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REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY 

 
 

 
Numer Data Tytuł Status 

XXII/200/2021 2021-02-11 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 

obowiązująca, w trakcie 
realizacji 

XXII/201/2021 2021-02-11 
zmiany Uchwały NR XII/99/2019 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 25 li-
stopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

obowiązująca, w trakcie 
realizacji 

XXII/202/2021 2021-02-11 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. zrealizowana 

XXII/203/2021 2021-02-11 Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033 zrealizowana 

XXII/204/2021 2021-02-11 

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i spe-
cjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuń-
czych dla osób z zaburzeniami psychicznymi , oraz szczegółowych warunków czę-
ściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania 

obowiązująca, w trakcie 
realizacji 

XXII/205/2021 2021-02-11 
w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzi-
nie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kocmyrzów- Luborzyca na 
lata 2021 -2023. 

obowiązująca, w trakcie 
realizacji 

XXII/206/2021 2021-02-11 

określenia kryteriów wraz z liczbą punktów i rodzajów dokumentów składanych w 
celu potwierdzenia spełniania kryterium na drugim etapie postępowania rekrutacyj-
nego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w 
postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę 
Kocmyrzów-Luborzyca 

obowiązująca, w trakcie 
realizacji 

XXII/207/2021 2021-02-11 
współfinansowania funkcjonowania Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w 
Krakowie prowadzonego przez Gminę Kraków 

zrealizowana 

XXII/208/2021 2021-02-11 nadania nazw ulic w miejscowości Zastów zrealizowana 

XXII/209/2021 2021-02-11 
wyrażenia zgody na powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbio-
rowego 

zrealizowana 

XXII/210/2021 2021-02-11 rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia Gmina dla Mieszkańców zrealizowana 

XXII/211/2021 2021-02-11 przekazania petycji do podmiotu właściwego zrealizowana 

XXII/212/2021 2021-02-11 rozpatrzenia petycji zrealizowana 

XXII/213/2021 2021-02-11 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 r. zrealizowana 

XXIII/214/2021 2021-03-29 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbie-
rania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi. 

obowiązująca, zmieniona 
uchwałą Nr 

XXXII/302/2022 z dnia 
31.01.2022 r. 
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Numer Data Tytuł Status 

XXIII/215/2021 2021-03-29 
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobie-
ganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2021 r. 

zrealizowana 

XXIII/216/2021 2021-03-29 w sprawie: przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji. zrealizowana 

XXIII/217/2021 2021-03-29 
w sprawie przekazania Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krako-
wie środków finansowych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących 

zrealizowana 

XXIII/218/2021 2021-03-29 
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krakowskiemu na realizację 
zadania drogowego w 2021 roku 

zrealizowana 

XXIII/219/2021 2021-03-29 
w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w 
Gminie Kocmyrzów-Luborzyca 

obowiązująca, w trakcie 
realizacji 

XXIII/220/2021 2021-03-29 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego sołectw Gminy Kocmyrzów - Luborzyca: Baranówka, Czulice, Dojazdów, Go-
szyce, Goszcza, Głęboka, Karniów, Kocmyrzów, Krzysztoforzyce, Luborzyca, Łu-
czyce, Łososkowice, Maciejowice, Marszowice, Prusy, Luborzycki, Wiktorowice, 
Wilków, Zastów, przyjętego uchwałą Nr XLII/327/2018 Rady Gminy Kocmyrzów – 
Luborzyca z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie miejscowego planu zagospodaro-
wania Pietrzejowice, Rawałowice, Sadowie, Skrzeszowice, Sulechów, Wola Lubo-
rzycka, Wysiołek przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów – Luborzyca. 

zrealizowana 

XXIII/221/2021 2021-03-29 
wyrażenia zgody na nieodpłatne przejecie przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca 
udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem Ośrodka Zdrowia w Łuczycach 

zrealizowana 

XXIII/222/2021 2021-03-29 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 
obowiązująca, w trakcie 

realizacji 

XXIII/223/2021 2021-03-29 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. zrealizowana 

XXIII/224/2021 2021-03-29 Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033 zrealizowana 

XXIV/225/2021 2021-05-10 
uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
na lata 2021-2024” 

obowiązująca, w trakcie 
realizacji 

XXIV/226/2021 2021-05-10 zasad i warunków używania herbu oraz barw gminy Kocmyrzów-Luborzyca 
obowiązująca, w trakcie 

realizacji 

XXIV/227/2021 2021-05-10 

wyrażenia zgody na zawarcie z gminami Igołomia-Wawrzeńczyce, Liszki, Michało-
wice, Mogilany, Wielka Wieś, Zabierzów porozumienia w sprawie wspólnego prze-
prowadzenia i udzielenia zamówienia na dostawę energii elektrycznej w latach 
2022-2023 

obowiązująca, w trakcie 
realizacji 

XXIV/228/2021 2021-05-10 
wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym określoną 
część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kocmyrzów – Lubo-
rzyca położonej w obrębie Baranówka 

zrealizowana 

XXIV/229/2021 2021-05-10 rozpatrzenia petycji zrealizowana 

XXIV/230/2021 2021-05-10 rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia Gmina dla Mieszkańców zrealizowana 

XXIV/231/2021 2021-05-10 rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zrealizowana 

XXIV/232/2021 2021-05-10 rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zrealizowana 

XXIV/233/2021 2021-05-10 rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zrealizowana 

XXIV/234/2021 2021-05-10 rozpatrzenia petycji zrealizowana 

XXIV/235/2021 2021-05-10 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. zrealizowana 

XXIV/236/2021 2021-05-10 Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033 zrealizowana 

