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Wstęp

          Raport o stanie  gminy  Charsżnica opracowano w żwiążku ż art. 28aa ustawy ż dnia

8 marca 1990 roku o samorżądżie gminnym  (tj. Dż. U. ż 2020 roku poż. 713 ż po' ż' . żm). Celem

prżygotowania raportu jest prżedstawienie sytuacji gospodarcżej i społecżnej gminy Charsżni-

ca ża rok 2020. Raport podsumowuje dżiałalnos'c'  samorżądu gminy w roku poprżednim. Za

okres opracowanego dokumentu obejmuje prżede wsżystkim realiżację polityk,  programo' w,

strategii i analiży uchwał rady gminy. Informacje żawarte w niniejsżym dokumencie posłuż�ą

miesżkan' com gminy do żwięksżenia wiedży na temat funkcjonowania samorżądu gminnego.

1. Charakterystyka Gminy

1.1. Położenie i powierzchnia gminy

Gmina Charsżnica jest gminą wiejską położ�oną w po' łnocnej cżęs'ci wojewo' dżtwa mało-

polskiego,  w  powiecie  miechowskim.  Od  południa  granicży  ż  gminą  Gołcża,  

od  wschodu   ż  gminą  miejsko-wiejską  Miecho' w  oraż  gminą  wiejską  Książ�  Wielki,  

od strony żachodniej ż gminami Wolbrom i ZD arnowiec, natomiast od strony po' łnocnej granicży

ż gminą Kożło' w. 

Zgodnie ż danymi Gło' wnego Urżędu Geodeżji i Kartografii powierżchnia Gminy Charsż-

nica wynosi 7845 ha, co stanowi ok. 12% powierżchni powiatu miechowskiego. Obsżar gminy

należ�y do regionu Wyż�yny Krakowsko – Cżęstochowskiej subregionu Wyż�yny Miechowskiej.

Analiżowany teren leż�y w całos'ci na Wyż�ynie Miechowskiej żalicżanej do Niecki Nidżian' skiej.

Z  uwagi  na  urożmaicone  uksżtałtowanie  terenu,  na  obsżarże  gminy  żażnacża  się

żro' ż�nicowanie  meżoklimatycżne.  W żależ�nos'ci  od położ�enia  w stosunku do gło' wnych form

uksżtałtowania terenu moż�na tu wyro' ż�nic':

1/ meżoklimat „ciepłych” żbocży dolinnych – obejmujący obsżary położ�one na łagod-

nych żbocżach o ekspożycji południowej, południowo – żachodniej i żachodniej, leż�ące

powyż�ej  pożiomu inwersji.  Charakteryżuje  się  najbardżiej  korżystnymi  dla  rolnictwa

warunkami meżoklimatycżnymi tj. dobre nasłonecżnienie, kro' tsży okres wegetacyjny i

żalegania pokrywy s'nież�nej,

2/ meżoklimat „chłodnych żbocży” – występujący na żbocżach o ekspożycji po' łnocnej i

wschodniej.  Charakteryżuje się słabym nasłonecżnieniem, niekorżystnymi warunkami

termicżnymi,  najdłuż�ej  żalegającą  pokrywą  s'nież�ną  i  najkro' tsżym  okresem

wegetacyjnym.
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1.2. Władze lokalne i gminne jednostki organizacyjne

Organem stanowiącym i kontrolnym Gminy jest Rada Gminy.  W skład rady wchodżi 15

radnych. Prżewodnicżącym Rady  jest Zdżisław Uchto.

Wykaż stałych komisji Rady Gminy Charsżnica jest następujący:

       1/   Komisja Rewiżyjna,

       2/   Komisja  Skarg, Wniosko' w i Petycji,

       3/   Komisja Gospodarki Finansowej, Planowania i Rożwoju Gospodarcżego,

       4/   Komisja Rolnictwa i Ochrony S:rodowiska,

       5/   Komisja Zdrowia i Opieki Społecżnej,

       6/   Komisja  Os'wiaty, Kultury i Sportu.

Wo' jtem Gminy jest Jan ZD ebrak. Wo' jt ż mocy ustawy jest organem wykonawcżym Gminy i

odpowiada ża wykonanie uchwał Rady oraż wsżystkich żadan'  Gminy nie żastrżeż�onych prżeż

ustawodawcę dla innych podmioto' w.

Do jednostek organizacyjnych  pozostających w strukturze  organizacyjnej Gminy

Charsznica należą:

   1/Gminny Os'rodek Pomocy Społecżnej  w Charsżnicy,

   2/Sżkoła Podstawowa im. A. Malatyn' skiego  w Miechowie -Charsżnicy,

   3/Sżkoła Podstawowa w  Tcżycy,

   4/Prżedsżkole Samorżądowe w Charsżnicy,

   5/Gminny Zespo' ł  Ekonomicżno - Administracyjny Sżko' ł  w Charsżnicy,

   6/S: rodowiskowy Dom Samopomocy w Jelcży.

Jednostki gminne prawnie wyodrębnione to:

    1/ Gminny Os'rodek Kultury,

    2/ Gminna  Biblioteka Publicżna w Charsżnicy,

    3/ Publicżny Zakład Opieki Zdrowotnej w Charsżnicy.

W ramach Gminnych zakładów budżetowych wyodrębniono:

1/Zakład Usług Komunalnych w Charsżnicy.
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1.3. Sołectwa

    W  skład  gminy  wchodżi  18  sołectw: Miecho' w  –  Charsżnica,  Charsżnica,  Chodo' w,

Chodowiec,  Cisżowice  ,  Dąbrowiec,  Jelcża,  Marcinkowice,  Podlesice,  Pogwiżdo' w,  Sżarko' wka,

Swojcżany, Tcżyca, Uniejo' w-Kolonia, Uniejo' w-Parcela, Uniejo' w-Rędżiny,  Wierżbie i  Witowice.

Siedżibą gminy jest miejscowos'c' Miecho' w-Charsżnica.

1.4. Ludność       
   Na  terenie  gminy  Charsżnica  ż  roku  na  rok  licżba  miesżkan' co' w  maleje.  Na  dżien'

31.12.2020 r. licżba miesżkan' co' w wynosiła 7363 osoby.  W 2020 roku żmarło stu jedenastu

(111) miesżkan' co' w gminy Charsżnica a urodżiło się sżes'c'dżiesięciu jeden (61) nowych.

Poniż�sża  tabela  prżedstawia  ilos'ciowy wykaż  oso' b  żameldowanych w posżcżego' lnych

miejscowos'ciach należ�ących do gminy Charsżnica. 

      Tabela1. Liczba osób zameldowanych w gminie Charsznica – stan na 31.12.2020 r.

Z: ro' dło: Opracowanie własne na podstawie wykażu licżby oso' b żameldowanych w gminie Charsżnica
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Miejscowość Mieszkańcy

CHARSZNICA 349

CHODOWIEC 88

CHODÓW 344

CISZOWICE 237

DĄBROWIEC 154

JELCZA 527

MARCINKOWICE 188

MIECHÓW-CHARSZNICA 1639

PODLESICE 396

POGWIZDÓW 232

SWOJCZANY 816

SZARKÓWKA 218

TCZYCA 776

UNIEJÓW-KOLONIA 285

UNIEJÓW-PARCELA 102

UNIEJÓW-RĘDZINY 392

WIERZBIE 188

WITOWICE 432

Razem 7363

http://pl.wikipedia.org/wiki/Miech%C3%B3w-Charsznica


Najwięcej oso' b żamiesżkuje w miejscowos'ci Miecho' w-Charsżnica – 22,26% ogo' lnej licżby

miesżkan' co' w  gminy,  natomiast  najmniej  w  miejscowos'ci  Chodowiec  bo  tylko  88  oso' b  co

stanowi 1,20% ogo' lniej licżby miesżkan' co' w.

W gminie Charsżnica 50,78 % miesżkan' co' w stanowią kobiety a męż�cżyż'ni 49,22 %.

Tab. 2. Liczba mieszkańców gminy Charsznica z podziałem na płeć –stan na 31.12.2020 r.

PŁEĆ ILOŚĆ
KOBIETY 3739

MĘZDCZYZ: NI 3624
Z: ro' dło: Opracowanie własne na podstawie wykażu statystycżnego miesżkan' co' w gminy Charsżnica wg. wieku i płci.

W gminie Charsżnica społecżen' stwo jest stosunkowo młode, gdyż�  na koniec 2020 roku

licżba miesżkan' co' w w wieku prżedprodukcyjnym i produkcyjnym wynosiła 5535 co stanowi

75,17 % całego społecżen' stwa gminnego.

W  poniż�sżej  tabeli  prżedstawiono  jak  ksżtałtuje  się  licżba  miesżkan' co' w

w posżcżego' lnych kategoriach wiekowych w podżiałem na płec'.

Tab. 3. Mieszkańcy gminy Charsznica z podziałem na wiek i płeć –stan na 31.12.2020 r.

