

0

2

14,84

18

0

3

17,98

23

0,75

3,5

15,39

19

0,75

1,5

16,41

19

0

4

8,61

13

0

1

16,99

22

0

3

15,17

20

0

1,5
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W roku szkolnym 2019/2020 (wg sio wrzesień 2019 r.) do szkół podstawowych uczęszczało
1111 uczniów. Przy szkołach podstawowych funkcjonują również oddziały przedszkolne, do
których w ubiegłym roku uczęszczało 183 dzieci.
Na terenie gminy działają dwa Przedszkola Samorządowe „Wesoła Gromadka” w Dojazdowie
oraz „Akademia Przedszkolaka” w Wysiołku Luborzyckim oraz Przedszkole Niepubliczne
„Chata Wesołego Skrzata” w Kocmyrzowie, zapewniając miejsce dla 378 dzieci.
Jednostki wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020
(stan na dzień 30 września 2019 r.)
Lp.

Przedszkole
Przedszkole
Samorządowe „Wesoła
Gromadka”
w Dojazdowie
Przedszkole
Samorządowe „Akademia
Przedszkolaka”
w Luborzycy
Niepubliczne Przedszkole
„Chata Wesołego
Skrzata”
RAZEM:

1

2

3

Liczba etatów
niepedagogicznych
Administracja
Obsługa

Liczba
dzieci

Liczba
Oddziałów

Liczba etatów
pedagogicznych

Liczba
zatrudnionych
osób

108

6

13

12

0

9

219

10

19

18

0

15

51

4

6

3

0

0

378

20

38

33

0

24

Opieka nad dziećmi do lat 3
Na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca funkcjonuje Samorządowy Żłobek „MAŁE MISIE”
sprawując opiekę nad dziećmi do lat 3.
Od września 2019 r. żłobek liczy 8 grup, w których opiekę znajduje 66 dzieci.
Koszty Utrzymania Przedszkoli w 2019 r.
Lp.

PRZEDSZKOLE

1

Przedszkole Samorządowe
„Wesoła Gromadka”
w Dojazdowie
Przedszkole Samorządowe
„Akademia Przedszkolaka”
w Luborzycy

2

Roczny koszt
utrzymania dziecka
13 303,84 zł

Miesięczny koszt
utrzymania dziecka
1 108,65 zł

Razem
1 436 815,26 zł

8550,70 zł

712,56 zł

1 872 604,01 zł

Koszty utrzymania Szkół w 2019 r.
Lp.

Szkoły podstawowe z oddziałami
przedszkolnymi

Roczny koszt
utrzymania ucznia

Miesięczny koszt
utrzymania ucznia

1

Szkoły podstawowe

12 805,00 zł

1 067,08 zł

14 226 359,66 zł

2

Oddziały w szkołach podstawowych

5 388,13 zł

449,01 zł

986 028,97 zł

Razem
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Koszt dofinansowania Niepublicznego Przedszkola
,,Chata Wesołego Skrzata" w 2019 r.

635 324,26 zł

Koszt finansowania pobytu dzieci w przedszkolach poza
Gminą Kocmyrzów-Luborzyca

778 236,14 zł

W szkołach, przedszkolach zatrudnionych jest 213 nauczycieli, co w przeliczeniu na etaty
wynosi 144,63 etatu, 57 pracowników obsługi tj.: 52,25 etatu.
Wydatki poniesione na żłobek w 2019 roku:
L.p.

Żłobek

1

Samorządowy Żłobek „Male Misie”
w Wysiołku Luborzyckim

Roczny koszt
utrzymania
dziecka
12 437,03 zł

Miesięczny koszt
utrzymania dziecka

Razem

1 036,42 zł

820 884,05 zł

Wydatki na oświatę bez inwestycji w 2019 roku:
Roczne wydatki poniesione na funkcjonowanie gminnej oświaty

22 788 641,60 zł

Subwencja Oświatowa i przyznane środki z budżetu Państwa

12 563 045,34 zł

Pozyskane środki finansowe

1 154 744,71 zł

Budżet Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (nakłady na oświatę bez inwestycji)

9 070 851,55 zł

Wskaźnik procentowy udziału budżetu gminy w kosztach utrzymania szkół
39,80%

i przedszkoli w procentach (%)

Pozyskane środki finansowe w 2019 r. przez Centrum Zarzadzania Edukacją w KocmyrzowieLuborzycy
Projekt „EKSPERYMENTUJĘ ODKRYWAM WIEM”

288 313,11 zł

Projekt „MALOPOLSKIE TALENTY”

763 497,60 zł

Program Aktywna Tablica

14 000,00 zł

Narodowy Program Czytelnictwa

40 960,00 zł

0,4% rezerwy Oświatowej Subwencji

47 974,00 zł

Program „MALUCH +”

128 800,00 zł

B. Gminna Biblioteka Publiczna w Kocmyrzowie
Główną siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej jest miejscowość Baranówka jednakże GBP
posiada jeszcze dwie filie na terenie gminy tj. w Kocmyrzowie i w Goszczy. Główna siedziba
Biblioteki mieści się w budynku Centrum Kultury i Promocji.
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Historia biblioteki to nie tylko dzieje lokalu, wyposażenia, księgozbioru, to również czytelnicy
na przestrzeni minionych lat, który tworzyli historię i kształt biblioteki. Ich chęć zgłębiania
wiedzy, poznawania świata i osobiste zaangażowanie w rozwój placówki są bodźcem do
wspólnego działania na polu upowszechniania czytelnictwa.
23 455

•Stan księgozbioru na dzień 31.12.2019 r.

1 163

•Liczba czytelników

21 104

•Wypożyczenia na zewnątrz

429

•Wypożyczenia na miejscu

68

•Korzystających z usług komputerowych i internetu

8 419

•Odwiedziny w placówkach

737 - nowe książki

1 402 - egz. zniszczone
i zdezaktualizowane

W 2019 roku Biblioteka złożyła 2 wnioski w celu uzyskania funduszy na rozwój działalności:
➢ Program „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” – realizowany przez
Bibliotekę Narodową

–

udział w programie pozwolił

Bibliotece pozyskać

dofinansowanie w kwocie 6 000,00 zł, kwota ta stanowiła 40% wartości realizacji
zadania;
➢ Konkurs grantowy „Działaj Lokalnie 2019” – udział w projekcie pozwolił na pozyskanie
środków w wysokości 3 000,00 zł.
Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocmyrzowie-Luborzycy w 2019 r.
Tydzień Bibliotek Publicznych w połączeniu z Dniem Dziecka – objazdowe spotkanie
z autorką książek dla dzieci Panią Elżbietą Bednarczyk.
Spotkanie z członkiniami Stowarzyszenia „Aktywna Wieś w Goszczy i Sadowiu” – przegląd
nowości wydawniczych oraz „Ciekawe miejsca, ciekawi ludzie”.
Zajęcia z dziećmi w przedszkolu – czytanie oraz zabawa konkursowa.
Zajęcia edukacyjne dla dzieci promujące książki i czytelnictwo.
Współpraca w organizowaniu Dnia Kobiet, Dnia Matki oraz Dnia Dziecka – kiermasz
książek.
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Realizacja projektu „Moja najcenniejsza pamiątka”:
➢ zorganizowanie 12 spotkań w Klubie Fanów Pamiątek Historycznych,
➢ przygotowanie wersji roboczej albumu,
➢ wydanie albumu,
➢ udział w spotkaniu dotyczącym rozliczenia i zakończenia projektu.
Organizacja 5-tej edycji Nocy Bibliotek.
„O wartości czytania” – spotkanie z rodzicami dzieci Szkoły Podstawowej w Maciejowicach.
Współpraca z kołem gospodyń w Kocmyrzowie – Mikołajki.