XXV/237/2021 2021-05-31 uchwalenia statutów sołectw Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 
obowiązująca, w trakcie 

realizacji 

XXV/238/2021 2021-05-31 
Porozumienia pomiędzy Gminą Kocmyrzów – Luborzyca a Powiatem Krakowskim 
dotyczącego wspólnego prowadzenia zadań w zakresie promocji zdrowia i edukacji 
zdrowotnej 

obowiązująca, w trakcie 
realizacji 

XXV/239/2021 2021-05-31 
wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym określoną 
część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kocmyrzów – Lubo-
rzyca położonej w obrębie Głęboka 

zrealizowana 

XXV/240/2021 2021-05-31 
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 183/4 o 
pow. 0,1587 ha położonej obręb 0024 Wysiołek Luborzycki 

zrealizowana 

XXV/241/2021 2021-05-31 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. zrealizowana 

XXV/242/2021 2021-05-31 Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033 zrealizowana 

XXVI/243/2021 2021-06-21 udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zrealizowana 

XXVI/244/2021 2021-06-21 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bu-
dżetu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca za 2020 rok 

zrealizowana 
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XXVI/245/2021 2021-06-21 
absolutorium dla Wójta Gminy Kocmyrzów – Luborzyca z tytułu wykonania budżetu 
Gminy Kocmyrzów – Luborzyca za 2020 rok 

zrealizowana 

XXVI/246/2021 2021-06-21 
wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na 
2021 rok 

zrealizowana 

XXVI/247/2021 2021-06-21 
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 
2021-2033 

zrealizowana 

XXVII/248/2021 2021-07-05 uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2021- 2030 
obowiązująca, w trakcie 

realizacji 

XXVII/249/2021 2021-07-05 
przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na tere-
nie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 

zrealizowana 

XXVII/250/2021 2021-07-05 
określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca, w roku 
szkolnym 2021/2022 

obowiązująca, w trakcie 
realizacji 

XXVII/251/2021 2021-07-05 rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zrealizowana 

XXVII/252/2021 2021-07-05 rozpatrzenia petycji zrealizowana 

XXVIII/253/2021 2021-09-06 
przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 

obowiązująca, w trakcie 
realizacji 

XXVIII/254/2021 2021-09-06 nadania nazw ulic w miejscowości Baranówka zrealizowana 

XXVIII/255/2021 2021-09-06 nadania nazw ulic w miejscowości Baranówka zrealizowana 

XXVIII/256/2021 2021-09-06 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miejską Kraków dotyczącego 
kierowania mieszkańców Gminy Kocmyrzów -Luborzyca do Środowiskowego 
Domu Samopomocy zlokalizowanego na terenie Gminy Miejskiej Kraków – tj. Kra-
ków os. Szkolne 30 

zrealizowana 

XXVIII/257/2021 2021-09-06 udzielenia dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Goszczy zrealizowana 

XXVIII/258/2021 2021-09-06 udzielenia dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Goszycach zrealizowana 

XXVIII/259/2021 2021-09-06 udzielenia dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karniowie zrealizowana 

XXVIII/260/2021 2021-09-06 udzielenia dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuczycach zrealizowana 

XXVIII/261/2021 2021-09-06 
udzielenia dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Maciejowi-
cach 

zrealizowana 

XXVIII/262/2021 2021-09-06 
udzielenia dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marszowi-
cach 

zrealizowana 

XXVIII/263/2021 2021-09-06 
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na współfinansowanie z Po-
wiatem Krakowskim zadania pn: „Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy 
ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB gminy Kocmyrzów-Luborzyca” 

obowiązująca, w trakcie 
realizacji 

XXVIII/264/2021 2021-09-06 
wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na 
2021 rok 

zrealizowana 

XXVIII/265/2021 2021-09-06 
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 
2021-2033 

zrealizowana 

XXIX/266/2021 2021-09-27 
przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 
2020/2021 

zrealizowana 

XXIX/267/2021 2021-09-27 rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zrealizowana 

XXIX/268/2021 2021-09-27 rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zrealizowana 

XXIX/269/2021 2021-09-27 rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zrealizowana 

XXIX/270/2021 2021-09-27 rozpatrzenia petycji zrealizowana 

XXIX/271/2021 2021-09-27 
wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym określoną 
część nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kocmyrzów – Lu-
borzyca położonych w obrębie Głęboka 

zrealizowana 

XXIX/272/2021 2021-09-27 
wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym nieruchomość lo-
kalową stanowiącą własność Gminy Kocmyrzów – Luborzyca zlokalizowaną w bu-
dynku przy ul. Dworskiej 1 32-010 Łuczyce 

zrealizowana 

XXIX/273/2021 2021-09-27 udzielenia dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karniowie zrealizowana 

XXIX/274/2021 2021-09-27 
wyrażenia woli przejęcia od Powiatu Krakowskiego zadania pn.: "Montaż wyświe-
tlacza prędkości rzeczywistej w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca, w miejscowości 
Marszowice przy drodze powiatowej nr 2161K " 

zrealizowana 

XXIX/275/2021 2021-09-27 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. zrealizowana 

XXIX/276/2021 2021-09-27 Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033 zrealizowana 
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XXX/277/2021 2021-11-29 
uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z orga-
nizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022” 

obowiązująca, w trakcie 
realizacji 

XXX/278/2021 2021-11-29 
ROZPATRZENIA WNIOSKU SOŁECTWA Łososkowice w sprawie przyznania 
środków z funduszu sołeckiego, na rok budżetowy 2022 

zrealizowana 

XXX/279/2021 2021-11-29 odrzucenia wniosku Stowarzyszenia Gmina dla Mieszkańców zrealizowana 

XXX/280/2021 2021-11-29 odrzucenia wniosku Stowarzyszenia Młodzi Demokraci zrealizowana 

XXX/281/2021 2021-11-29 SKARGI NA Radnego Gminy Kocmyrzów-Luborzyca p. Władysława Zięciaka zrealizowana 

XXX/282/2021 2021-11-29 rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zrealizowana 