WIEK                 

                              PŁEĆ  

MĘŻCZYŹNI KOBIETY

WIEK PRZEDPRODUKCYJNY 628 589
WIEK PRODUKCYJNY 2347 1971
WIEK POPRODUKCYJNY 649 1179
RAZEM 3624 3739

Z: ro' dło: Opracowanie własne na podstawie wykażu statystycżnego miesżkan' co' w gminy Charsżnica wg. wieku i płci

Rejestracja stanu cywilnego jest wykonywana prżeż gminę w Urżędżie Stanu Cywilnego

w Miechowie-Charsżnicy jako żadanie żlecone ż żakresu administracji rżądowej. Urżąd Stanu

Cywilnego  żajmuje  się  rejestracją  urodżen' ,  małż�en' stw  i  żgono' w,  kto' re  nastąpiły  w  okręgu

dżiałania gminy Charsżnica oraż rejestracją  wpiso' w wpływających na tres'c'  lub waż�nos'c'  aktu

stanu cywilnego. Od 1 marca 2015 roku rejestracji stanu cywilnego dokonuje się w rejestrże

stanu  cywilnego  w  formie  akto' w  stanu  cywilnego.  Cżynnos'ci  ż  żakresu  rejestracji  stanu

cywilnego, dokonuje  Kierownik Urżędu Stanu Cywilnego lub jego żastępca.

                                                             7                                                            



W 2020 roku sporżądżono 71 akto' w stanu cywilnego w trybie żwykłym   i sżcżego' lnym.

Do  akto' w  stanu  cywilnego  żnajdujących  się  w  rejestrże  stanu  cywilnego  dołącżono  361

wżmianek   dodatkowych  mających  wpływ  na  tres'c'  aktu.  Prży  aktach  stanu  cywilnego

żamiesżcżono  410  prżypisko' w.  W   omawianym  roku  prżyjęto  od  27  par  żapewnienia  o

żamiarże  wstąpienia  w  żwiążek  małż�en' ski  ,  wydano  25  żas'wiadcżen'  stwierdżających  brak

okolicżnos'ci wyłącżających żawarcie małż�en' stwa /żas'wiadcżenia do s' lubu konkordatowego/.

Do rejestru stanu cywilnego prżeniesiono ż ksiąg papierowych   w drodże migracji 811 akto' w

stanu cywilnego. Z rejestru stanu cywilnego wydano 550 odpiso' w aktu stanu cywilnego.

1.5. Gospodarstwa rolne

1.5.1. Władanie gruntami

Ponad  88%  grunto' w  w  gminie  żnajduje  się  we  władaniu  oso' b  fiżycżnych.  W  tym

żdecydowana więksżos'c', bo ponad 76% powierżchni gminy stanowią grunty oso' b fiżycżnych

wchodżących  w  skład  gospodarstw  rolnych.  W  cżęs'ci  miejscowos'ci  odsetek  grunto' w

wchodżących  w  skład  gospodarstw  rolnych  wynosi  około  85%  (Jelcża,  Cisżowice  i

Marcinkowice),  w  Chodowie  wynosi  90%,  a  w  Chodowcu  ponad  96%  powierżchni  wsi.

Nieruchomos'ci  rolne  (do  1  ha)  żajmują  niewielką  powierżchnię  gminy,  bo  około  12%.

Najwięcej  jest  w  Miechowie  Charsżnicy  (28%)  i  Podlesicach  (17,5%).  Najmniejsżą

powierżchnię  nieruchomos'ci  rolne  żajmują  w  Chodowie  (3,06%),  Uniejowie  Rędżinach

(5,91%) i Witowicach (8,20%).

 Ponad 9% powierżchni gminy stanowią grunty Skarbu Pan' stwa, prży cżym najwięksżą

powierżchnię  stanowi  kompleks  grunto' w  Laso' w  Pan' stwowych  w  Uniejowie  Rędżinach

(396 ha). Niewielki areał żnajduje się w dyspożycji Agencji Nieruchomos'ci Rolnych (12,25ha) –

najwięcej w Pogwiżdowie – 7,16 ha. Gmina Charsżnica włada gruntami o powierżchni około

150  ha,  co  stanowi  niespełna  2%  powierżchni  gminy.  Najwięksże  powierżchnie  grunto' w

gminnych żnajdują się w Witowicach (18,7 ha) i  Miechowie-Charsżnicy (18,1 ha). Pożostałe

podmioty  władają  niewielkimi  powierżchniami  grunto' w  nie  prżekracżającymi  powierżchni

kilku ha. Jedynie Kos'cioły i Zwiążki wyżnaniowe władają gruntami o powierżchni około 23 ha,

natomiast OSP gruntami o powierżchni około 10,5 ha.
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1.5.2. Charakterystyka wielkościowa i ilościowa gospodarstw rolnych

S: rednia  powierżchnia  gospodarstw  w  gminie  Charsżnica  wynosi  około  2,5  ha.  

W Chodowie wynosi ona niespełna 4 ha, w Marcinkowicach około 3 ha. Najmniejsża s'rednia

powierżchnia gospodarstwa wynosżąca 1.8 ha jest w Podlesicach. S: rednia powierżchnia dżiałki

w  gospodarstwie  wynosi  0,74  ha.  Najwięksża  jest  w  Chodowcu  (1,54  ha)  

i  w  Charsżnicy  (1,10  ha),  natomiast  najmniejsża  w  Marcinkowicach  (0,42  ha)  i  w  Jelcży

(0,58 ha). S: rednia licżba dżiałek w gospodarstwie rolnym w gminie wynosi 3,4. Najwięksża jest

w  Marcinkowicach  (7,3),  w  Jelcży  (4,1)  i  w  Pogwiżdowie  (4,0).  Najmniejsża  żas'  

w Uniejowie Rędżinach i Dąbrowcu (2,1).

W gminie Charsżnica dominują gospodarstwa małe.  Gospodarstwa do 2 ha stanowią

52% ogo' lnej  licżby gospodarstw, a do 5 ha ponad 92 % ogo' lnej licżby gospodarstw rolnych

w gminie.  Najwięksży odsetek gospodarstw powyż�ej  5 ha występuje w Chodowie (28,15%),

Marcinkowicach (14,16%) oraż w Chodowcu (12,12%).

Tabela 4. Zestawienie gospodarstw rolnych oraz działek pod względem wielkości

Lp. Grupa Ogo' lna licżba

gospodarstwa dżiałek

1. A – powierżchnia od 1 do 2 ha 910 0

2. B – powierżchnia od 2 do 5 ha 737 0

3. C – powierżchnia od 5 do 7 ha 191 0

4. D – powierżchnia od 7 do 10 ha 100 0

5. E – powierżchnia od 10 do 15 ha 52 0

6. H – powierżchnia powyż�ej 15 ha 21 0

7. K1 – powierżchnia od 0 do 1 ha 112 1200

Rażem 2123 1200
Źródło: Opracowanie własne.

W gminie Charsżnica dominują dżiałki o powierżchni żawartej w prżedżiale 0,2001 –

0,6000 ha stanowiąc 34,15% ogo' lnej licżby tych dżiałek. Dżiałki w tym prżedżiale dominują  

w więksżos'ci  obrębo' w, jedynie w Miechowie – Charsżnicy i  Pogwiżdowie dominują dżiałki  

o powierżchni 0,0000 – 0,1000 ha, a w Chodowie dżiałki o powierżchni 1-2 ha (51,43% licżby

dżiałek).  Powierżchniowo  dominują  dżiałki  1-2  ha  stanowiąc  ponad  34  %  powierżchni

grunto' w oso' b fiżycżnych. Dżiałki o powierżchni 2-5 ha stanowią ponad 21% powierżchni tych

grunto' w. Łącżnie dżiałki o powierżchni > 1 ha stanowią niespełna 57% powierżchni grunto' w

oso' b fiżycżnych.
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1.5.3. Użytkowanie gruntów na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków

W gminie Charsżnica dominują uż�ytki rolne stanowiąc prawie 89 % powierżchni gminy.

Lasy  i  grunty  żadrżewione  żajmują  niespełna  5,5  %  powierżchni  gminy,  natomiast  grunty

żabudowane i żurbaniżowane (beż grunto' w rolnych żabudowanych) stanowią nieco ponad 5 %

powierżchni gminy. Wody żajmują tylko 0,26 % powierżchni gminy, nieuż�ytki tylko 0,15 % i

tereny ro' ż�ne 0,03 % powierżchni gminy.

Powyż�sże dane obrażują w wysokim stopniu rolnicży charakter gminy Charsżnica.

Ws'ro' d uż�ytko' w rolnych najwięksży obsżar żajmują grunty orne (93% powierżchni).  

W żnacżnej  licżbie obrębo' w odsetek grunto' w ornych jest  bliski  100%. Łąki  trwałe żajmują

niespełna 5 % powierżchni  uż�ytko' w rolnych,  natomiast  pastwiska około 2 % powierżchni.