Wykonanie planu finansowego za 2019 rok - przychody

Przychody z działalności gospodarczej

Plan w zł
(po
zmianach)
330,00

Dotacja podmiotowa od organizatora

Wyszczególnienie

Wykonanie w zł

% wykonanie

330,00

100

250 000,00

250 000,00

100

Dotacja celowa na zadania bieżące

6 000,00

6 000,00

100

Dotacja unijna na zadania bieżące

3 000,00

3 000,00

100

0

0

stan konta na 01.01.2019

124,85

124,85

Pozostałe przychody operacyjne

34,00

34,00

100

259 488,85

259 488,85

100

Przychody finansowe

Razem:

0

Wykonanie planu finansowe za 2019 rok – koszty i wydatki
Plan w zł
(po
zmianach)
18 481,48

Wyszczególnienie
Zużycie materiałów i energii

Wykonanie w zł

% wykonanie

18 480,08

99,83

14 813,90

14 516,76

97,97

Podatki i opłaty

3 988,10

3 988,10

100

Wynagrodzenia

177 665,02

177 665,02

100

37 853,83

37 853,83

100

6 686,52

6 686,52

100

259 488,85

259 190,31

Usługi obce

Świadczenia na rzecz pracowników
Pozostałe koszty
Razem:
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C. Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie
Centrum Kultury i Promocji to jednostka samorządu terytorialnego stojąca na straży życia
kulturalnego Gminy Kocmyrzów- Luborzyca. Siedzibą lokalnej instytucji kultury jest
przepięknie położona miejscowość Baranówka, gdzie naprzeciwko budynku znajduje się
nieduży staw oraz boisko sportowe. Walory
przyrodnicze

odgrywają

istotną

rolę

w życiu mieszkańców gminy, chociażby ze
względu

na

możliwość

uprawiania

rekreacji takiej jak: biegnie, nordic walking
czy jazda na rowerach. Natomiast placówka
gminnego CKiP oferuje mieszkańcom
różnorodne formy zajęć artystycznych.
W 2019 r. Gmina Kocmyrzów-Luborzyca przekazała na działalności bieżącą CKiP dotację
podmiotową w wysokości 975 000,00 zł.
Inne przychody Centrum Kultury i Promocji to:
➢ przychody z działalności kulturalnej (wpłaty za zajęcia plastyczne, baletu, judo,
skrzypiec, wokalne, cheerleaders, sekcji instrumentalnej, półkolonii letniej i zimowej)
– 105 432,00 zł,
➢ przychody z działalności gospodarczej są to wpłaty za wynajem sali widowiskowej
i artystycznej, oraz za umieszczenie reklam w Wiadomościach Lokalnych –
27 936,00 zł,
➢ dotacja celowa na zadania bieżące – 10 000,00 zł,
➢ pozostałe przychody operacyjne to refundacja z PUP z tytułu zatrudniania pracowników
w ramach robót publicznych i równowartość odpisów amortyzacyjnych – 31 042,44 zł,
➢ przychody finansowe (stan konta na dzień 1.01.2019 roku) – 5 706,89 zł.
W sumie przychody CKiP w 2019 r. ukształtowały się na poziomie 1 155 117,33 zł.
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Przychody CKiP w 2019 r.
3%
9%

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy

2% 1% 1%

Przychody z działalności kulturalnej

Przychody z działalności gospodarczej

Dotacje celowe na zadania bieżące

84%

Refundacje z PUP

Przychody finansowe

Zorganizowane przez Centrum Kultury i Promocji w 2019 roku imprezy kulturalne,
okolicznościowe i plenerowe:
Instrumentalny Koncert Kolęd sekcji instrumentów klawiszowych i zespołów kameralnych
działających przy CKiP.
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w CKiP– część artystyczna przygotowana
przez CKiP. W programie: występy wokalne oraz taneczne, które wykonali młodzi artyści wychowankowie CKiP oraz uczniowie szkół.
Ferie pierwszy tydzień – półkolonia dla dzieci – wycieczki do Krakowa, warsztaty
tematyczne, basen, gry, zabawy, animacje.
Ferie drugi tydzień – cykl warsztatów dla dzieci w CKiP. W Centrum Kultury i Promocji
były prowadzone bezpłatne zajęcia między innymi: taneczne Cheerleaders, tańca ludowego
i tańca towarzyskiego, zajęcia muzyczne: ,,Rozpoznajemy instrumenty muzyczne”,
warsztaty plastyczne: ,,Tańcowała igła z nitką” oraz ,,STRING ART.” obrazy z gwoździ
i nici.
Noworoczny Koncert Kolęd Orkiestry Dętej Kosynierzy z wokalistką Magdą Steczkowską,
który odbył się w Kościele Pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Luborzycy.
Zabawa karnawałowa dla dzieci z Twórczej Akademii Malucha wraz z opiekunami.
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Bal karnawałowy dla dzieci pt. ,,Na Dzikim Zachodzie” podczas którego najmłodsi
mieszkańcy naszej gminy mieli okazję do wspólnej zabawy.
Kongres Kobiecości w CKiP – zajęcia i warsztaty dotyczące zdrowia, urody, odpowiedniego
odżywiania, ruchu i form rekreacji dla Pań z Gminy Kocmyrzów –Luborzyca z okazji Dnia
Kobiet.
Konkurs na Wielkanocną Palmę w CKiP.
Konkurs „Odlotowe Dzieciaki” dla utalentowanych dzieci z terenu naszej gminy.
Wiosenny koncert dla szkół i przedszkola - Sekcji Instrumentów klawiszowych i zespołów
kameralnych działających przy CKiP.
Pierwszy Gminny Przegląd Instrumentalistów w CKiP.
Dzień Dziecka w CKiP.
IX Dni Gminy Kocmyrzów-Luborzyca połączone z XXI Gminnym Konkursem Potraw
Regionalnych.
Koncert końcoworoczny zespołu El Crescendo.
Koncert końcoworoczny Sekcji Instrumentów klawiszowych i zespołów kameralnych
działających przy CKiP.
Kolonia Letnia w Czchowie. Dzieci z naszej gminy wypoczywały na Kolonii Letniej
w Czchowie, zorganizowanej przez Centrum Kultury i Promocji.
Zajęcia wakacyjne zorganizowane w CKiP: warsztaty muzyczne, perkusyjne, taneczne, kickboxing, taniec ludowy i towarzyski.
Półkolonia letnia w CKiP: wycieczki, rejs statkiem, warsztaty plastyczne, plenerowe,
ognisko, zajęcia sportowo – taneczne, konkursy.
Obóz Letni Cheerleaders w Nowej Słupi.
Warsztaty ceramiczne „Magia Ceramiki” w CKiP.
Międzynarodowy Dzień Muzyki – Koncert w CKiP w wykonaniu, uczniów sekcji
instrumentalnych działających w CKiP.
Święto Niepodległości w gminie Kocmyrzów-Luborzyca. Uroczystości pod Pomnikiem
„Poległym za Ojczyznę” w Luborzycy. Wspólnie ze szkołami przygotowanie części
artystycznej w CKiP. Rozstrzygnięcie Konkursu Fotograficznego „Gmina Kocmyrzów Luborzyca w Obiektywie”.
„Wyjątkowy prezent” - impreza mikołajkowa dla dzieci w CKiP.
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III Powiatowy Festiwal Piosenki „O Złoty Klucz Powiatu Krakowskiego” - organizowanego
przez Stowarzyszenie „Gmina Aktywna+” wraz z CKiP.
Rozstrzygnięcie konkursów „Eko Ozdoba Świąteczna” - organizowanego przez
Stowarzyszenie „Gmina Aktywna+” wraz z CKiP oraz „Zaprojektuj plakat zachęcający do
kompostowania bioodpadów” - organizowanego przez Urząd Gminy KocmyrzówLuborzyca.
Pracownicy Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy założyli Stowarzyszenie
„Gmina Aktywna +”, aby CKiP mogło brać udział w konkursach grantowych
Centrum Kultury i Promocji poprzez Stowarzyszenie „Gmina Aktywna +” w 2019
roku zrealizowało następujące zadania:
Zakup strojów na koncert zespołu El Cresendo