XXX/283/2021 2021-11-29 rozpatrzenia petycji zrealizowana 

XXX/284/2021 2021-11-29 
ustalenia zasad wypłaty i wysokości diet związanych z wykonywaniem mandatu 
Radnego oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych. 

obowiązująca, w trakcie 
realizacji 

XXX/285/2021 2021-11-29 
diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych (Sołty-
sów) Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 

obowiązująca, w trakcie 
realizacji 

XXX/286/2021 2021-11-29 ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 
obowiązująca, w trakcie 

realizacji 

XXX/287/2021 2021-11-29 
wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na 
2021 rok 

zrealizowana 

XXX/288/2021 2021-11-29 
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 
2021-2033 

zrealizowana 

XXXI/289/2021 2021-12-29 
pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów wła-
snych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi 

zrealizowana 

XXXI/290/2021 2021-12-29 
wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na 
2021 rok 

zrealizowana 

XXXI/291/2021 2021-12-29 
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 
2021-2033 

zrealizowana 

XXXI/292/2021 2021-12-29 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2022-2034 
obowiązująca, w trakcie 

realizacji 

XXXI/293/2021 2021-12-29 Uchwała Budżetowa Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2022 
obowiązująca, w trakcie 

realizacji 

XXXI/294/2021 2021-12-29 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Nar-
komanii w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca na 2022 rok 

obowiązująca, w trakcie 
realizacji 

XXXI/295/2021 2021-12-29 

przyjęcia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ma-
łopolskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. "Żłobek Samorządowy w 
Gminie Kocmyrzów-Luborzyca" nr wniosku RPMP.08.05.00-12-0075/21 Nr naboru: 
RPMP.08.05.00-IP.02-12-014/21, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 8 Ry-
nek Pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywat-
nym 

obowiązująca, w trakcie 
realizacji 

XXXI/296/2021 2021-12-29 
ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Samorządowym Żłobku 
"Małe Misie" w Wysiołku Luborzyckim 

obowiązująca 

XXXI/297/2021 2021-12-29 
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Słomniki dotyczącego kiero-
wania mieszkańców Gminy Kocmyrzów -Luborzyca do Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy zlokalizowanego na terenie Gminy Słomniki w miejscowości Miłocice 

zrealizowana 

XXXI/298/2021 2021-12-29 

rozpatrzenia protestu przeciwko ważności zebrania wiejskiego w sołectwie Gosz-
cza, które odbyło się w dniu 24.10.2021 r., ważności jego uchwał oraz rozpatrzenia 
skargi na działalność Sołtysa polegającej na braku poddania pod głosowanie wnio-
sków mieszkańców sołectwa 

zrealizowana 

XXXI/299/2021 2021-12-29 
wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym określoną 
część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kocmyrzów – Lubo-
rzyca położonej w obrębie Goszyce 

zrealizowana 
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ZARZĄDZANIA WÓJTA GMINY 

 
 

 
 
 

 
Numer Data Tytuł 

0050.1.2021 4.01.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021 

0050.2.2021 5.01.2021 r. 
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy w 2021 r. w za-
kresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu 
szans tych rodzin i osób pod nazwą "Udzielenie schronienia dla osób bezdomnych" 

0050.3A.2021 5.01.2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego Powszechnego Spisu Rolnego 2020 

0050.3.2021 5.01.2021 r. 
w sprawie uzupełnienia składu Komisji Przetargowej do prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne 
na zadanie pn.: Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Karniów 

0050.4.2021 5.01.2021 r. 
w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości netto nie przekraczającej równowartości 
kwoty 130 000 zł netto w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 

0050.5.2021 05.01.2021r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Udzielenia Zamówień Publicznych w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca 

0050.6.2021 nie nadano  

0050.7A.2021 7.01.2021 r. 
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 
położonych w m. Luborzyca w trybie bezprzetargowym 

0050.7.2021 8.01.2021r. 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ofertowego nieograniczonego środka trwałego sta-
nowiącego własność Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 

0050.8A.2021 18.01.2021 r. 
w sprawie zaliczenia kosztów remontu lokalu przy ul. Jagiellońskiej 2 w Kocmyrzowie Poradnia Rehabilitacji 
Leczniczej na poczet czynszu najmu do jego kwoty netto dla NZOZ "MADZIA" 

0050.8.2021 18.01.2021 r. 
w sprawie umorzenia wierzytelności Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w stosunku najemcy lokalu socjalnego, po-
łożonego w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca w miejscowości Zastów 

0050.9.2021 27.01.2021 r. 
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kocmyrzów-Lub-
orzyca w 2021 r. 

0050.10.2021 27.01.2021 r. 
w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz utworzenia Gminnego Biura Spiso-
wego w celu przygotowania i przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 
2021 r. 

0050.10A.2021 28.01.2021 r. w sprawie powołania Koordynatora gminnego ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 

0050.11.2021 29.01.2021 r. 
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniają-
cym do oddziału przedszkolnego, przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kocmyrzów-
Luborzyca na rok szkolny 2021/2022 
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0050.12.2021 nie nadano  

0050.13.2021 17.02.2021 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na naukę zdalną uczniów kl. II w Szkole Podstawowej im. 600-lecia Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Luborzycy, dla której organem prowadzącym jest Gmina Kocmyrzów-Luborzyca 

0050.14.2021 19.02.2021 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na naukę zdalną uczniów kl. 0-III w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki 
dla której organem prowadzącym jest Gmina Kocmyrzów-Luborzyca 

0050.15.2021 nie nadano  

0050.16.2021 nie nadano  

0050.17.2021 1.03.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021 

0050.18.2021 8.03.2021 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na naukę zdalną uczniów kl. I w Szkole Podstawowej w Pietrzejowicach, dla której 
organem prowadzącym jest Gmina Kocmyrzów-Luborzyca 

0050.19.2021 9.03.2021 r. 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze drugiego przetargu ofertowego nieograniczonego środka 
trwałego stanowiącego własność Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 

0050.20.2021 10.03.2021 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na czasowe zamknięcie Oddziału grupy Niedźwiadki w Przedszkolu Samorządo-
wym Akademia Przedszkolaka w Wysiołku Luborzyckim 

0050.21.2021 12.03.2021 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na naukę zdalną uczniów klas 0-III w Szkole Podstawowej w Pietrzejowicach, dla 
której organem prowadzącym jest Gmina Kocmyrzów-Luborzyca 

0050.22.2021 15.03.2021 r. 
w sprawie rezygnacji z przysługującego prawa pierwokupu do działki nr 368/29 o pow. 0,1048 ha położonej w 
m. Baranówka 

0050.23.2021 16.03.2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.21.2021 z dnia 12.03.2021 r. 