Najwięksże powierżchnie łąk żnajdują się w dnach dolin – obręby: Charsżnica, Marcinkowice,

Tcżyca, Pogwiżdo' w i Jelcża (dolina Uniejo' wki i Jeż�o' wki) oraż w Witowicach (dolina Sżreniawy).

Najwięksże kompleksy pastwisk żnajdują się w Witowicach (żbocża doliny Sżreniawy), Tcżycy

(dolina Jeż�o' wki) oraż w Marcinkowicach (dolina Uniejo'wki).
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1.6. Podmioty gospodarcze

Referat Rolnictwa, Dżiałalnos'ci Gospodarcżej i Ochrony S: rodowiska realiżuje dżiałania ż

żakresu  ustawy  o  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o  Dżiałalnos'ci  Gospodarcżej  i  Punkcie

Informacji  dla  Prżedsiębiorcy  –  obsługi  systemu  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o

Dżiałalnos'ci Gospodarcżej.

Na koniec 2020 roku w gminie żarejestrowanych było 331 prżedsiębiorco' w w tym 29

prżedsiębiorco' w  żałoż�yło  nową  dżiałalnos'c'  gospodarcżą,  natomiast  25  prżedsiębiorco' w

żaprżestało wykonywania dżiałalnos'ci. 

                                                                 Tabela 5.  Dominujące działalności gospodarcze według PKD w latach(ilość przedsiębiorstw)

Dżiałalnos'c' gospodarcża PKD 2018 2019 2020
sekcja  G –  Handel  hurtowy i  detalicżny;  naprawa

pojażdo' w samochodowych, włącżając  motocykle
92 88 91

sekcja C – prżetwo' rstwo prżemysłowe 46 44 45
sekcja F – budownictwo 38 36 39
sekcja H – transport i gospodarka magażynowa 37 37 35

Źródło;Raport z CEIDG

Licżba  wniosko' w  o  wpis  do  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o  Dżiałalnos'ci  Gospodarcżej

(CEIDG)  i  prżesłanie  ich  do  (CEIDG)  (nowe  wpisy,  żmiany  wpiso' w,  wykres' lenia,  wpisy

informacji o żawiesżeniu, wżnowieniu  dżiałalnos'ci gospodarcżej) w 2017, 2018 , 2019 i 2020

roku.

Tabela 6. Liczba wniosków w latach 2017,2018 ,2019 i 2020

Licżba wniosko' w

 latami

Lata  2017 2018 2019 2020

Licżba wniosko' w 102 129 135 98
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1.7. Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy.

Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy.

W tabeli poniż�ej żapreżentowano stowarżysżenia występujące na terenie Gminy Charsżnica.   

                                                                                                                                  Tabela 7 .Stowarzyszenia na terenie Gminy Charsznica

Numer Nażwa Miejscowos'c'

0000042710 STOWARZYSZENIE POMOCY SZANSA WITOWICE

0000119246 LUDOWY KLUB SPORTOWY SPARTAK W CHARSZNICY CHARSZNICA

0000186696 OCHOTNICZA STRAZD  POZD ARNA W CHARSZNICY CHARSZNICA

0000261246 STOWARZYSZENIE "POMOCNE SERCE" CHARSZNICA

0000266511 STOWARZYSZENIE PRZEDSIĘBIORCZOS:C:  - SZANSA DLA MŁODYCH SWOJCZANY

0000279576 OCHOTNICZA STRAZD  POZD ARNA W TCZYCY TCZYCA

0000309335 OCHOTNICZA STRAZD  POZD ARNA W PODLESICACH PODLESICE

0000317643 OCHOTNICZA STRAZD  POZD ARNA W CHODOWIE CHODO: W

0000337104 STOWARZYSZENIE OS:WIATOWE WSI TCZYCA JELCZA

0000347714 OCHOTNICZA STRAZD  POZD ARNA W SWOJCZANACH SWOJCZANY

0000379854 OCHOTNICZA STRAZD  POZD ARNA W UNIEJOWIE-KOLONII UNIEJO: W-KOLONIA

0000446755 OCHOTNICZA STRAZD  POZD ARNA W WITOWICACH WITOWICE

0000462965 ZWIĄZEK ZAWODOWY "NADZIEJA" PRACOWNIKO: W ZAKŁADU 

AKTYWNOS:CI ZAWODOWEJ STOWARZYSZENIA POMOCY SZANSA

WITOWICE

0000465350 STOWARZYSZENIE KOŁO GOSPODYN:  WIEJSKICH W PODLESICACH PODLESICE

0000549152 STOWARZYSZENIE OS:WIATA W GMINIE CHARSZNICA MIECHO: W - CHARSZNICA

0000562689 

(w likwidacji)

STOWARZYSZENIE PRZYJACIO: Ł SZKOŁY PODSTAWOWEJ W 

POGWIZDOWIE

POGWIZDO: W

0000602859 OCHOTNICZA STRAZD  POZD ARNA W MARCINKOWICACH MARCINKOWICE

0000240299 OCHOTNICZA STRAZD  POZD ARNA JELCZA JELCZA

0000708592 OCHOTNICZA STRAZD  POZD ARNA W UNIEJOWIE - RĘDZINY UNIEJO: W-RĘDZINY 

0000773127 OCHOTNICZA STRAZD  POZD ARNA W  WIERZBIU WIERZBIE 

0000801657 OCHOTNICZA STRAZD  POZD ARNA SZARKO: WKA
0000867375 STOWARZYSZENIE GOSPODYN:  WIEJSKICH W JELCZY JELCZA
0000889992 STOWARZYSZENIE GOSPODYN:  WIEJSKICH "POGWIZDOWIANKI"  

W POGWIZDOWIE

POGWIZDO: W

Źródło: Opracowanie własne. (wyszukiwarka KRS)
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      Uchwałą Nr IX/62/2019 ż dnia 25 paż'dżiernika 2019 roku Rada Gminy Charsżnica prżyjęła 

Program wspo' łpracy Gminy Charsżnica ż organiżacjami pożarżądowymi w roku 2020 

żobowiążując Wo' jta Gminy Charsżnica do prżedstawienia Radżie Gminy sprawożdania ż 

realiżacji programu.

Program wspo' łpracy Gminy Charsżnica ż organiżacjami pożarżądowymi to deklaracja 

wspo' łpracy Gminy Charsżnica ż organiżacjami pożarżądowymi oraż realiżacja ustawowego 

obowiążku wynikającego ż ustawy o samorżądżie gminnym oraż ustawy o dżiałalnos'ci poż�ytku

publicżnego i o wolontariacie.

Dokument okres' la rocżne cele, prżedmiot i formy wspo' łpracy oparte na żasadach 

pomocnicżos'ci, partnerstwa, suwerennos'ci stron, efektywnos'ci, ucżciwej konkurencji oraż 

jawnos'ci w żakresie wykonywania żadan'  publicżnych.

Celem gło' wnym Programu wspo' łpracy Gminy ż organiżacjami pożarżądowymi na 2020 rok 

było budowanie społecżen' stwa obywatelskiego oraż żwięksżenie stopnia żaspakajania potrżeb 

społecżnych.

Jako priorytetowe żadania Programu na rok 2020 prżyjęto:

1/ poprawę jakos'ci ż�ycia, poprżeż pełniejsże żaspakajanie potrżeb miesżkan' co' w Gminy 
Charsżnica,

2/ integracja podmioto' w realiżujących żadania publicżnego,

3/ preżentacja dorobku sektora i promowanie jego osiągnięc',

4/ wżmocnienie potencjału organiżacji pożarżądowych.

W 2020 roku Gmina Charsżnica w ramach konkursu ofert żleciła realiżację żadan'  ż dżiedżiny 

kultury fiżycżnej  i beżpiecżen' stwa  następującym  organiżacjom:

1/ Ludowy Klub Sportowy  „SPARTAK”,

Natomiast s'rodki żaplanowane na żlecenie żadan'  publicżnych organiżacją pożarżądowym na 

żlecenie żadan'  publicżnych organiżacją pożarżądowym na 2020 roku prżyżnawane były w 

drodże otwartego konkursu ofert oraż ż pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19

a ustawy     o dżiałalnos'ci poż�ytku publicżnego i o wolontariacie.  Rada Gminy Charsżnica 

prżeżnacżyła  kwotę  40.000.00 żł
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2. Sytuacja Finansowa Gminy

2.1.  DOCHODY  I  PRZYCHODY   

         Planowane  dochody  budżetowe  ( po  zmianach )  na  31 grudnia 2020 wyniosły  

35 920 952,40 zł , zrealizowano je w 2020r w kwocie 41 089 050,75  zł co stanowi 

114,39 %. 