Otrzymana kwota 2 020,00 zł., na

podczas Dni Gminy 2019.

realizację zadania publicznego ze
środków finansowych z Urzędu Gminy
Kocmyrzów – Luborzyca.

,,Magia ceramiki” zajęcia z ceramiki zostały

Na realizację zadania publicznego

zrealizowane na przełomie maja i czerwca, ich

pozyskano kwotę w wysokości

dalsza część dla grupy seniorów będzie

3 300,00 zł., wartość całego zadania to

kontynuowana w okresie jesiennym.

4 300,00 zł z Powiatu Krakowskiego.

Wydanie albumu: ”Opracowanie i wydanie

Całkowity koszt realizacji zadania

publikacji w postaci albumu pt. ,,Gmina

wyniósł 9 975,00 zł., a grant został

Kocmyrzów-Luborzyca w obiektywie”.

udzielony w formie refundacji
w wysokości 8 977,50 zł.

Wydanie publikacji: ,,Wydanie publikacji

Całkowity koszt realizacji zadania

Ziemie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w latach

wyniósł 18 400,00 zł, a grant został

wielkiej wojny 1914-1918’’.

udzielony w formie refundacji
w wysokości 16 560,00 zł.

Zakupiono stroje regionalne dla Stowarzyszenia

Całkowity koszt realizacji zadania

,,GMINA AKTYWNA +” i podmiotów z nim

wyniósł 30 332,00 zł., a grant został

współpracujących.

udzielony w formie refundacji
w wysokości 27 298,80 zł.
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Zrealizowano zadanie dotyczące zajęć

Łączna kwota 4 000,00 zł., kwota

z samoobrony dla kobiet ,,Poczuj się bezpiecznie

dotacji wyniosła 2 500,00 zł.

– obroń się sama !”.
Zrealizowano zadanie dotyczące:

Łączna kwota 20 100,00 zł., kwota

,,Przygotowania zawodników sekcji WUSHU do

dotacji wyniosła 10 000,00 zł.

udziału w Międzynarodowych Mistrzostwach
w Niemczech oraz promocja tej dyscypliny
sportu na terenie gminy Kocmyrzów –
Luborzyca”.
Zrealizowano festiwal piosenki „O złoty klucz

Na realizację zadania pozyskano kwotę

powiatu krakowskiego”.

w wysokości 6 000,00 zł. z Powiatu
Krakowskiego, a wartość całego
zadania to 10 000,00 zł.

Zrealizowano zadanie „EKO i świątecznie”.

Na realizację zadania pozyskano kwotę
w wysokości 4 100,00 zł. z małych
grantów z Urzędu Marszałkowskiego
Powiatu, a wartość całego zadania to
5 350,00 zł.

„Wyjazd wszystkich dzieci uczęszczających na

Otrzymana dotacja w kwocie

zajęcia cheerleades na specjalistyczne warsztaty

10 000,00 zł., z Fundacji Pracownia

przygotowujące do startu w Mistrzostwach

Badań i Innowacji Społecznych

Polski dla zespołu UNIQUECheerleaders”.

„Stocznia”.

„150 dni – szczupła na lato, zdrowa przez całe

Otrzymana kwota 5 000,00 zł., od

życie”, program dietetyczno – treningowy dla

Fundacji „Orlen-Dar Serca”

kobiet.
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Wnioski złożone w 2019 r.:
Centrum Kultury i Promocji poprzez Stowarzyszenie „Gmina Aktywna +” w 2019
roku złożyło wnioski:
W ramach programu ,,Działaj Lokalnie 2019’’

Całkowity koszt przedsięwzięcia

Korona Północnego Krakowa dotyczący

według sporządzonego kosztorysu to

projektu pt. ,,Nasza Sztaluga”. Projekt obejmuję

5 260,00 zł, kwota dofinansowania to

realizację zajęć w okresie jesiennym z malarstwa

3 000,00 zł., wkład własny finansowy:

i rysunku w Centrum Kultury i Promocji.

150,00 zł., wkład własny niefinansowy
2 110,00 zł.

Do Urzędu Marszałkowskiego – Małe Granty na

Całkowity koszt zadania według

realizację zadania „Ferie z nartami”.

kosztorysu to: 12 300,00 zł., a kwota
dofinansowania: 9 300,00 zł.

Centrum Kultury i Promocji w 2019 roku złożyło wnioski:
W ramach programu Narodowego Centrum

Całkowity koszt realizacji zadania

Kultury Etno Polska 2019 dnia 18.04.2019 roku

według kosztorysu wyniosła 30 900 zł.,

został złożony wniosek przez Centrum Kultury

kwota dofinansowania z NCK

i Promocji dotyczący organizacji wydarzenia

w ramach programu to 29 355,00 zł.

kulturalnego w plenerze pt. „Dzień Pitucha”.

Projekt zakładał zorganizowanie
imprezy plenerowej dla mieszkańców
gminy Kocmyrzów –Luborzyca,
jednakże do jego realizacji zabrakło
6 punktów w odniesieniu do 750
wniosków które wpłynęło do NCK.

W ramach programu ,,Na dobry początek”

Całkowity koszt wydatków

którego organizatorem jest Fundacja BGK.

poniesionych podczas realizacji to:

Wniosek dotyczy zajęć z robotyki dla dzieci w

1 322,80 zł., wkład własny po stronie

wieku od 3 lat do 9 lat. Zakup zestawów

beneficjenta nie jest wymagany.

klocków LEGO, dwóch komputerów oraz
szkolenie pracownika Centrum Kultury i
Promocji z zakresu robotyki. Planowany
program zajęć według obowiązującego
regulaminu przypada na rok 2020
(styczeń - czerwiec).
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W ramach projektu Kultura-Interwencje 2019

Projekt został częściowo

ponownie został złożono wniosek dotyczący

zmodyfikowany i jego ostateczna kwota

organizacji imprezy plenerowej pt. „Dzień

na pokrycie kosztów wyniosła

Pitucha” do Narodowego Centrum Kultury.

27 000,00 zł., w tym koszty własne
poniesione to: 7 000,00 zł., koszt
wnioskowany (dotacyjny): 20 000,00 zł.

W ramach projektu Infrastruktura Domów

Kwota na pokrycie kosztów wyniosła

Kultury złożono wniosek dotyczący zakupu

42 957,00 zł., w tym koszty własne to:

wyposażenia ,,Zakup wyposażenia piec+

8 600,00 zł., koszt wnioskowany

reżyserka” do Narodowego Centrum Kultury.