0050.24.2021 31.03.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021 

0050.25A.2021 08.04.2021r. 
w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kocmyrzów-Lubo-
rzyca położonych w miejscowościach Kocmyrzów, Baranówka do oddania w dzierżawę na czas oznaczony na 
cel rolniczy 

0050.26A.2021 9.04.2021 r. 
w sprawie rezygnacji z przysługującego prawa pierwokupu do działki nr 7/17 o pow. 0,1160 ha oraz udziału 
wynoszącego 1/20 części w działce nr 7/21 o pow. 0,1424 ha położonych w m. Łuczyce 

0050.26.2021 9.04.2021 r. 
w sprawie rezygnacji z przysługującego prawa pierwokupu do działki nr 7/18 o pow. 0,1160 ha oraz udziału 
wynoszącego 1/20 części w działce nr 7/21 o pow. 0,1424 ha położonych w m. Łuczyce 

0050.27.2021 19.04.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021 

0050.28.2021 21.04.2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów 

0050.29.2021 nie nadano  

0050.30.2021 22.04.2021 r. w sprawie uznania celowości zadania publicznego 

0050.31.2021 22.04.2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 

0050.32.2021 06.05.2021r. 
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kocmyrzów Luborzyca 
położonych w miejscowościach Luborzyca oraz Dojazdów do oddania w dzierżawę na czas oznaczony 

0050.33A.2021 10.05.2021r. 
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kocmyrzów Luborzyca 
położonych w miejscowościach Baranówka oraz Goszcza 

0050.33B.2021 10.05.2021r. 
w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kocmyrzów-Lubo-
rzyca położonych w miejscowości Rawałowice do oddania w dzierżawę na czas oznaczony na cel rolniczy 

0050.33.2021 10.05.2021r. 
w sprawie przeznaczenia nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w gruncie stanowiącej własność Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca położonej w miejscowości Kocmyrzów do oddania w najem na czas oznaczony 

0050.34.2021 11.05.2021r. 
w sprawie umorzenia wierzytelności Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w stosunku do NZOZ Centrum Medyczne 
"GASTRO-MEDICAL", najmu lokalu użytkowego, położonego w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca w miejscowo-
ści Skrzeszowice 

0050.35.2021 nie nadano  

0050.36.2021 17.05.2021r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021 

0050.37.2021 17.05.2021r. 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej o stałym charakterze do przygotowania i przeprowadzenia postę-
powań o udzielenie zamówienia publicznego 

0050.38.2021 24.05.2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów. 

0050.39.2021 28.05.2021r. 
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 
położonych w miejscowości Dojazdów oraz Prusy do oddania w dzierżawę na czas oznaczony 

0050.40.2021 nie nadano  

0050.41.2021 14.06.2021 r. 
w sprawie powołania składów osobowych komisji konkursowych wyłaniających kandydatów na stanowisko dy-
rektorów Szkół Podstawowych w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca 
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0050.42.2021 15.06.2021r. w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego 

0050.42A.2021 17.06.2021r. 
w sprawie uzupełnienia składu Komisji Przetargowej do prowadzenia postepowania o zamówienie publiczne 
na zadanie pn: ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP SKRZESZOWICE ( postępo-
wanie o nr ZP.271.5.2021) 

0050.43.2021 23.06.2021r. 
w sprawie umorzenia wierzytelności Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w stosunku do NZOZ Centrum Medyczne 
"GASTRO-MEDICAL", najemcy lokalu użytkowego, położonego w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca w miejsco-
wości Skrzeszowice 

0050.44A.2021 25.06.2021 r. 
w sprawie uzupełnienia składu Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o za-
mówienie publiczne na zadanie pn.: "DOSTAWA I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WRAZ Z 
INFRASTRUKTURĄ SPRZĘTOWĄ" 

0050.44.2021 25.06.2021 r. 
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 
położonych w miejscowości Dojazdów do oddania w dzierżawę na czas oznaczony 

0050.45.2021 29.06.2021r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021 

0050.45B.2021 29.06.2021r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.45.2021 Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 czerwca 2021r 

0050.46.2021 30.06.2021r. 
w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kocmyrzów-Lubo-
rzyca położonej w miejscowości Kocmyrzów do oddania w dzierżawę na czas oznaczony 

0050.47.2021 8.07.2021r. w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego 

0050.48.2021 20.07.2021r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021 

0050.49.2021 2.08.2021 r. 
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do działania jednoosobowo Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunal-
nej w Kocmyrzowie-Luborzycy 

0050.50.2021 2.08.2021 r. 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na na-
jem nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 

0050.51.2021 5.08.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021 

0050.52.2021 12.08.2021 r. 
w sprawie rezygnacji z przysługującego prawa pierwokupu do działki nr 368/28 o pow. 0,1156 ha położonej w 
m. Baranówka 

0050.53.2021 23.08.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021 

0050.54.2021 27.08.2021 r. w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego 

0050.55.2021 27.08.2021 r. 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczy-
ciela mianowanego 