W  planie  dochodów  budżetowych  możemy  wyróżnić  dwie  podstawowe  grupy

dochodowe : dochody bieżące i  dochody majątkowe. Plan dochodów bieżących  na  31

grudnia 2020 wynosił 32 968 928,14 zł, wykonanie planu wyniosło 33 009 351,06 zł co

stanowi 100,12 %, natomiast plan dochodów majątkowych na  31 grudnia 2020 wyniósł

2 952 024,26 zł i jego wykonanie wyniosło 8 079 699,69 zł co stanowi 273,70 %.

Wykonanie planu dochodo' w majątkowych w kwocie 8 079 699,69 żł wynikło ż :

- otrżymania s'rodko' w ż Rżądowego Fundusżu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3 799 636,00 żł , 

ż cżego 2 000 000,00 żł na realiżację inwestycji w roku 2021 – prżebudowa Ocżysżcżalni 

S:cieko' w w Charsżnicy.  

- wpłat ludnos'ci wkładu własnego nieżbędnych do realiżacji programu „Ekopartnerży na rżecż 

słonecżnej energii Małopolski” 2 990 925,65 żł 

- dofinansowania realiżacji programu rewitaliżacji w kwocie 1 081 522,77 żł

- dofinansowania do żakupu nieżbędnego sprżętu do żdalnej nauki w kwocie 114 804,92 żł

- dofinansowania remontu OSP Sżarko' wka 30 000,00 żł

- dofinansowania żakupu samochodu dla OSP Charsżnica 40 000,00 żł

- dotację celową na realiżację Fundusżu Sołeckiego w kwocie 19 869,37 żł

- wpływy ż tytułu prżeksżtałcenia prawa uż�ytkowania wiecżystego w kwocie 2 940,98 żł

Według  klasyfikacji budż�etowej dochody Gminy Charsżnica na  31 grudnia 2020 r. 

prżedstawiały się następująco;

1) Rolnictwo i łowiectwo 

Plan dochodo' w  386 751,00   żł

Wykonanie dochodo' w  386 751,00    żł

Gmina Charsżnica otrżymała dotacje celową na wypłatę żwrotu akcyży ża paliwo rolnicże 
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2) Les'nictwo 

Plan dochodo' w  1 900,00     żł

Wykonanie dochodo' w 1 847,88   żł

Gmina Charsżnica otrżymała wpłaty ż najmu i dżierż�awy składniko' w majątkowych Skarbu 

Pan' stwa. 

3) Transport i łącżnos'c' 

Plan dochodo' w 650,00 żł

Wykonanie dochodo' w     612,00 żł

4) Gospodarka miesżkaniowa

Plan dochodo' w   171 508,76   żł

Wykonanie dochodo' w 179 567,88  żł

Wpływy dochodo' w były ż  tytułu uż�ytkowania wiecżystego nieruchomos'ci , wpływy ż najmu i 

dżierż�awy  składniko' w majątkowych Skarbu Pan' stwa , wpływy ż tytułu prżeksżtałcenia prawa 

uż�ytkowania wiecżystego w prawo własnos'ci oraż ż tytułu nabycia prawa własnos'ci

5) Administracja publicżna

Plan dochodo' w  117 336,80    żł

Wykonanie dochodo' w 124 134,56  żł

Gmina Charsżnica otrżymała dotacje celowe na realiżację żadan'  bież�ących , wpływy ż ro' ż�nych 

opłat, dotacja na prżeprowadżenie spisu powsżechnego.

6) Urżędy nacżelnych organo' w władży pan' stwowej 

Plan dochodo' w 67 831,00   żł

Wykonanie dochodo' w 67 790,17   żł

Gmina Charsżnica otrżymała dotacje na realiżację żadan'  żwiążanych ż wyborami , 

prowadżeniem rejestru wyborco' w .

7) Obrona Narodowa 

Plan dochodo' w   400,00 żł

Wykonanie dochodo' w  400,00 żł

Gmina Charsżnica otrżymała dotacje na realiżację żadan'  żwiążanych ż obroną narodową.

8) Beżpiecżen' stwo publicżne i ochrona prżeciwpoż�arowa

Plan dochodo' w  70  500,00 żł

Wykonanie dochodo' w  70 500,00  żł
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Gmina Charsżnica otrżymała dotacje celową ż tytułu pomocy finansowej udżielanej międży 

jednostkami samorżądu terytorialnego na dofinansowanie realiżacji żakupu samochodu do 

jednostki OSP i remontu remiży OSP. 

9) Dochody od oso' b prawnych , od oso' b fiżycżnych i od innych jednostek nieposiadających 

osobowos'ci prawnej

Plan dochodo' w  8 243 729,37   żł

Wykonanie dochodo' w  8 225979,46 żł

Realiżacja  planowanych  dochodo' w  ż  posżcżego' lnych  podatko' w  i  opłat  prżedstawia  się

następująco:

- podatek od nieruchomos'ci od oso' b prawnych                                                                            108,14  %

- podatek rolny od oso' b prawnych                                                                                                        93,85%

- podatek les'ny od oso' b prawnych                                                                                                      100,00%

- podatek od s'rodko' w transportowych od oso' b prawnych                                                           28,20 %

- podatek od nieruchomos'ci od oso' b fiżycżnych                                                                               84,26%

- podatek rolny od oso' b fiżycżnych                                                                                                        97,98%

- podatek les'ny od oso' b fiżycżnych                                                                                                        87,22%

- podatek od s'rodko' w transportowych od oso' b fiżycżnych                                                         107,08%

- podatek od spadko' w i darowiżn                                                                                                         308,88%

- podatek od cżynnos'ci cywilnoprawnych od oso' b  fiżycżnych                                                   107,15%

- wpływy ż opłaty skarbowej                                                                                                                 101,89%

- wpływy ż opłat ża żeżwolenia na sprżedaż�  alkoholu                                                                  100,84%

- udżiały w podatku dochodowym od oso' b fiżycżnych                                                                    97,12%

- udżiały w podatku dochodowym od oso' b prawnych                                                                   164,57%  

- wpływy  odsetek od nieterminowych wpłat pod.od oso' b fiż.                                                    302,50%

- wpływy  odsetek od nieterminowych wpłat ż tyt. pod. i opłat od os. praw.                             86,10%

- wpływy ż tytułu kosżto' w egżekucyjnych , opłaty komornicżej i kosżto' w upomnien'             72,97%

- wpływy ż podatku od dżiałalnos'ci gospodarcżej oso' b fiżycżnych , opłaconego

 w formie karty podatkowej                                                                                                                    63,00%
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10)Ro' ż�ne rożlicżenia

 Plan dochodo' w   13 508 162,58 żł

Wykonanie dochodo' w  15 508 627,82  żł

Gmina Charsżnica otrżymała subwencję .

- cżęs'c' os'wiatową subwencji ogo' lnej w kwocie               6 111 035,00 żł

- użupełnienie subwencji ogo' lnej w kwocie                   133 228,00 żł 

- cżęs'c' wyro' wnawcża subwencji ogo' lnej w kwocie  5 341 912,00 żł

- cżęs'c' ro' wnoważ�ąca subwencji ogo' lnej w kwocie         35 857,00 żł

Gmina Charsżnica  otrżymała  dotacje celowe na realiżację żadan'  bież�ących w kwocie

86 494,58  żł,  miedży innymi na:

-  Fundusż  sołecki  w  kwocie  85 933,82  żł.   W  roku  2020  Gmina  Charsżnica  otrżymała

dofinansowanie ż Rżądowego Fundusżu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3 799 636,00 żł

11) Os'wiata

Plan dochodo' w  683 996,07  żł

Wykonanie dochodo' w 623 263,00  żł

 Do budż�etu Gminy wpłynęły opłaty ża korżystanie ż wychowania prżedsżkolnego oraż innych

form wychowania prżedsżkolnego oraż pobytu w prżedsżkolu, ża korżystanie ż wyż�ywienia na

stoło'wkach prżedsżkolnych i  sżkolnych oraż ro' ż�nego rodżaju opłaty  335 354,15 żł.  Dotacje

celowe na utrżymanie prżedsżkola w kwocie 233 837,00 żł oraż dotacje celowe na żapewnienie

ucżniom dostępu do żdalnej nauki w kwocie  114 804,92 żł. 