(dotacyjny): 34 357,50 zł.

W ramach projektu Kultura i Tradycje złożono

Kwota na pokrycie kosztów wyniosła

wniosek dotyczący realizacji projektu

31 140,00 zł., w tym koszty własne to:

,,Tańcowała igła z nitką wśród kultury warsztaty

6 300,00 zł., koszt wnioskowany

z kreatywnego szycia” do Narodowego Centrum

(dotacyjny): 24 840,00 zł.

Kultury.

Wykonanie planu finansowego za 2019 rok - przychody
Wyszczególnienie
Przychody – działalność kulturalna
Przychody – działalność
gospodarcza
Dotacja podmiotowa od
organizatora
Dotacja celowa na zadania bieżące
Przychody finansowe

Stan konta na 01.01.2019 r.
Pozostałe przychody operacyjne
Razem:

Plan w zł

Wykonanie

(po zmianach)

w zł

% wykonanie

108 153,58

105 432,00

97,48

30 000,00

27 936,00

93,12

975 000,00

975 000,00

100

10 000,00

10 000,00

100

0

0

5 706,89

5 706,89

31 042,44

31 042,44

1 159 902,91

1 155 117,33

0

100
99,59

RAPORT O STANIE GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA ZA 2019 ROK

54

Wykonanie planu finansowego za 2019 rok – koszty i wydatki
Wyszczególnienie

Plan w zł

Wykonanie

(po zmianach)

w zł

Amortyzacja

% wykonanie

762,72

762,72

79 517,72

78 131,43

98,26

1 154,90

1 154,90

100

329 237,93

326 321,18

Podatki i opłaty

4 732,47

4 732,47

Wynagrodzenia

596 499,36

596 487,86

99,99

Świadczenia na rzecz pracowników

88 183,77

88 183,77

100

Pozostałe koszty

59 814,04

58 814,04

98,33

1 159 902,91

1 154 588,37

99,54

Zużycie materiałów
Zużycie energii, gazu i wody
Usługi obce

Razem:

100

99,11
100

Organizacje pozarządowe

X.

Organizacje i Stowarzyszenia społeczne działające na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
stanowią bardzo ważny element życia kulturalnego i społecznego naszej lokalnej społeczności.
Zgodnie ze swoimi celami statutowymi prowadzą one bardzo różnorodną działalność na rzecz
Mieszkańców Gminy.
Zgodnie z Uchwałą nr II/6/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29.11.2018 r.
został przyjęty roczny program współpracy Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
Celem głównym Programu jest realizacja polityki społecznej, budowanie obywatelskiej
postawy społecznej oraz integracji i aktywizacji mieszkańców Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

A.

Ochotnicze Straże Pożarne

Ochotnicze Straże Pożarne są ważnym elementem w zapewnieniu bezpieczeństwa
przeciwpożarowego w gminie. Na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca działa 11 jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych w tym 2 jednostki włączone do Krajowego Systemu
Ratownictwa Gaśniczego – OSP Goszcza i OSP Łuczyce.
Przy Ochotniczych Strażach Pożarnych działa:
•

10 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,

•

dwie strażackie orkiestry dęte – w Goszczy i Skrzeszowicach przy OSP,
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•

w Goszczy działa dodatkowo Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza z psami ratownikami.

Wszystkie jednostki liczą 404 członków zwyczajnych w tym 360 mężczyzn, 44 kobiety.
Oprócz tego działają: 28 członków wspierających i 26 honorowych.
Liczba członków MDP wynosi - 103 osób, w tym 36 dziewcząt oraz 67 chłopców.
Wszystkie jednostki są dobrze wyposażone i przygotowane do działań ratowniczo-gaśniczych.
Strażacy są odpowiednio przeszkoleni, posiadają niezbędny sprzęt i odpowiedni ubiór.
201 druhów może brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczo- gaśniczych.
Struktura poszczególnych członków ochotniczych straży pożarnych, przedstawiała się
następująco:
Członkowie OSP
Lp. Nazwa jednostki OSP Kobiety Mężczyźni Ogółem
1.

OSP Czulice

0

42

42

2.

OSP Goszyce

2

30

32

3.

OSP Goszcza

11

40

51

4.

OSP Głęboka

2

18

20

5.

OSP Karniów

0

22

22

6.

OSP Łuczyce

3

37

40

7.

OSP Łososkowice

3

30

33

8.

OSP Maciejowice

4

44

48

9.

OSP Marszowice

5

37

9

10.

OSP Rawałowice

14

29

43

11.

OSP Skrzeszowice

0

31

31
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Członkowie MDP
Lp. Nazwa jednostki OSP Dziewczęta

Chłopcy

Ogółem

1.

OSP Czulice

0

3

3

2.

OSP Goszyce

6

5

11

3.

OSP Goszcza

6

12

18

4.

OSP Głęboka

0

0

0

5.

OSP Karniów

0

7

7

6.

OSP Łuczyce

6

12

18

7.

OSP Łososkowice

3

5

8

8.

OSP Maciejowice

0

5

5

9.

OSP Marszowice

6

3

9

10.

OSP Rawałowice

2

8

10

11.

OSP Skrzeszowice

7

7

14

W związku z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych poniesiono następujące wydatki:
➢ łącznie wydatkowano kwotę – 1 322 671,00 zł z czego z zewnątrz pozyskano
273 540,00 zł;
o na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Marszowice – 157 000,00 zł;
o na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Maciejowice – 155 377,00 zł;
o termomodernizacja, malowanie i wymiana stolarki okiennej w ramach projektu
„Małopolskie Remizy” w Łuczycach i Goszczy – 643 017,57 zł;
o dotacje dla OSP – 28 955,00 zł;
o wynagrodzenie dla konserwatorów – 52 080,00 zł;
o zakup materiałów, paliwa, mundurów oraz sprzętu – 131 506,92 zł;
o zakup środków żywnościowych – 3 486,55 zł,
o zakup energii – 35 659,73 zł;
o usługi remontowe – 25 970,86;
o badania lekarskie – 4 430,00 zł;
o ubezpieczenia członków OSP, samochodów oraz ich przeglądy – 30 982,50 zł.
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Zestawienie wyjazdów OSP w 2019 roku

B.

Karniów

33

Czulice

40

Łuczyce

157

Łososkowice

4

Głęboka

3

Skrzeszowice

10

Marszowice

57

Maciejowice

61

Rawałowice

3

Goszyce

20

Goszcza + Grupa
poszukiwawczo Ratownicza
Razem:

88
476

Kluby sportowe

Na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca działa obecnie 7 klubów sportowych w tym
2 Uczniowskie Kluby Sportowe.