0050.56.2021 nie nadano  

0050.57.2021 27.08.2021 r. 
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Samorządowego „Wesoła Gromadka” w Dojazdo-
wie 

0050.58.2021 27.08.2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mariana Langiewicza w Goszczy 

0050.59.2021 30.08.2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Maciejowicach 

0050.60.2021 7.09.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021 

0050.61.2021 9.09.2021 r. w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego 

0050.62.2021 13.09.2021 r. w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. współpracy metropolitarnej 

0050.62A.2021 28.09.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021 

0050.63.2021 30.09.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021 

0050.64A.2021 4.10.2021 r. 
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 
położonych w miejscowościach Czulice, Sadowie, Dojazdów do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargo-
wym na czas oznaczony 

0050.64.2021 5.10.2021 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, 
w sprawie uchwalenia rocznego "Programu współpracy Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z organizacjami poza-
rządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolonta-
riacie 

0050.65.2021 14.10.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021 

0050.66.2021 14.10.2021 r. w sprawie rezygnacji z przysługującego prawa pierwokupu 

0050.66A.2021 28.10.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021 

0050.66B.2021 26.10.2021 r. 
w sprawie powołania biegłego w postępowaniu o zamówienie publiczne realizowane pn.: "DOSTAWA I 
WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ SPRZĘTOWĄ" 
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0050.67.2021 2.11.2021 r. 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Kocmyrzów-Lubo-
rzyca w 2022 r. w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

0050.68.2021 8.11.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021 

0050.69A.2021 15.11.2021 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Przetargowej 

0050.69.2021 18.11.2021 r. 

w sprawie powołania członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie na realizację 
zadania publicznego Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2022 r. w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w wyrównaniu szans tych rodzin i osób pod nazwą "Udzielenie 
schronienia dla osób bezdomnych" 

0050.70.2021 22.11.2021 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na czasowe zawieszenie zajęć w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej 
im. Adama Mickiewicza w Karniowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

0050.71.2021 24.11.2021 r. 
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy w 2022 r., w za-
kresie pomocy społecznej w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównaniu 
szans tych rodzin i osób pod nazwą "Udzielenie schronienia dla osób bezdomnych" 

0050.72.2021 30.11.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021 

0050.73.2021 1.12.2021 r. 
w sprawie umorzenia wierzytelności Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w stosunku do NZOZ Centrum Medyczne 
"GASTRO-MEDICAL", najemcy lokalu użytkowego, położonego w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca w miejsco-
wości Skrzeszowice 

0050.74.2021 1.12.2021 r. 
w sprawie powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie 

0050.75.2021 13.12.2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 24 grudnia 2021 r. 

0050.76.2021 14.12.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021 

0050.77.2021 15.12.2021 r. 
w sprawie uchylenia części zarządzenia Nr 0050.68.2021 z dnia 8.11.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy 
na rok 2021 

0050.78.2021 20.12.2021 r. 
w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. 
o finansach publicznych 

0050.79.2021 23.12.2021 r. 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczy-
ciela mianowanego 

0050.80.2021 30.12.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021 
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REALIZOWANE POLITYKI, PROGRAMY I STRATEGIE 
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PROJEKTY REALIZOWANE Z DOFINANSOWANIEM 
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Paragraf Opis Wartość 

001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 24 189 783 zł 

206 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gmi-
nom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stano-
wiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 

20 039 793 zł 

292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 16 429 829 zł 

664 
Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego 
będacej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 

13 742 828 zł 

049 
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych 
ustaw 

5 940 352 zł 

628 
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofi-
nansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów pu-
blicznych 

5 186 000 zł 

201 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

4 707 199 zł 

275 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 4 293 551 zł 

031 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 437 560 zł 

083 Wpływy z usług 2 570 412 zł 

625 
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych 
przez jednostki samorządu terytorialnego 

2 102 026 zł 

050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 750 312 zł 

032 Wpływy z podatku rolnego 1 624 336 zł 

203 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 
związków powiatowo-gminnych) 

1 472 888 zł 

217 
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów 
publicznych 

1 296 653 zł 
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Paragraf Opis Wartość 

626 
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji in-
westycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 

707 000 zł 

067 
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przed-
szkolnego 

694 898 zł 

205 
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych 
przez jednostki samorządu terytorialnego 

541 827 zł 

609 Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 511 200 zł 

662 
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

369 212 zł 

094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 310 380 zł 

075 
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 

247 418 zł 

097 Wpływy z różnych dochodów 233 278 zł 

034 Wpływy z podatku od środków transportowych 229 138 zł 

663 
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podsta-
wie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

224 908 zł 

048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 219 968 zł 

661 
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

191 692 zł 

633 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 

146 075 zł 

630 
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

131 940 zł 

095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 108 537 zł 

066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 94 325 zł 

002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 93 321 zł 

231 
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jed-
nostkami samorządu terytorialnego 

80 000 zł 

077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 73 953 zł 

629 
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, 
związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 

64 461 zł 

236 
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych ustawami 

60 355 zł 

041 Wpływy z opłaty skarbowej 59 497 zł 

271 
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań bieżących 

53 360 zł 

035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 46 935 zł 

091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 45 563 zł 

064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 40 813 zł 

270 
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gmin-
nych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 

38 437 zł 

036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 38 168 zł 

233 
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

30 000 zł 

246 
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bie-
żących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 

29 824 zł 

027 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 24 165 zł 

033 Wpływy z podatku leśnego 16 596 zł 

218 
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z 
przeciwdziałaniem COVID-19 

9 013 zł 

092 Wpływy z pozostałych odsetek 7 270 zł 
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Paragraf Opis Wartość 

069 Wpływy z różnych opłat 5 889 zł 

087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 700 zł 

055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 195 zł 
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INWESTYCJE 
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INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA 
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EDUKACJA 
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SYSTEM OŚWIATOWY GMINY 
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EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 
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SPRAWY SPOŁECZNE ORAZ ZDROWIE 
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GOSPODARKA 
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Gmina dla mieszkańca 
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DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA  