12) Ochrona żdrowia

Plan dochodo' w  560,00   żł

Wykonanie dochodo' w  480,00     żł

Gmina Charsżnica otrżymała dotację celową na realiżację żadan'  bież�ących

13) Pomoc społecżna 

Plan dochodo' w  10 400 901,61   żł

Wykonanie dochodo' w  10 447 083,72  żł
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Na żadania ż żakresu pomocy społecżnej , rodżina oraż pożostałe żadania ż żakresu polityki

społecżnej Gmina Charsżnica otrżymała dotacje , kto' re były prżeżnacżone na :

- utrżymanie S: rodowiskowego Domu Samopomocy w Jelcży 556 944,50 żł

- specjalistycżne usługi opiekun' cże 19 800,00 żł

- opłacenie składek na ubeżpiecżenie żdrowotne ża osoby pobierające s'wiadcżenia ż pomocy

społecżnej 23 991,42 żł

-  wypłatę żasiłko' w stałych i okresowych 266 764,83 żł

- utrżymanie Gminnego Os'rodka Pomocy Społecżnej 72 866,03 żł

- doż�ywianie dżieci 69 288,40 żł

-  wypłatę  s'wiadcżen'  rodżinnych  ,  alimentacyjnych  ,  wychowawcżego  ,  realiżacja  programu

Dobry Start i Karta Duż�ej Rodżiny 8 824 228,79 żł

Gminny Os'rodek Pomocy Społecżnej realiżuje program wspo' łfinansowany s'rodkami unijnymi

pt „ Z mys'lą o społecżnos'ci” na kto' ry otrżymał dofinansowanie w kwocie 246 650,00 żł. 

Do Gminy Charsżnica wpłynęły ro' wnież�  opłaty ż tytułu realiżowanych usług opiekun' cżych ,

pobytu oso' b w domach pomocy społecżnej oraż żwroty nienależ�nie pobranych s'wiadcżen' .  

14)  Edukacyjna opieka wychowawcża

Plan dochodo' w  46 718,00  żł

Wykonanie dochodo' w  41 669,28  żł

Gmina otrżymała dotacje na wypłatę stypendio' w dla ucżnio' w sżko' ł podstawowych.

15) Gospodarka komunalna i ochrona s'rodowiska

Plan dochodo' w  2 220 007,21   żł

Wykonanie dochodo' w  5 410 343,98  żł

Gmina  Charsżnica  użyskała  wpływy  ż  tytułu  opłaty ża  odpady  komunalne  w  kwocie

1 329 344,44 żł w tym kosżty upomnienia i kosżty egżekucji 8 949,60  żł. oraż odsetki w kwocie

1 779,56  żł.  Dochody ż ro' ż�nych opłat  w kwocie 8 551,12 żł.  Wpłaty ludnos'ci  na realiżację

programu „Ekopartnerży na rżecż słonecżnej energii Małopolski” 2 990 925,65 żł
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Otrżymalis'my  dotację  na  realiżację  programu   rewitaliżacja  obsżaru  żdegradowanego  w

Miechowie-Charsżnicy w kwocie  1 081 522,77   żł

Prawidłowa realiżacja prognożowanych dochodo' w nie wyklucża istniejących żaległos'ci, kto' re

na  31.12.2020  r  wynosżą  2 682 732,15żł .  W  kwocie  tej  miesżcżą  się   takż�e  dłuż�nicy

alimentacyjni,  odnos'nie  kto' rych  egżekucję  prowadżi  komornik.  Zadłuż�enie  alimentacyjne

wynosi  655 498,83   żł  .Na osobach  prawnych   i  fiżycżnych  ciąż�y żadłuż�enie  w wysokos'ci

1 698 645,54  żł. Zadłuż�enie  ż  tytułu  opłat  ża  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi

wyniosło 179 025,05 żł.,  najmu i  dżierż�awy składniko' w majątkowych Skarbu Pan' stwa i  JST

oraż żaległos'ci w stosunku do urżędu wojewo' dżkiego wynosi 149 562,73  żł.

Najwięksżymi dłuż�nikami w podatku od nieruchomos'ci od oso' b prawnych  są:

- Agro – Krak Wytwo' rnia Pasż  75 209,80 żł

- Prżedsiębiorstwo Trustus  34 913,89 żł 

- Gas – Pal sp. ż o.o.  3 584,00 żł

- Grupa Producento' w Warżyw 230 726,00 żł

- OSP Tcżyca 2 529,00 żł

Egżekucja  żaległos'ci  w  stosunku  do  pierwsżych  trżech  dłuż�niko' w nie  prżynosi  ż�adnych

efekto' w.  Pomimo ż�e widnieją w ewidencji KRS,  nie dysponują  ż�adnym majątkiem. 

Zadłuż�enie oso' b fiżycżnych na 31.12.2020 ż tytułu opłat i żobowiążan'  podatkowych  wynosi: 

a) podatek rolny –  300 424,18  żł

b) podatek od nieruchomos'ci – 193 507,53  żł

c) podatek les'ny – 880,00  żł

d) podatek od s'rodko' w transportowych –  312 432,53   żł

e) podatek od cżynnos'ci cywilnoprawnych –  762,06     żł

        W  2020 roku wystawiono 375 sżt. upomnien'   ż tytułu żadłuż�enia w podatku rolnym od

oso' b fiżycżnych na kwotę 595 799,00  żł. W wyniku egżekucji s'ciągnięto 65 537,90 żł .

     Wystawiono  38  sżt.  tytuło' w wykonawcżych na  kwotę  18 694,00 żł  ż  cżego  s'ciągnięto

5 912,74 żł.
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         W  2020 roku wystawiono 3 sżt.  upomnien'   ż  tytułu  żadłuż�enia  w  podatku  od

nieruchomos'ci  od  oso' b  prawnych na  kwotę  233 926,80   żł.  ,  wystawiono  2  sżt.  tytuło' w

wykonawcżych na kwotę 70 657,00 żł 

 Z tytułu żadłuż�enia w podatku od s'rodko' w transportowych ż wystawionych 41 sżt. upomnien'

na kwotę 137 253,60 żł w 2020 r. s'ciągnięto kwotę 105 521,50 żł. wystawiono 4 sżt. tytuło' w

wykonawcżych na kwotę 12 224,00 żł ż cżego s'ciągnięto 9 340,00 żł

Z  tytułu  żadłuż�enia  w opłatach ża  odpady komunalne wystawiono  łącżnie  ża  2020 r.   i  IV

kwartał 2019 r. 1 063 sżt. upomnien'  na kwotę 438 819,16 żł.  Wpłacono 62 091,09 żł w tym :

odsetek  1 779,65  żł   ,   kosżto' w  upomnienia  8 949,60  żł  .  Wystawiono  76  sżt.  tytuło' w

wykonawcżych na łącżną kwotę  86 750,94 żł  w tym odsetki 8 309,00 żł ż cżego s'ciągnięto

9 301,10 żł. 

Bardżo cżęsto otrżymujemy protokoły nies'ciągalnos'ci  i  umorżenie postępowania ż  powodu

braku moż� liwos'ci s'ciągnięcia żadłuż�enia.

Pożostałe dochody  własne są  w żasadżie żrealiżowane żgodnie ż planowanymi wielkos'ciami. 

W  wyniku obniż�enia go' rnych stawek podatkowych podatku od nieruchomos'ci oso' b prawnych

w 2020 roku utracilis'my dochody w kwocie 56 466,03 żł ż tego 

-w podatku od nieruchomos'ci –   54 936,18    żł,

-w podatku od s'rodko' w transportowych – 1 529,85    żł. 

W   wyniku  obniż�enia  ż  żastosowania  ulg  i  żwolnien'  w  podatku  od  nieruchomos'ci  oso' b

prawnych w 2020 roku utracilis'my dochody w kwocie 122 113,88 żł .

W  wyniku obniż�enia go' rnych stawek podatkowych podatku od nieruchomos'ci oso' b fiżycżnych

w 2020 roku utracilis'my dochody w kwocie 146 575,49 żł ż tego 

-w podatku od nieruchomos'ci –   81 423,33    żł,

-w podatku od s'rodko' w transportowych – 65 152,16    żł. 

W   wyniku  obniż�enia  ż  żastosowania  ulg  i  żwolnien'  w  podatku  od  nieruchomos'ci  oso' b

fiżycżnych w 2020 roku utracilis'my dochody w kwocie 118 076,40 żł

Umorżono ro' wnież�  żaległos'ci podatkowe wraż ż odsetkami w kwocie 7 087,00   żł.  

Decyżje Rady  Gminy o obniż�eniu go' rnych stawek podatko' w oraż udżieleniu ulg w podatkach

żmniejsżają obciąż�enia finansowe więksżos'ci  miesżkan' co' w.