LKS
Partyzant
Dojazdów

UKS Ekler
Baranówka

LKS Sokół
Kocmyrzów

LKS
Kosynierzy
Łuczyce

LKS Strażak
Goszcza

LKS Sparta
Skrzeszowice

UKS
Zawisza
Sulechów

RAPORT O STANIE GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA ZA 2019 ROK

58

Dotacje na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca
w 2019 roku mają na celu poprawę warunków uprawiania sportu na terenie gminy, zwiększenie
dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez organizacje
sportowe, krzewienie oraz popularyzacja sportu zarówno wśród dzieci i młodzieży jak i wśród
osób dorosłych.
Ww. wskazane jednostki zajmują również ważną pozycją w życiu kulturowym gminy
organizując liczne zawody, imprezy sportowo rekreacyjne jak również pełnią funkcję poniekąd
edukacyjną organizując szkolenia i treningi dla dzieci i młodzieży.
Dotacje dla klubów sportowych z terenu gminy w 2019 roku kształtowały się na następującym
poziomie:

Nazwa klubu

Kwota dotacji

Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Kocmyrzów

60 000,00

Ludowy Klub Sportowy „Sparta” Skrzeszowice

23 650,00

Ludowy Klub Sportowy „Partyzant” Dojazdów

24 350,00

Ludowy Zespół Sportowy „Strażak” Goszcza

24 350,00

Uczniowski Klub Sportowy „Ekler” Baranówka

24 350,00

Ludowy Klub Sportowy „Kosynierzy” Łuczyce

20 650,00

Uczniowski Klub Sportowy „Zawisza” Sulechów

23 650,00
Razem:

201 000,00

W 2019 roku na terenie gminy odbyła się impreza sportowa pn. „Puchar Wójta Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca” - 15 sierpnia 2019 r. na boisku sportowym w Goszczy odbył się
piłkarski turniej o Puchar Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Rozgrywki te organizowane
w naszej gminie od wielu lat mają charakter turnieju o piłkarskie mistrzostwo Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca. W zeszłorocznej rywalizacji o miano najlepszej piłkarskiej drużyny
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca udział wzięły zespoły: „Partyzanta” Dojazdów, „Eklera”
Baranówka, „Sparty” Skrzeszowice, „Zawiszy” Sulechów, „Sokoła” Kocmyrzów oraz
gospodarze zawodów piłkarze „Strażaka” Goszcza. Zwycięska drużyna otrzymała z rąk Wójta
Gminy Puchar oraz nagrodę finansową.
Nagrody takie, wraz z honorowymi dyplomami, otrzymały również zespoły, które zajęły drugie
i trzecie miejsce (1 500 zł, 1 000 zł i 500 zł).
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XI. Sprawy obywatelskie
W tym rozdziale zostało przedstawione zestawienie wykonanych usług na rzecz obywateli
gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2019 r.
- Wydano 1 147 dowodów osobistych oraz wydano 119 zaświadczeń o utracie dowodu
osobistego.
- Udzielono 84 informacji na podstawie wniosku o udostępnienie danych ze zbioru danych
osobowych z gminnego zbioru meldunkowego i 4 informacji na podstawie wniosku
o udostępnienie danych z kopert dowodowych i RDO.
- Przyjęto 491 zgłoszeń pobytu stałego, 74 zgłoszeń pobytu czasowego, 29 zgłoszeń
o wymeldowaniu z pobytu stałego, 5 zgłoszeń wymeldowania z pobytu czasowego oraz
2 zgłoszenia wyjazdu poza granicę RP na pobyt stały oraz 1 na pobyt czasowy oraz wydano
łącznie 233 zaświadczeń o zameldowaniu.
- Nadano łącznie 30 numerów PESEL w związku z czynnościami rejestracyjnymi
zameldowań i wnioskami osób o nadanie tego numeru na podstawie odrębnych przepisów
oraz 3 numery PESEL w związku ze złożeniem wniosku o wydanie dowodu osobistego.
- Wydano 1 255 odpisów aktów stanu cywilnego: skróconych i zupełnych oraz
wielojęzycznych.
- Sporządzono 132 akty stanu cywilnego, oraz dokonano 26 transkrypcji zagranicznych aktów
stanu cywilnego oraz zrealizowano 28 procedur uzupełnienia, bądź sprostowania aktów s.c.,
dołączono 139 wzmianek do aktów stanu cywilnego, sporządzono 581 przypisków
zamieszczanych przy akcie.
- Wydano 7 decyzji administracyjnych o zmianie imienia i nazwiska.
- Przyjęto od nupturientów 75 zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie
małżeństwa i wydano 49 zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających
zawarcie małżeństwa.
- Wezwano 103 osoby do kwalifikacji wojskowej oraz sporządzono rejestry kobiet i mężczyzn
na potrzeby kwalifikacji wojskowej, w którym ujęto 98 osób.
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- W dniu 30.04.2019 r. zorganizowano uroczystość, podczas której odznaczeniami „Medal za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie” uhonorowano 14 par małżeńskich obchodzących jubileusz
pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego.

XII. Uchwały Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
W 2019 roku Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zbierała się na posiedzenia 10 razy.
W trakcie obrad Rada podjęła następujące uchwały:
NUMER

DATA

IV/22/2019

28.01.2019

W SPRAWIE
Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na
2019 rok
Zmiany uchwały Nr XIII/92/2015 z dn. 29 grudnia
2015 r Rady Gminy Kocmyrzów- Luborzyca dot.
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

IV/23/2019

28.01.2019

opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich
pobierania

IV/24/2019

28.01.2019

V/25/2019

25.02.2019

V/26/2019

25.02.2019

Zamiaru likwidacji oddziału przedszkolnego w Szkole
Podstawowej w Kocmyrzowie I
Uchwalenia statutów sołectw Gminy KocmyrzówLuborzyca
Określenia terminu wyborów Sołtysów i Rad
Sołeckich
Wprowadzenia stałego zakazu spożywania sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych w miejscach

V/27/2019

25.02.2019

publicznych

nie

wymienionych

w

ustawie

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi
Udzielenia
V/28/2019

25.02.2019

pomocy

finansowej

Powiatowi

Krakowskiemu na realizację zadania drogowego
w 2019 r.

V/29/2019

25.02.2019

Wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.

RAPORT O STANIE GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA ZA 2019 ROK

61

V/30/2019

25.02.2019

Wieloletniej

Prognozy

Finansowej

Gminy

Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2019-2025
Zmiany Uchwały Nr III/14/2018 Rady Gminy

VI/31/2019

25.03.2019

Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 27 grudnia 2018 roku
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości
Kocmyrzów

VI/32/2019

25.03.2019

Wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie
gminy środków stanowiących fundusz sołecki
Przyjęcia

VI/33/2019

25.03.2019

programu

bezdomnymi

opieki

oraz

nad

zwierzętami

zapobiegania

bezdomności

zwierząt na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
w 2019 roku
Wyrażenia

VI/34/2019

25.03.2019

zgody

zlokalizowanej

na

w

sprzedaż

działki

366/4

Baranówce

w

drodze

bezprzetargowej z obniżeniem ceny poniżej wartości
jej oszacowania

VI/35/2019

25.03.2019

Likwidacji

oddziału

25.03.2019

w

Szkole

Podstawowej w Kocmyrzowie I
Współfinansowania

VI/36/2019

przedszkolnego

Centrum

funkcjonowania

Profilaktyki

Uzależnień

Miejskiego
w

Krakowie

prowadzonego przez Gminę Kraków
Przekazania Komendzie Miejskiej Państwowej Straży
VI/37/2019

25.03.2019

Pożarnej

w

Krakowie

z przeznaczeniem

na

środków

finansowych

pokrycie

wydatków

inwestycyjnych
VI/38/2019

25.03.2019

VI/39/2019

25.03.2019

Wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019
Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2019-2025
Zmiany Uchwały Nr XIV/99/2016 Rady Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 stycznia 2016 r.
w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego,