 
 

 
Lp. Data Wydarzenie 

Liczba 
uczestników 

Miejsce 

1 styczeń 
Instrumentalny Koncert Kolęd w wykonaniu Sekcji Instrumentów Klawiszowych i 
Zespołów Kameralnych – on-line 

50 CKiP 

2 4-17 styczeń 
Ferie podczas których na platformie zoom prowadzone były zajęcia plastyczne i 
Zumby 

45 CKiP 

3 2 luty Wirtualny karnawał 40 CKiP 

4 12 luty „Ptaszkowe Love” - warsztaty w ramach projektu „Tu mieszkam, tu zmieniam EKO” 40 CKiP 

5 12 luty Walentynkowy Bal Karnawałowy on-line 30 CKiP 

7 4 marzec - 5 kwiecień 
Konkurs on-line organizowany ze Stowarzyszeniem „Gmina Aktywna+”, pt: „Zapro-
jektuj EKO MEM” 

15 CKiP 

8 4 marzec - 5 kwiecień 
Konkurs on-line organizowany ze Stowarzyszeniem „Gmina Aktywna+”, „Zaprojek-
tuj EKO Ozdobę Świąteczną” 

40 CKiP 

9 7 marzec 
Dzień Kobiet – Spektakl „Na jednym wózku – One Mama Show”( z udziałem pu-
bliczności oraz transmisją on-line ) 

180 CKiP 

10 2 kwiecień Gminny Konkurs „Wielkanocna Palma” - on-line 40 CKiP 

11 kwiecień 
Warsztaty Florystyczne on-line „Las w słoiku” w ramach realizacji projektu EKO 
Dzieło. 

90 CKiP 

12 3 maj 
Symboliczne obchody Święta 3 Maja/ przygotowanie koncertu w wykonaniu instru-
mentalistów, 

10 CKiP 

13 14 maj Gminny Konkurs „Odlotowe Dzieciaki” - on-line 40 CKiP 
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Lp. Data Wydarzenie 
Liczba 

uczestników 
Miejsce 

14 15 maj 
„Orientalny Maj w Luborzycy” Występ na scenie CKiP dla publiczności transmito-
wany również online w wykonaniu tancerek studia Sihir, które są obecnie mistrzy-
niami polski w swojej dziedzinie, finalistkami mistrzostw Europy i Świata 

350 CKiP 

15 15 maj 
Udział zespołu folklorystycznego „Złoty Kłos” w Konkursie „Krakowski Wianek”/ 
stroje , dekoracja, nagranie i montaż materiału filmowego CKiP, 

35 CKiP 

16 28 maj 
Impreza plenerowa z okazji Dnia Dziecka/ Festyn kolorów z animacjami i zaba-
wami Holly Party 

200 CKiP 

17 1 czerwiec 
Warsztaty – realizacja projektu Betlejem Polskie Lucjana Rydla – zespół „Złoty 
Kłos” przygotowuje przedstawienie „Betlejem Małopolskie” cykl warsztatów będzie 
trwał do końca roku pod koniec grudzień przewidywane jest nagranie spektaklu 

35 CKiP 

18 10 czerwiec 

Udział CKiP w projekcie” Aktywny rok Powiatu Krakowskiego realizowany przez 
Bosskiego Romana promującym zdrowy tryb życia i aktywność wśród mieszkań-
ców powiatu krakowskiego, jest to cykl materiałów promujących zdrowie nagranych 
i montowanych w CKiP z udziałem pracowników i instruktorów, 

20 CKiP 

19 18 czerwiec 
Gala taneczna w wykonaniu sekcji tańca działającej przy CKIP był to spektakl 
wieńczący całoroczna działalność sekcji tańca, jazzu oraz hip-hopu, 

120 CKiP 

20 23 czerwiec 
Mała Pszczoła Wiele Zdoła” - realizacja projektu wspólnie organizowanego ze Sto-
warzyszeniem „Gmina Aktywna+” - sadzenie roślin miododajnych, 

30 CKiP 

21 30 czerwiec Koncert Sekcji Instrumentów Klawiszowych i Zespołów Kameralnych. 50 CKiP 

22 lipiec Warsztaty wakacyjne 100 CKiP 

23 9-13 lipiec Półkolonia dla dzieci ( rejs statkiem, wycieczki, warsztaty, spacery, zabawy) 30 CKiP 

24 26-30 lipiec Realizacja projektu „Mała pszczoła wiele zdoła” - warsztaty dla dzieci – etap I 30 CKiP 

25 sierpień Warsztaty wakacyjne 80 CKiP 

26 23-26 sierpień Realizacja projektu „Mała pszczoła wiele zdoła” - warsztaty dla dzieci – etap II 30 CKiP 

27 10 wrzesień Realizacja projektu „Art Lem” - warsztaty malarskie dla dzieci, panele dyskusyjne 15 CKiP 

28 27 wrzesień Realizacja projektu „Mała pszczoła wiele zdoła” - sadzenie roślin miododajnych 30 CKiP 

29 1 październik 
Międzynarodowy Dzień Muzyki – Koncert sekcji Instrumentów Klawiszowych i Ze-
społów Kameralnych 

50 CKiP 

30 17 październik Koncert Joanny Słowińskiej z kapelą oraz zespołu „Wspomnienie” 35 CKiP 

31 29 październik „Halloween Zumba Kids Party” oraz warsztaty plastyczne dla dzieci 25 CKiP 

32 29 październik Konkurs Plastyczny „Art Lem” - dla dzieci i dorosłych 15 CKiP 

33 3 listopad Bajkowy Koncert Instrumentalistów 50 CKiP 

34 11 listopad Obchody Święta Niepodległości 80 CKiP 

35 3 i 18 grudzień 
IV Powiatowy Festiwal Piosenki „O Złoty Klucz Powiatu Krakowskiego” ( przesłu-
chania i Gala ) 