Kolejną żnacżną pożycją w dochodach są dotacje. Plan dochodo' w na żadania żlecone wynio' sł

10 293 448,16 żł  . Gmina otrżymała dotację na żadania żlecone w kwocie 10 287 678,55żł ,co

stanowi 99,94 % realiżacji planu.
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Otrżymane  w  roku  2020  dotacje  na  żadania  żlecone   prżedstawiono  według  dżiało' w

klasyfikacji budż�etowej:

Dżiał 010

- otrżymano na wypłatą akcyży – 388 751,00 żł

Dżiał 750

-  otrżymano  na  sżkolenia  ż  żakresu  obrony  cywilnej  ,  prżygotowanie  systemu  kierowania

beżpiecżen' stwem  narodowym  ,  realiżacja  żadan'  ż  żakresu  ewidencji  ludnos'ci  ,  rejestracji

żdarżen'  stanu cywilnego – 108 293,72 żł

Dżiał 751

- otrżymano na prowadżenie i aktualiżacją stałego rejestru wyborco' w – 1500,00 żł

- otrżymano na realiżacją wyboro' w – 66 290,17 żł

Dżiał 752

- otrżymano na realiżacją obrony narodowej – 400,00 żł

Dżiał 754

- otrżymano na realiżacją beżpiecżen' stwa publicżnego – 500,00 żł

Dżiał 758

- rożlicżenie roku 2019 – 560,76 żł

Dżiał 801

- otrżymano na realiżacją żapewnienia ucżniom darmowych podręcżniko' w – 58 719,32 żł

Dżiał 851

- otrżymano na wydawanie decyżji prżeż GOPS – 480,00 żł

Dżiał 852  i 855

- otrżymano na utrżymanie S:DS w Jelcży – 556 944,50 żł  

- otrżymano na wypłatę s'wiadcżen'  wychowawcżych – 6 832 485,35 żł

- otrżymano na wypłatę s'wiadcżen'  rodżinnych , fundusżu alimentacyjnego – 1 991 743,44 żł

- otrżymano na Kartę Duż�ej Rodżiny – 195,06 żł

- otrżymano na opłacanie składki żdrowotnej – 6 073,20 żł

- otrżymano na specjalistycżne usługi opiekun' cże – 19 800,00 żł

- otrżymano na utrżymanie GOPS – 3 182,03 żł

- otrżymano na wypłatę s'wiadcżen'  500+ - 251 760,00 żł

Otrżymane  s'rodki  na  żadania  pomocy  społecżnej   żaspokoiły   potrżeby  wynikające  ż

realiżowanych  prżeż  gminę  żadan' ,  jednakż�e  bardżo  niskie  progi  dochodowe  okres'lone  w
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ustawie o pomocy społecżnej blokują cżęsto udżielenie pomocy osobom  żnajdującym się w

trudnej sytuacji  ż�yciowej i finansowej.

Prżychody w kwocie 4 182 598,49 żł wynikały ż :

- spłaty udżielonej poż�ycżki w kwocie 50 000,00 żł

- żaciągnięcia kredytu w kwocie 2 410 323,00 żł 

-  wprowadżenia  nadwyż�ki  ż  lat  ubiegłych  oraż  wolnych  s'rodko' w  w  łącżnej  kwocie

1 722 275,49 żł.

2.2 WYDATKI  I   ROZCHODY

Wydatki

          Plan  wydatko' w  ( po żmianach )  na  31.12.2020 r. wynosi  38 689 189,89   żł. Jego

wykonanie stanowi kwotę 36 613 503,19 żł, tj. 94,63 %. 

Z  ogo' lnego  planu  wydatko' w  na  żadania  bież�ące  na  dżien'  31.12.2020  prżeżnacżono

32 440 286,03 żł - żrealiżowano 30 695 584,57 żł co stanowi 94,62%, a na żadania majątkowe

na dżien'  31.12.2020 prżeżnacżono 6 248 903,86 żł- żrealiżowano 5 917 918,62 żł co stanowi

94,70%.

        S: rodki na realiżację żadan'  finansowanych ż udżiałem s'rodko' w , o kto' rych mowa w art. 5

ust  1  pkt.  2  i  3  w wydatkach bież�ących żrealiżowano w kwocie  262 530,77 żł  ,  a  wydatki

majątkowe w kwocie 3 446 383,77 żł

Wykonanie  wydatko' w  na  koniec  2020 r.  prżedstawiono  w  rożbiciu  na  następujące  grupy

wydatkowe:

1)  Wydatki związane z realizacja zadań statutowych

       Na ogo' lną kwotę planu wydatko' w żwiążanych ż realiżacja żadan'  statutowych w kwocie

7 624 059,01 żł żrealiżowano wydatki w kwocie 6 306 671,26 żł, cżyli żrealiżowano 82,72 %

planu. 

     W kwocie 6 306 671,26 żł uwżględnia się następujące wydatki na :

Dżiał 010

- żakup usług pożostałych żwiążanych ż infrastrukturą wodociągową w kwocie 27 824,72 żł

-  realiżacja programu „żwrot akcyży na paliwo rolnicże” w kwocie 386 751,00 żł

- prżekażanie 2 % odpisu podatku rolnego do Małopolskiej Iżby Rolnicżej kwota 24 966,40 żł
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Dżiał 600 i 710

- sprżątanie tereno' w żielonych , dostarcżanie krusżywa , usuwanie namulisk , prace żiemne -

wydatki żrealiżowano w kwocie 308 257,31 żł

-  kosżty  żwiążane  ż  rożgranicżeniem  nieruchomos'ci  oraż  opracowanie  żmian  w  planie

żagospodarowania prżestrżennego w kwocie 14 230,00 żł

Dżiał 750

- obsługa Rady Gminy , kosżty żwiążane ż utrżymaniem Urżędu Gminy ( np.: artykuły biurowe ,

sżkolenia ,  opłaty ża programy ,  woda i  s'cieki  ,  energia elektrycżna,  monitoring ,  inspektor

danych osobowych , radca prawny , usługa informatycżne , opłata domeny , opłata pocżtowa,

wywo' ż  s'mieci  MPGO ,  usługa telekomunikacyjna ,  opłaty komornicże,  kosżty postępowania

egżekucyjnego  ,  podatek  VAT  )  ,  kosżty  promocyjne,  kosżty  żwiążane  że  żorganiżowaniem

powsżechnego spisu rolnego , kosżty żwiążane ż utrżymaniem GZE-AS - wydatki żrealiżowano

w łącżnej kwocie 568 590,74 żł

Dżiał 751

- kosżty żwiążane ż realiżacją wyboro' w w kwocie 6 372,61 żł

Dżiał 754

-kosżty żwiążane ż utrżymaniem ochotnicżych straż�y poż�arnych w tym: energia elektrycżna ,

ubeżpiecżenie samochodo' w , OC straż�ako' w , prżeglądy i badania technicżne oraż remonty  aut ,

żakup paliwa , kosżty żwiążane ż realiżacją żadania obrony cywilnej - wydatki żrealiżowano w

łącżnej kwocie 117 615,47 żł

Dżiał 758

- żwrot cżęs'ci wyro' wnawcżej subwencji ogo' lnej w kwocie 2 947,59 żł

Dżiał 801

-  realiżacja  żadan'  os'wiatowych  realiżowanych  prżeż  sżkoły  ,  prżedsżkole  ,  oddżiały

prżedsżkolne ,  stoło' wki sżkolne i  prżedsżkolne oraż Urżąd Gminy ( w sżcżego' lnos'ci  dowo' ż

ucżnio' w do sżko' l  w kwocie 178 643,92żł  oraż żapewnienie ucżniom prawa do beżpłatnego

dostępu do podręcżniko' w w kwocie 58 132,80 żł ) w łącżnej kwocie 1 213 432,08 żł

Dżiał 851

- opłata ża telefon, kosżty żwiążane ż obsługą programu, ZFS:S , sżkolenie, żakup materiało' w -

wydatki żrealiżowano w łącżnej kwocie 16 703,88 żł
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Dżiał 852

- realiżacja  żadan'  żwiążanych ż  ogo' lnie  pojętą pomocą społecżną,  realiżacja programu pod

nażwą "e-charsżnica -dostęp do internetu sżansą na dynamicżny rożwo' j Gminy”  - opłata ża

internet , wydatki żwiążane ż utrżymaniem S:DS w Jelcży ,dostosowanie pomiesżcżen'  dla GOPS

- wydatki żrealiżowano w łącżnej kwocie 1 137 044,00 żł

Dżiał 855

-wypłata s'wiadcżen'  wychowawcżych , rodżinnych , alimentacyjnych , realiżacja programu pod

nażwa  'Dobry  start"  ,  składka  żdrowotna  od  oso' b  pobierających  s'wiadcżenie  rodżinne  -

wydatki żrealiżowano w łącżnej kwocie 30 006,90 żł

Dżiał 900

- wydatki żwiążane ż odbieraniem odpado' w komunalnych ż gospodarstw domowych - wydatki

żrealiżowano w kwocie 1 761 921,65 żł ( wydatki żwiążane ż utrżymaniem stanowiska pracy ,

obsługą programu ,  kosżtami upomnien'  i  opłatami  komornicżymi  itp.  żostały  poniesione ż

dżiału 750 Administracja publicżna – Urżąd Gminy)

- os'wietlenie ulic - opłata ża energię elektrycżną  kwota 293 955,42 żł

- opłata ża schroniska dla żwierżąt ,  odbio' r niecżystos'ci Urżędu Gminy prżeż firmę TAMAX ,

żakup paliwa do samochodo' w , żakup opału do Urżędu Gminy , prżegląd i żakup gas'nic, usługi

remontowe sżko' ł  ,utrżymanie Orlika,  opłaty i  kary ża korżystanie że s'rodowiska  -  wydatki

żrealiżowano w łącżnej kwocie 396 051,49 żł

2)  Wydatki  związane  z  ich  realizacją  statutowych  zadań  związane  z  programami

finansowanymi i współfinansowanymi środkami , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2

ustawy o finansach publicznych

Na ogo' lną kwotę planu wydatko' w żwiążanych ż realiżacja żadan'  na 31 grudnia 2020 w kwocie

214 089,64 żł żrealiżowano wydatki w łącżnej kwocie 176 897,66 żł , cżyli żrealiżowano 82,63

% planu. 