VII/40/2019

06.05.2019

leśnego, od nieruchomości, od osób fizycznych
w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów tych
podatków oraz określenia wysokości wynagradzania
za inkaso
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Uchwała Nr z dnia r. w sprawie zmiany Uchwały Nr
XX/147/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie terminu,
VII/41/2019

06.05.2019

częstotliwości

i

trybu

uiszczania

opłaty

za

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właściciela nieruchomości z późniejszymi
zmianami
planu

Ustalenia

podstawowych
VII/42/2019

06.05.2019

sieci

publicznych

prowadzonych

Kocmyrzów-Luborzyca

oraz

szkół

przez

Gminę
granic

określenia

obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia
1 września 2019 roku
Ustalenia
VII/43/2019

06.05.2019

planu

i Oddziałów

sieci

publicznych

przedszkolnych

podstawowych

prowadzonych

przedszkoli

w

szkołach

przez

Gminę

Kocmyrzów-Luborzyca
Przyjęcia do realizacji projektu pn.: "Małopolskie
Talenty - I i II etap edukacyjny - Gmina KocmyrzówVII/44/2019

06.05.2019

Luborzyca" w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Sołeckiego
Wyrażenia zgody dla Wójta Gminy KocmyrzówLuborzyca

na

wystąpienie

z

wnioskiem

o skomunalizowanie działki nr 353 w obrębie
VII/45/2019

06.05.2019

Karniów w trybie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja
1990

r.

Przepisy

wprowadzające

ustawę

o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach
samorządowych
Udzielenia

pomocy

Proszowickiemu
VII/46/2019

06.05.2019

z

finansowej

Powiatowi

przeznaczeniem

na

dofinansowanie Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej

VII/47/2019

06.05.2019

Przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji
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Przyjęcia do realizacji zadania w ramach "Programu
VII/48/2019

06.05.2019

ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań
Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata
2018-2020"

VII/49/2019

06.05.2019

VII/50/2019

06.05.2019

Wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2019-2025
Wyrażenia woli przejęcia od Powiatu Krakowskiego
zadania z zakresu modernizacji i doposażenia trzech

VIII/51/2019

30.05.2019

przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na
terenie

gminy

Kocmyrzów

–

Luborzyca

w miejscowości Wysiołek Luborzycki i Goszyce
IX/52/2019

10.06.2019

Udzielenia Wójtowi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
wotum zaufania
Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze

IX/53/2019

10.06.2019

sprawozdaniem

z

wykonania

budżetu

Gminy

Kocmyrzów-Luborzyca za 2018 rok
Absolutorium
IX/54/2019

10.06.2019

dla

Wójta

Gminy

Kocmyrzów-

Luborzyca z tytułu wykonania budżetu Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca za 2018 rok

IX/55/2019

10.06.2019

IX/56/2019

10.06.2019

IX/57/2019

10.06.2019

IX/58/2019

10.06.2019

Nadania nazw ulic w miejscowości Goszyce
Powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na
ławników
Wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2019-2025
Udzielenia

IX/59/2019

10.06.2019

pomocy

finansowej

Powiatowi

Krakowskiemu na realizację zadania drogowego
w 2019 roku
Udzielenia

IX/60/2019

10.06.2019

pomocy

finansowej

Powiatowi

Krakowskiemu na realizację zadania drogowego
w 2019 roku
Wyrażenia woli przejęcia od Powiatu Krakowskiego

IX/61/2019

10.06.2019

zadania z zakresu budowy chodnika przy drodze
powiatowej nr 2165K w miejscowości Dojazdów
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Zmiany załącznik nr 3 do Uchwały Nr IX/57/2019
IX/62/2019

10.06.2019

Rady

Gminy

Kocmyrzów-Luborzyca

z

dnia

10.06.2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie gminy na 2019 r.
Rozpatrzenia skargi złożonej na Dyrektora ZGK
w Kocmyrzowie-Luborzycy w związku ze skażeniem

X/63/2019

14.08.2019

mikrobiologicznym
wodociągiem

wody

pitnej

publicznym

dostarczanej

Sadowie

-

zbiornik

w Łuczycach pod Kopcem
Rozpatrzenia skargi złożonej na Dyrektora ZGK
w Kocmyrzowie-Luborzycy w związku ze skażeniem
X/64/2019

14.08.2019

mikrobiologicznym

wody

pitnej

dostarczanej

wodociągiem publicznym Sadowie- zbiornik Łuczyce
pod Kopcem
X/65/2019

14.08.2019

Zmiany Uchwały Nr XV/108/2016 Rady Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 18.02.2016 r.
Zmiany Uchwały Nr III/16/06 dotyczącej zasad

X/66/2019

14.08.2019

sprzedaży lokali mieszkalnych i zasad udzielania
bonifikaty oraz zasad sprzedaży lokali użytkowych
Zasad udzielania stypendiów dla uczniów klas VII

X/67/2019

14.08.2019

i VIII Szkół

Podstawowych

i

uczniów Szkół

ponadpodstawowych zamieszkałych na terenie Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca
Wyrażenia zgody na zawarcie z gminami Czernichów,
Igołomia-Wawrzeńczyce,

X/68/2019

14.08.2019

Liszki,

Michałowice,

Mogilany, Wielka Wieś porozumienia w sprawie
wspólnego przeprowadzenia i udzielenia zamówienia
na dostawę energii elektrycznej w latach 2020-2021

X/69/2019

14.08.2019

X/70/2019

14.08.2019

X/71/2019

14.08.2019

X/72/2019

14.08.2019

Przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych w Kocmyrzowie
Udzielenia dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Łuczycach
Udzielenia dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Czulicach
Udzielenia dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Goszycach
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X/73/2019

14.08.2019

X/74/2019

14.08.2019

X/75/2019

14.08.2019

XI/76/2019

28.10.2019

Udzielenia dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Karniowie
Wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.
Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2019-2025
Przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań
oświatowych za rok szkolny 2018/2019
Regulaminu

XI/77/2019

28.10.2019

wynagradzania

nauczycieli

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla
których

organem

prowadzącym

jest

Gmina

Kocmyrzów-Luborzyca
Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między
Gminą Kocmyrzów - Luborzyca a Gminą Sułoszowa
XI/78/2019

28.10.2019

dotyczącego ponoszenia i określenia trybu ponoszenia
kosztów realizacji obowiązków wynikających z art. 34
z dnia 23 maja 1991 ustawy o związkach zawodowych
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 263)

XI/79/2019

28.10.2019

XI/80/2019

28.10.2019

XI/81/2019

28.10.2019

Ustalenia regulaminu głosowania

w wyborach

ławników do sądów powszechnych
Wyboru ławników
Rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca
Wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Kocmyrzów
Luborzyca

o

wystąpienie

z

wnioskiem

o skomunalizowanie działek nr 100/2 oraz 101/2
XI/82/2019

28.10.2019

w obrębie Rawałowice w trybie art.5 ust.4 ustawy
z dnia 10 maja 1990 r Przepisy wprowadzające ustawę
o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach
samorządowych
Zmiany Uchwały nr X/66/2019 dotyczącej zmiany

XI/83/2019

28.10.2019

Uchwały Nr III/16/06 dotyczącej zasad sprzedaży
lokali mieszkalnych i zasad udzielania bonifikaty oraz
zasad sprzedaży lokali użytkowych

XI/84/2019

28.10.2019

XI/85/2019

28.10.2019

Aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca"
Nadania nazw ulic w miejscowości Luborzyca
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XI/86/2019