60 CKiP 

36 5 grudzień Widowisko Artystyczne „Małopolskie Betlejem” 50 CKiP 

37 5 grudzień Kiermasz Świąteczny 30 CKiP 

38 21 grudzień Wernisaż prac plastycznych + koncert wokalny 45 CKiP 
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CZYTELNICTWO GMINNE 
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DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA 
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WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
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Lp. Projekt/nazwa NGO Zakres zadania Cel zadania 

Kwota dofinan-
sowania 

1 

„Doposażenie Zespołu Lu-
dowego w stroje Krakowia-
ków Wschodnich na po-
trzeby udziału w Przeglą-
dzie Zespołów Regional-
nych „Krakowski Wianek”” 
Stowarzyszenie Gmina Ak-
tywna + 

Zadanie z zakresu: kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego 

Promowanie kultury ludowej wśród dzieci i mło-
dzieży, odkrywanie nowych talentów i osobowości 
scenicznych, kształtowanie i rozwój życia kultural-
nego w gminie i regionie oraz promocja gminy na 
zewnątrz. 

9 600,00 zł 

2 
„Spotkanie z paralotnią” 
Małopolski Klub Paralot-
niowy 

Zadanie z zakresu wspierania i 
upowszechniania kultury fizycz-
nej 

Przekazywanie wiedzy merytorycznej o bezpiecz-
nym paralotniarstwie, 
Propagowanie wśród uczestników idei bezpiecz-
nego latania, 
Promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu 
poprzez uprawianie sportu dla każdego, 
Inicjowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i 
młodzieży, 
Przeciwdziałanie szerzącym się patologiom spo-
łecznym, 
Promowanie prozdrowotnych, wychowawczych i 
edukacyjnych wartości sportu, świadomej i bez-
piecznej aktywności ruchowej, 
Aktywizacja i integracja środowiska młodzieżo-
wego, zastanego w wyniku trwania stanu epidemii 
COVID-19. 

9 970,00 

3 

„Retro strefa w Wilkowie – 
sentymentalna podróż po 
świecie gier” 
Stowarzyszenie „Łączy nas 
Wilków” 

Zadanie z zakresu: 
-działalności wspomagającej 
rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych, 
-działalności na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynku 
dzieci i młodzieży 

Celem jest aktywizowanie, integrowanie środowi-
ska lokalnego służącego rozwojowi miejscowości 
oraz pokazanie sporej części zapomnianej już hi-
storii informatyki. 

6 939,00 zł 

4 
„II Mistrzostwa Małopolski 
Cheerleaders” 
Stowarzyszenie „Rusz się” 

Zadanie z zakresu wspierania  
i upowszechniania kultury fizycz-
nej 

Propagowanie aktywnego trybu życia poprzez upo-
wszechnianie kultury fizycznej. 

10 000,00 zł 

5 

„Bezpieczne Marszowice i 
okolice” 
Stowarzyszenie „Za mia-
stem” 

Zadanie z zakresu: 
-działalności wspomagającej 
rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych, 
-porządku i bezpieczeństwa pu-
blicznego 

Celem zadania jest propagowanie bezpiecznego i 
zdrowego stylu życia. 

Przyznana: 
3 485,00 zł 

Rozliczona: 
3 130,50 zł 

SUMA: 39 639,50 zł 
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Lp. Organizacja Zakres współpracy 

1 
Caritas, Polski Czerwony Krzyż oraz 
Polski Komitet Pomocy Społecznej 

współpraca w zakresie pomocy rzeczowej osobom potrzebującym (głównie żywność, 
odzież) 

2 Caritas współpraca w realizacji projektu „TELE-ANIOŁ” 

3 Stowarzyszenie „Gmina Aktywna +” 
współpraca przy organizacji spotkań świątecznych (Wielkanoc, Wigilia) oraz przygotowaniu i 
dystrybucji cateringu i paczek świątecznych dla potrzebujących osób z terenu Gminy 

4 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Dzieci i Młodzieży „Szansa” 

współpraca w zakresie pomocy żywnościowej z programu FEAD (Bank Żywności) dla 
mieszkańców Gminy wymagających wsparcia 

5 Stowarzyszenie „Ognisko” 
współpraca w zakresie kierowania mieszkańców Gminy do udziału w zajęciach Środowisko-
wego Domu Samopomocy w Miłocicach 

6 
Spółdzielnia Socjalna „Merchant”, por-
tal Interia 

współpraca w zakresie wspomagania opiekunów osób niepełnosprawnych oraz uruchomie-
nia Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych z wirtualną bazą wiedzy 

7 Fundacja Proesterno współpraca w zakresie organizacji szkoleń dla członków zespołu interdyscyplinarnego 

8 Stowarzyszenie „Piękne Anioły” 
współpraca dotycząca wskazania przez GOPS dzieci (z uwagi na ich trudną sytuację ro-
dzinną i materialną) do otrzymania paczek mikołajowych 

9 Stowarzyszenie „Wiosna” współpraca w organizacji akcji „Szlachetna Paczka” 

10 
Fundacja Wspierania Rodzin „Pogodna 
Przystań” (działająca na terenie stajni 
SHANGRII LA) 

upowszechnienie wśród podopiecznych ośrodka informacji na temat prowadzonych przez 
Fundację warsztatów i spotkań terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin 

11 
Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i 
Zastępczych „Pro Familia” 

upowszechnienie informacji o działaniach wspierających i pomocowych dla rodzin 

12 Stowarzyszenie „Manko” rozpowszechnianie wydawnictw prasowych dla seniorów 

13 Stowarzyszenie „Integracja” 
rozpowszechnianie prasy (bezpłatny magazyn) dla osób z niepełnosprawnością, ich rodzin i 
przyjaciół 
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BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 
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FUNDUSZ SOŁECKI 
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Ocena ogólna 
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GRUPA PORÓWNAWCZA 