      Na kwotę 176 897,66 żł składały się wydatki na :

Dżiał 801

- realiżacja programu w kwocie 2 304,25 żł
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Dżiał 852

- Realiżacja programu pod nażwą 'Z mys'lą o społecżnos'ci' .Program ten jest realiżowany prżeż

Gminny Os'rodek Pomocy Społecżnej w Charsżnica od 2020 roku do 2021 roku . W 2020 r. na

program ten wydano  kwotę 61 167,94 żł

Dżiał 853

- Realiżacja programu pod nażwą "Moderniżacja ksżtałcenia żawodowego w Małopolsce II" -

RPO  -  Poprawa  edukacji  gimnażjalisto' w  .  Program  ten  jest  realiżowany  prżeż  sżkoły

podstawowe na terenie Gminy Charsżnica od 2017 roku. 

- Zakup s'rodko' w cżystos'ci ż dofinansowania otrżymanego prżeż GOPS.

Dżiał 900

-  Redukcja  emisji  żaniecżysżcżen'  do  powietrża  poprżeż  wymianę  ż'ro' deł  ciepła  w

indywidualnych  gospodarstwach  domowych  na  terenie  gmin:  Miecho' w,  Gołcża,  Kożło' w  i

Charsżnica -  Poprawa warunko' w ż�ycia miesżkan' co' w oraż Wymiana ż'ro' deł ciepła na paliwa

gażowe w Gminie Charsżnica (dżiałanie 4.4.2 - RPO) - wydatki żwiążane ż promocją projekto' w

w kwocie 6 488,50 żł

Dżiał 750

-  Ekopartnerży  na  rżecż  słonecżnej  energii  Małopolski   -  Poprawa  warunko' w  ż�ycia

miesżkan' co' w . Wkład własny żarżądżanie projektem w kwocie 96 615,99 żł

3) Wydatki związane z realizacja dotacji na zadania bieżące

Na ogo' lną kwotę planu wydatko' w żwiążanych ż realiżacja dotacji na żadania bież�ące na 31

grudnia 2020 w kwocie 3 441 923,40 żł żrealiżowano wydatki w łącżnej kwocie 3 440 715,93

żł , cżyli żrealiżowano 99,96  % planu. 

      Na kwotę 3 440 715,93 żł składały się wydatki dotacyjne na :

Dżiał 801

- Dotacja dla sżko' ł prowadżonych prżeż osoby fiżycżne w łącżnej kwocie 2 516 035,93 żł

Dżiał 855

- Dotacja dla ż� łobka w kwocie 39 780,00 żł

Dżiał 921

-  Dotacja  dla  Gminnego  Os'rodka  Kultury  w  Charsżnicy  i  Gminnej  Biblioteki  Publicżnej  w

Charsżnicy w łącżnej kwocie 844 900,00 żł

Dżiał 926

- Dotacja dla klubu sportowego "Spartak” w kwocie 40 000,00 żł
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4) Wydatki związane z realizacja świadczeń na rzecz osób fizycznych

Na ogo' lną kwotę planu wydatko' w żwiążanych ż realiżacja s'wiadcżen'  na żadania bież�ące na 31

grudnia 2020 w kwocie 10 035 371,43 żł żrealiżowano wydatki w kwocie 9 948 284,56 żł  ,

cżyli żrealiżowano 99,13  % planu. 

Dżiał 750

- diety radnych , diety sołtyso' w , powsżechny spis rolny w łącżnej kwocie 212 787,52 żł

Dżiał 751

- diety dla komisji wyborcżych w łącżnej kwocie 36 100,00 żł

Dżiał 801

-  wypłata  dla  naucżycieli  dodatku  wiejskiego  w kwocie  10% płacy żasadnicżej  ,  żapomogi

żdrowotne dla  naucżycieli  i  emerytowanych naucżycieli  ,  ekwiwalent  ża odżież�  robocżą dla

pracowniko' w  obsługi  ,  woda  do  picia  dla  sżko' ł  -  wydatki  żrealiżowano w  łącżnej kwocie

363 151,92 żł

Dżiał 852

-  S:wiadcżenia  wypłacane  dla  oso' b  korżystających  ż  pomocy  Gminnego  Os'rodka  Pomocy

Społecżnej w Charsżnicy - wydatki żrealiżowano w łącżnej kwocie 403 666,83 żł

Dżiał 854

- Pomoc materialna dla ucżnio' w w kwocie 52 086,6 żł

Dżiał 855

- Wypłata s'wiadcżen'  rodżinnych , alimentacyjnych ,s'wiadcżenia wychowawcżego oraż wypłata

s'wiadcżenia  ż  programu  'dobry  start'.  Realiżacją  tych  żadan'  żajmuje  się  Gminny  Os'rodek

Pomocy Społecżnej w Charsżnicy. Wydatki żrealiżowano w łącżnej kwocie 8 880 491,69 żł

5) Wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Na ogo' lną kwotę planu wydatko' w żwiążanych ż realiżacja wynagrodżen'  na 31 grudnia 2020 w

kwocie 10 907 273,01 żł żrealiżowano wydatki w kwocie 10 665 327,84 żł , cżyli żrealiżowano

97,78 % planu.

Dżiał 600

- umowy żlecenia w kwocie 6 200,00 żł

Dżiał 750

- umowy żlecenie i o dżieło oraż wynagrodżenie ża pracę dla pracowniko' w Urżędu Gminy ,

wynagrodżenie  pracowniko' w  GZE-AS  ,  wynagrodżenie  pracownika  realiżującego  żadania

dotycżące  gospodarki  odpadami  ,  wynagrodżenie  ża  oprawę  ksiąg  stanu  cywilnego  ,
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wynagrodżenie  pełnomocnika  informacji  niejawnych.  Wydatki  żrealiżowano  w  kwocie

2 707 846,63 żł

Dżiał 751

- umowy żawarte na cżas realiżacji wyboro' w w kwocie 24 677,56 żł

Dżiał 752

- umowa żlecenia w kwocie 400,00 żł

Dżiał 801

- wynagrodżenie naucżycieli w kwocie 6 378 728,17 żł

Dżiał 851

-  wynagrodżenie  pracownika  realiżującego  żadania  ż  prżeciwdżiałania  narkomani  i

alkoholiżmowi ,  wynagrodżenia psychologa ,  wynagrodżenie osoby prowadżącej spotkania ż

osobami użależ�nionymi , diety komisji- wydatki żrealiżowano w kwocie 62 871,60 żł

Dżiał 852 i 855

-  wynagrodżenia  pracowniko' w  GOPS  ,  S:DS  w  Jelcży  i  opiekuno' w  domowych-  wydatki

żrealiżowano w kwocie 1 426 576,36 żł

Dżiał 900

- wynagrodżenia pracowniko' w gospodarcżych , trenero' w w kwocie 57 387,52 żł

6) Wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia i składki od nich naliczane , związane z

programami finansowanymi i współfinansowanymi  środkami , o których mowa w art. 5

ust 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych

Na ogo' lną kwotę planu wydatko' w żwiążanych ż realiżacja wynagrodżen'  na 31 grudnia 2020 w

kwocie 127 569,54 żł żrealiżowano wydatki w kwocie 85633,11 żł , cżyli żrealiżowano 67,13 %

planu.

Dżiał 852

- Realiżacja programu pod nażwą 'Z mys'lą o społecżnos'ci' żrealiżowano w kwocie 73 917,56 żł

Dżiał 853

- Realiżacja programu pod nażwą "Moderniżacja ksżtałcenia żawodowego w Małopolsce II" -

RPO  -  Poprawa  edukacji  gimnażjalisto' w  .  Program  ten  był  realiżowany  prżeż  sżkoły

podstawowe w Charsżnicy od 2017 roku w okresie sprawożdawcżym żrealiżowano w kwocie

8 048,73 żł,
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Dżiał 900

-  Redukcja  emisji  żaniecżysżcżen'  do  powietrża  poprżeż  wymianę  ż'ro' deł  ciepła  w

indywidualnych  gospodarstwach  domowych  na  terenie  gmin:  Miecho' w,  Gołcża,  Kożło' w  i

Charsżnica -  Poprawa warunko' w ż�ycia miesżkan' co' w oraż Wymiana ż'ro' deł ciepła na paliwa

gażowe  w  Gminie  Charsżnica  (dżiałanie  4.4.2  -  RPO)  oraż  rewitaliżacja  Gminy  Charsżnica.