28.10.2019

XI/87/2019

28.10.2019

XI/88/2019

28.10.2019

XI/89/2019

28.10.2019

XI/90/2019

28.10.2019

XI/91/2019

28.10.2019

XI/92/2019

28.10.2019

XI/93/2019

28.10.2019

XI/94/2019

28.10.2019

Nadania nazw ulic w miejscowości Luborzyca
Udzielenia dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Łososkowicach
Udzielenia dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Karniowie
Udzielenia dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Maciejowicach
Udzielenia dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Głębokiej
Udzielenia dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Marszowicach
Udzielenia dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Skrzeszowicach
Wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.
Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2019-2025
Przyjęcia do realizacji projektu pn. „Akademia
Przedszkolaka”

XI/95/2019

28.10.2019

0103/19

w

o

numerze

ramach

RPMP.10.01.01-12-

Regionalnego

Programu

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego
Uchwalenia rocznego "Programu współpracy Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca

XII/96/2019

25.11.2019

z

organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2020"

XII/97/2019

25.11.2019

Określenia

25.11.2019

stawek

podatku

od

ustalenia

opłaty

za

nieruchomości
Określenia

XII/98/2019

wysokości
metody

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiany
wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca
Określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za

XII/99/2019

25.11.2019

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości
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Wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Kocmyrzów
Luborzyca

o

wystąpienie

o skomunalizowanie
XII/100/2019

25.11.2019

działek

z
115/3

wnioskiem
oraz

115/4

w obrębie Maciejowice w trybie art.5 ust.4 ustawy
z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające
ustawę

o samorządzie

terytorialnym

i

ustawę

o pracownikach samorządowych
XII/101/2019

25.11.2019

XII/102/2019

25.11.2019

XII/103/2019

25.11.2019

XII/104/2019

25.11.2019

XII/105/2019

25.11.2019

XIII/106/2019

30.12.2019

XIII/107/2019

30.12.2019

XIII/108/2019

30.12.2019

XIII/109/2019

30.12.2019

Udzielenia dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Łososkowicach
Sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuczycach
Udzielenia dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Maciejowicach
Wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.
Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2019-2035
Wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.
Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2019-2035
Uchwała Budżetowa Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
na rok 2020
Wieloletniej

Prognozy

Finansowej

Gminy

Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2020-2035
Utworzenia na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca

XIII/110/2019

30.12.2019

ośrodka wsparcia pod nazwą „Klub Senior+” oraz
ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w Klubie Senior+
Przystąpienia gminy do realizacji w roku 2020

XIII/111/2019

30.12.2019

programu rządowego "Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej"
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

XIII/112/2019

30.12.2019

Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie
Kocmyrzów-Luborzyca na 2020 rok

XIII/113/2019

30.12.2019

Określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie
Kocmyrzów-Luborzyca, w roku szkolnym 2019/2020
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Środków finansowych przeznaczonych na pomoc
XIII/114/2019

30.12.2019

zdrowotną

dla

nauczycieli,

rodzaju

świadczeń

przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków
i sposobu ich przyznawania

XIII. Zarządzenia Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Wójt jako organ władzy wykonawczej w 2019 roku realizował swoje zadania na wielu
płaszczyznach, jednak warto wskazać, iż większość wyżej przywołanych uchwał była także
realizowana poprzez wydawanie i wprowadzanie zarządzeń Wójta Gminy KocmyrzówLuborzyca.
Wójt wydał w raportowanym roku następujące zarządzenia:
➢ Zarządzenie Nr 0050.71.2019 z dnia 31.12.2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na
rok 2019.
➢ Zarządzenie Nr 0050.70.2019 z dnia 10.12.2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na
rok 2019.
➢ Zarządzenie Nr 0050.69.2019 z dnia 5.12.2019 r. w sprawie zmiany Instrukcji
przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów
współfinasowanych ze środków unijnych przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca,
badającej załącznikiem do Zarządzenia Nr 0152/9/09 Wójta Gminy KocmyrzówLuborzyca z dnia 30.12.2009 r.
➢ Zarządzenie Nr 0050.68.2019 z dnia 29.11.2019 r. w sprawie uznania celowości
realizacji zadania publicznego.
➢ Zarządzenie Nr 0050.67.2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany budżetu
gminy na rok 2019.
➢ Zarządzenie Nr 0050.66.2019 z dnia 28.11.2019 r. w sprawie powołania i odwołania
członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
➢ Zarządzenie Nr 0050.65.2019 z dnia 25.11.2019 r. w sprawie rezygnacji
z przysługującego prawa pierwokupu do działki nr 242/14 o pow. 0,0868 ha oraz
udziału wynoszącego 1/12 części w działce 242/6 o pow. 0,0438 ha położonych
w m. Kocmyrzów.
➢ Zarządzenie Nr 0050.63.2019 z dnia 18.11.2019 r. w sprawie rezygnacji
z przysługującego prawa pierwokupu do działki 242/13 o pow. 0,0868 ha oraz udziału
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wynoszącego 1/12 części w działce 242/6 o pow. 0,0438 ha położonych
w m. Kocmyrzów.
➢ Zarządzenie Nr 0050.62.2019 z dnia 18.11.2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na
rok 2019.
➢ Zarządzenie Nr 0050.61.2019 z dnia 30.10.2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na
rok 2019.
➢ Zarządzenie Nr 0050.60.2019 z dnia 24.10.2019 r. w sprawie przeznaczenia części
nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
położonych w miejscowości Prusy do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
na czas oznaczony.
➢ Zarządzenie Nr 0050.59.2019 z dnia 21.10.2019 r. w sprawie uznania celowości zadania
publicznego.
➢ Zarządzenie Nr 0050.58.2019 z dnia 17.10.2019 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
w sprawie uchwalenia rocznego "Programu współpracy Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020".
➢ Zarządzenie Nr 0050.57.2019 z dnia 16.10.2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na
rok 2019.
➢ Zarządzenie Nr 0050.56.2019 z dnia 11.10.2019 w sprawie zmiany budżetu gminy na
rok 2019.
➢ Zarządzenie Nr 0050.55.2019 z dnia 27.09.2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na
rok 2019.
➢ Zarządzenie Nr 0050.55A.2019 z dnia 10.10.2019 r. w sprawie przeznaczenia
nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
położonej w miejscowości Zastów do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na
czas oznaczony.
➢ Zarządzenie Nr 0050.54.2019 z dnia 23.09.2019 r. w sprawie powołania i odwołania
członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
➢ Zarządzenie Nr 0050.53.2019 z dnia 23.09.2019 r. w sprawie przyznania dotacji celowej
po rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy
społecznej.
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➢ Zarządzenie Nr 0050.52.2019 z dnia 20.09.2019 r. w sprawie rezygnacji
z przysługującego prawa pierwokupu działki nr 368/24 o pow. 0,0569 ha położonej
w m. Baranówka.
➢ Zarządzenie Nr 0050.51.2019 z dnia 12.09.2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na
rok 2019.
➢ Zarządzenie Nr 0050.50A.2019 z dnia 9.09.2019 r. w sprawie przeznaczenia
nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
położonej w miejscowości Goszcza w budynku użytkowanym przez Jednostkę OSP
Goszcza do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
➢ Zarządzenie Nr 0050.50.2019 z dnia 5.09.2019 r. w sprawie zwiększenia dotacji na
realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
w 2019 r. dla Ludowego Klubu Sportowego "Sokół" Kocmyrzów.
➢ Zarządzenie Nr 0050.49.2019 z dnia 4.09.2019 r. w sprawie powołania komisji
konkursowej do opiniowania ofert, złożonych w ogłoszonym konkursie ofert na
realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom
bezdomnym, bezrobotnym, ubogim oraz zagrożonym wykluczeniem, polegającego na
świadczeniu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników
projektu "Stawiam na rozwój" realizowanego przez GOPS w Kocmyrzowie-Luborzycy.
➢ Zarządzenie Nr 0050.45.2019 z dnia 30.08.2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na
rok 2019.
➢ Zarządzenie Nr 0050.42.2019 z dnia 19.08.2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na
rok 2019.
➢ Zarządzenie Nr 0050.41A.2019 z dnia 12.08.2019 r. w sprawie uzupełnienia składu
Komisji Przetargowej do prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na
zadanie pn.: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca".
➢ Zarządzenie Nr 0050.40.2019 z dnia 29.07.2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na
rok 2019.
➢ Zarządzenie Nr 0050.39.2019 z dnia 25.07.2019 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej

do

sprzedaży

w

drodze

przetargu

ustnego

nieograniczonego

nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
➢ Zarządzenie Nr 0050.38.2019 z dnia 18.07.2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert
na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom
bezdomnym, bezrobotnym, ubogim oraz zagrożonych wykluczeniem, polegającego na
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świadczeniu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników
projektu "Stawiam na rozwój" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy.
➢ Zarządzenie Nr 0050.37.2019 z dnia 15.07.2019 r. w sprawie przeznaczenia części
nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
położonych w miejscowościach Pietrzejowice do oddania w dzierżawę w trybie
bezprzetargowym na czas oznaczony.
➢ Zarządzenie Nr 0050.36A.2019 z dnia 1.07.2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy
na rok 2019.
➢ Zarządzenie Nr 0050.36.2019 z dnia 15.07.2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na
rok 2019.
➢ Zarządzenie Nr 0050.35.2019 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie gminy na rok 2019.
➢ Zarządzenie Nr 0050.34.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie rezygnacji
z przysługującego prawa pierwokupu działki nr 212/21 o pow. 0,0808 ha położonej
w m. Dojazdów.
➢ Zarządzenie Nr 0050.33.2019 z dnia 17.06.2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na
rok 2019.
➢ Zarządzenie Nr 0050.31.2019 z dnia 30.05.2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na
rok 2019.
➢ Zarządzenie Nr 0050.30.2019 z dnia 30.05.2019 r. w sprawie uznania celowości
realizacji zadania publicznego.
➢ Zarządzenie Nr 0050.29.2019 z dnia 28.05.2019 r. w sprawie uznania celowości
realizacji zadania publicznego.
➢ Zarządzenie Nr 0050.28.2019 z dnia 17.05.2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na
rok 2019.
➢ Zarządzenie Nr 0050.27.2019 z dnia 15.05.2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na
stanowiska dyrektorów szkół.
➢ Zarządzenie Nr 0050.26.2019 z dnia 15.05.2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na
stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego "Akademia Przedszkolaka".
➢ Zarządzenie Nr 0050.25.2019 z dnia 9.05.2019 r. w sprawie rezygnacji
z przysługującego prawa pierwokupu działki nr 212/2 o pow. 0,1000 ha położonej
w m. Dojazdów.
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➢ Zarządzenie Nr 0050.24.2019 z dnia 9.05.2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na
rok 2019.
➢ Zarządzenie Nr 0050.23A.2019 z dnia 6.05.2019 r. w sprawie przeznaczenia
nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
położonych w miejscowościach Luborzyca, Wysiołek Luborzycki oraz Wilków do
oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
➢ Zarządzenie Nr 0050.23.2019 z dnia 6.05.2019 r. w sprawie uznania celowości
realizacji zadania publicznego.
➢ Zarządzenie Nr 0050.22.2019 z dnia 29.04.2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na
rok 2019.
➢ Zarządzenie Nr 0050.21.2019 z dnia 26.04.2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na
rok 2019.
➢ Zarządzenie Nr 0050.20.2019 z dnia 24.04.2019 r. w sprawie uznania celowości
realizacji zadania publicznego.
➢ Zarządzenie Nr 0050.19A.2019 z dnia 16.04.2019 w sprawie powołania Komisji
Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego.
➢ Zarządzenie Nr 0050.19.2019 z dnia 16.04.2019 r. w sprawie powołania Komisji do
spraw oceny złożonych ofert realizacji zadań publicznych w trybie "małych grantów"
z pominięciem procedury konkursowej w roku 2019.
➢ Zarządzenie Nr 0050.18A.2019 z dnia 16.04.2019 r. w sprawie przeznaczenia
nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
położonych w miejscowości Baranówka do oddania w użyczenie.
➢ Zarządzenie Nr 0050.18.2019 z dnia 16.04.2019 r. w sprawie wprowadzenia w Gminie
Kocmyrzów-Luborzyca Regulaminu udzielania dotacji w trybie "małych grantów"
z pominięciem procedury konkursowej.
➢ Zarządzenie Nr 0050.17.2019 z dnia 11.04.2019 r. w sprawie rezygnacji
z przysługującego prawa pierwokupu działki nr 46/66 o pow. 0,1614 ha położonej
w m. Dojazdów.
➢ Zarządzenie Nr 0050.16.2019 z dnia 9.04.2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na
rok 2019.
➢ Zarządzenie Nr 0050.15.2019 z dnia 9.04.2019 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w stosunku do SP ZOZ w Proszowicach, najemcy
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lokalu użytkowego położonego w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca w miejscowości
Skrzeszowice.
➢ Zarządzenie Nr 0050.14A.2019 z dnia 29.03.2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy
na rok 2019.
➢ Zarządzenie Nr 0050.13.2019 z dnia 26.03.2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na
rok 2019.
➢ Zarządzenie Nr 0050.12.2019 z dnia 18.03.2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na
rok 2019.
➢ Zarządzenie Nr 0050.11A.2019 z dnia 12.03.2019 r. w sprawie przeznaczenia części
nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
położonych w miejscowości Prusy oraz Karniów do oddania w dzierżawę w trybie
bezprzetargowym na czas oznaczony.
➢ Zarządzenie Nr 0050.11.2019 z dnia 12.03.2019 r. w sprawie ogłoszenia na stanowisko
dyrektorów szkół.
➢ Zarządzenie Nr 0050.10.2019 z dnia 28.02.2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na
2019 r.
➢ Zarządzenie Nr 0050.8.2019 z dnia 12.02.2019 r. w sprawie powołania składu
osobowego Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca kadencji 2019-2023.
➢ Zarządzenie Nr 0050.7.2019 z dnia 8.02.2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na
rok 2019.
➢ Zarządzenie Nr 0050.6.2019 z dnia 12.02.2019 r. w sprawie przekazania środka
trwałego stanowiącego własność Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
➢ Zarządzenie Nr 0050.4.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie przeznaczenia
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
położonej w miejscowości Baranówka do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
➢ Zarządzenie Nr 0050.3.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na
rok 2019.
➢ Zarządzenie Nr 0050.2.2019 z dnia 23.01.2019 r. w sprawie przyznania dotacji na
realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
w 2019 r.
➢ Zarządzenie Nr 0050.1.2019 z dnia 2.01.2019 r. w sprawie zmiany budżetu.
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