 
Nazwa Województwo 

Oleśnica dolnośląskie 

Miękinia dolnośląskie 

Wisznia Mała dolnośląskie 

Czernica dolnośląskie 

Długołęka dolnośląskie 

Kobierzyce dolnośląskie 

Żórawina dolnośląskie 

Białe Błota kujawsko-pomorskie 

Dąbrowa Chełmińska kujawsko-pomorskie 

Dobrcz kujawsko-pomorskie 

Nowa Wieś Wielka kujawsko-pomorskie 

Osielsko kujawsko-pomorskie 

Sicienko kujawsko-pomorskie 

Lubicz kujawsko-pomorskie 

Łubianka kujawsko-pomorskie 

Łysomice kujawsko-pomorskie 

Obrowo kujawsko-pomorskie 

Wielka Nieszawka kujawsko-pomorskie 

Zławieś Wielka kujawsko-pomorskie 

Lubartów lubelskie 

Głusk lubelskie 

Jabłonna lubelskie 

Jastków lubelskie 
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Nazwa Województwo 

Konopnica lubelskie 

Niedrzwica Duża lubelskie 

Niemce lubelskie 

Strzyżewice lubelskie 

Wólka lubelskie 

Spiczyn lubelskie 

Mełgiew lubelskie 

Bogdaniec lubuskie 

Deszczno lubuskie 

Kłodawa lubuskie 

Santok lubuskie 

Świdnica lubuskie 

Zabór lubuskie 

Andrespol łódzkie 

Brójce łódzkie 

Nowosolna łódzkie 

Dobroń łódzkie 

Ksawerów łódzkie 

Pabianice łódzkie 

Zgierz łódzkie 

Brzeziny łódzkie 

Czernichów małopolskie 

Iwanowice małopolskie 

Jerzmanowice-Przeginia małopolskie 

Kocmyrzów-Luborzyca małopolskie 

Liszki małopolskie 

Michałowice małopolskie 

Mogilany małopolskie 

Wielka Wieś małopolskie 

Zabierzów małopolskie 

Zielonki małopolskie 

Siepraw małopolskie 

Biskupice małopolskie 

Gdów małopolskie 
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Nazwa Województwo 

Kłaj małopolskie 

Jaktorów mazowieckie 

Żabia Wola mazowieckie 

Jabłonna mazowieckie 

Nieporęt mazowieckie 

Wieliszew mazowieckie 

Dębe Wielkie mazowieckie 

Mińsk Mazowiecki mazowieckie 

Czosnów mazowieckie 

Pomiechówek mazowieckie 

Celestynów mazowieckie 

Wiązowna mazowieckie 

Lesznowola mazowieckie 

Prażmów mazowieckie 

Michałowice mazowieckie 

Nadarzyn mazowieckie 

Raszyn mazowieckie 

Izabelin mazowieckie 

Leszno mazowieckie 

Stare Babice mazowieckie 

Radziejowice mazowieckie 

Chrząstowice opolskie 

Dąbrowa opolskie 

Dobrzeń Wielki opolskie 

Komprachcice opolskie 

Łubniany opolskie 

Tarnów Opolski opolskie 

Turawa opolskie 

Czarna podkarpackie 

Łańcut podkarpackie 

Chmielnik podkarpackie 

Krasne podkarpackie 

Lubenia podkarpackie 

Świlcza podkarpackie 
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Nazwa Województwo 

Trzebownisko podkarpackie 

Czudec podkarpackie 

Dobrzyniewo Duże podlaskie 

Juchnowiec Kościelny podlaskie 

Turośń Kościelna podlaskie 

Cedry Wielkie pomorskie 

Kolbudy pomorskie 

Pruszcz Gdański pomorskie 

Pszczółki pomorskie 

Przodkowo pomorskie 

Kosakowo pomorskie 

Puck pomorskie 

Szemud pomorskie 

Wejherowo pomorskie 

Bobrowniki śląskie 

Mierzęcice śląskie 

Psary śląskie 

Gierałtowice śląskie 

Pilchowice śląskie 

Rudziniec śląskie 

Ornontowice śląskie 

Wyry śląskie 

Kobiór śląskie 

Ożarowice śląskie 

Świerklaniec śląskie 

Zbrosławice śląskie 

Bojszowy śląskie 

Chełm Śląski śląskie 

Górno świętokrzyskie 

Masłów świętokrzyskie 

Miedziana Góra świętokrzyskie 

Piekoszów świętokrzyskie 

Nowiny świętokrzyskie 

Zagnańsk świętokrzyskie 
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Nazwa Województwo 

Dywity warmińsko-mazurskie 

Gietrzwałd warmińsko-mazurskie 

Jonkowo warmińsko-mazurskie 

Purda warmińsko-mazurskie 

Stawiguda warmińsko-mazurskie 

Łubowo wielkopolskie 

Czerwonak wielkopolskie 

Dopiewo wielkopolskie 

Kleszczewo wielkopolskie 

Komorniki wielkopolskie 

Rokietnica wielkopolskie 

Suchy Las wielkopolskie 

Tarnowo Podgórne wielkopolskie 

Kaźmierz wielkopolskie 

Stare Czarnowo zachodniopomorskie 

Dobra (Szczecińska) zachodniopomorskie 

Kołbaskowo zachodniopomorskie 

Kobylanka zachodniopomorskie 
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OCENA OGÓLNA – DEMOGRAFIA  
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OCENA OGÓLNA – BUDŻET  
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OCENA OGÓLNA – INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMU-

NALNA 
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OCENA OGÓLNA – EDUKACJA  
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OCENA OGÓLNA – SPRAWY SPOŁECZNE ORAZ ZDROWIE 
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OCENA OGÓLNA – GOSPODARKA 
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