Wydatki żrealiżowano w kwocie 3 666,82 żł

7) Wydatki związane z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Na ogo' lną kwotę planu wydatko' w żwiążanych ż realiżacja inwestycji i żakupo' w inwestycyjnych

na 31 grudnia 2020 w kwocie 2 263 601,00 żł żrealiżowano wydatki w kwocie 2 069 628,77 żł ,

cżyli żrealiżowano 91,43 % planu.

Dżiał 754

- dotacja dla Pan' stwowej Straż�y Poż�arnej w Miechowie w kwocie 20 000,00 żł oraż remont

remiży OSP  w kwocie 152 843,00 żł

Dżiał 801

- dokon' cżenie prżedsżkola żrealiżowano w kwocie 1 733 880,81 żł

Dżiał 851

-  remont  w Urżędżie  Gminy żwiążany ż  żabeżpiecżeniem sanitarnym w cżasie  pandemii  w

kwocie 11 537,86 żł

Dżiał 900

- os'wietlenie ulic , żakup dżiałki , altana, pompa ciepła w łącżnej kwocie 151 367,10 żł

8)  Wydatki  związane  z  realizacją  inwestycji  i  zakupów  inwestycyjnych  na  programy

finansowane  lub współfinansowane  środkami ,  o  których mowa w art.  5  ust  1  pkt  2

ustawy o finansach publicznych

Na ogo' lną kwotę planu wydatko' w żwiążanych ż realiżacja inwestycji na 31 grudnia 2020 w

kwocie 3 375 154,49 żł żrealiżowano wydatki w kwocie 3 335 383,77 żł , cżyli żrealiżowano

98,82 % planu.

Dżiał 801

- dokon' cżenie prżedsżkola żrealiżowano w kwocie 113 169,80 żł

Dżiał 852

-  Realiżacja  programu  pod  nażwą  'Z  mys'lą  o  społecżnos'ci'.  Dostosowanie  pomiesżcżen'  na

potrżeby GOPS , żakup auta. Zrealiżowano w kwocie 110 330,00 żł
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Dżiał 900

-  realiżacja  programu  pod  nażwą  "Rewitaliżacja  obsżaru  żdegradowanego  w  Miechowie-

Charsżnicy". Wydatki w 2020 r żrealiżowano w kwocie 3 111 883,97 żł. Wykonano:

• remont dworca kolejowego 

• remont ulic

9 ) Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Na  ogo' lną  kwotę  planu wydatko' w żwiążanych  ż  realiżacja  inwestycji  na  30  cżerwca 2020

żaplanowano w kwocie 488 417,44 żł żrealiżowano wydatki w kwocie 401 906,08  żł 

Dżiał 600

- dotacja dla Powiatu Miechowskiego w kwocie 109 036,08 żł

Dżiał 754

- dotacja dla OSP Charsżnica na żakup samochodu straż�ackiego w kwocie 292 870,00 żł

10) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy

finansowane  środkami  ,  o  których  mowa  w  art.  5  ust  1  pkt  2  ustawy  o  finansach

publicznych.

Na  ogo' lną  kwotę  planu  wydatko' w  żwiążanych  ż  realiżacja  inwestycji  na  31  grudnia 2020

żaplanowanych w kwocie 121 730,93 żł żrealiżowano wydatki w kwocie 111 000,00 żł , cżyli

żrealiżowano 91,18 % planu.

 Dżiał 900 

-  Redukcja  emisji  żaniecżysżcżen'  do  powietrża  poprżeż  wymianę  ż'ro' deł  ciepła  w

indywidualnych  gospodarstwach  domowych  na  terenie  gmin:  Miecho' w,  Gołcża,  Kożło' w  i

Charsżnica -  Poprawa warunko' w ż�ycia miesżkan' co' w oraż Wymiana ż'ro' deł ciepła na paliwa

gażowe w Gminie Charsżnica (dżiałanie 4.4.2 – RPO) żrealiżowano w kwocie 111 000,00 żł.
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11) Wydatki związane z obsługą długu jednostki samorządu terytorialnego

Na  ogo' lną  kwotę  planu  wydatko' w  żwiążanych  ż  obsługa  długu  na  30  cżerwca 2020

żaplanowanych w kwocie 90 000,00 żł żrealiżowano wydatki w kwocie 72 054,21  żł ,  cżyli

żrealiżowano 80,06 % planu.

Dżiał 757

- spłata odsetek od żaciągniętych kredyto' w żgodnie ż obowiążującymi harmonogramami spłat

kredyto' w żrealiżowano w kwocie 72 054,21  żł

Zadania zlecone

Do   31  grudnia 2020 Gmina  Charsżnica  otrżymała  dofinansowanie  na  realiżację  żadan'

żleconych . Plan wydatko' w na żadania żlecone na koniec 2020 wynio' sł  10 292 887,40 żł , plan

żrealiżowano w kwocie 10 285 117,79 żł .Co stanowi 99,92 % realiżacji planu.

Wykonanie wydatko' w prżedstawiono według dżiało' w klasyfikacji budż�etowej:

Dżiał 010

- wydatki żwiążane ż wypłatą akcyży – 386 751,00 żł

Dżiał 750

-  wydatki  żwiążane  że  sżkoleniami  ż  żakresu  obrony  cywilnej  ,  prżygotowanie  systemu

kierowania  beżpiecżen' stwem narodowym  ,  realiżacja  żadan'  ż  żakresu  ewidencji  ludnos'ci  ,

rejestracji żdarżen'  stanu cywilnego, realiżacja powsżechnego spisu rolnego – 108 293,72 żł

Dżiał 751

- wydatki żwiążane ż realiżacją wyboro' w– 67 790,17 żł

Dżiał 752

- wydatki żwiążane ż realiżacją żadan'  ż obrony narodowej w kwocie 400,00 żł

Dżiał 754

-  wydatki  żwiążane  ż  realiżacją  żadan'  ż  beżpiecżen' stwem  publicżnym  i  ochroną

prżeciwpoż�arową w kwocie 500,00 żł

Dżiał 801

- wydatki żwiążane ż żapewnieniem ucżniom beżpłatnego dostępu do podręcżniko' w w kwocie

58 719,32 żł

Dżiał 851

- wydatki żwiążane ż realiżacja żadan'  GOPS w kwocie 480,00 żł
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Dżiał 852 

- wydatki żwiążane ż utrżymaniem S:DS w Jelcży – 556 944,50 żł  

- utrżymanie GOPS – 3 182,03 żł

- wydatki żwiążane że specjalistycżne usługi opiekun' cże – 19 800,00 żł

Dżiał 855

- wydatki żwiążane ż wypłatą s'wiadcżen'  wychowawcżych- 6 832 485,35 żł

- wydatki żwiążane ż wypłatą s'wiadcżen'  rodżinnych , alimento' w , ubeżpiecżen'  społecżnych –

1 991 743,44 żł

- wydatki żwiążane ż prowadżeniem Karty Duż�ej Rodżiny – 195,06 żł

- wydatki żwiążane ż realiżacją programu wspieranie rodżiny 300+ - 251 760,00 żł

- wydatki żwiążane ż ubeżpiecżeniem oso' b pobierających s'wiadcżenia rodżinne – 6 073,20 żł

Realiżację  wydatko' w  majątkowych  obrażuje  dołącżona  do  wykonania  budż�etu  Gminy

Charsżnica tabela wydatko' w majątkowych.

Najwięksże wydatki poniesione do kon' ca 2020 r.  dotycżyły żadan'  :

- udżielenia dotacji dla Powiatu Miechowskiego na remont/prżebudowę drogi 

- dotacja dla PSP Miecho' w 

- remont remiży w OSP w Sżarko' wce

- żakup samochodu straż�ackiego dla OSP Charsżnica

- budowa prżedsżkola 

- żakup laptopo' w do żdalnej nauki

- dostosowanie pomiesżcżen'  GOPS i żakup samochodu

- realiżacja programu Rewitaliżacja Obsżaru Zdegradowanego w Miechowie-Charsżnicy 

- realiżacja programu wymiany ż'ro' deł ciepła

- montaż�  pompy ciepła prży budynku w kto' rym mies'ci się os'rodek żdrowia w Tcżycy

Rozchody

- spłacono kredyty w kwocie 957 500,00 żł

- udżielono poż�ycżkę w kwocie 50 000,00 żł

W 2020 r Gmina Charsżnica realiżowała żadania własne. Na plan 28 396 302,49 żł realiżacja

żadan'  wyniosła 26 328 385,40 żł.  co  stanowi 92,72 % realiżacji  planu. Najwięksże wydatki

poniesiono  w  obsżarach  os'wiata  ,  dokon' cżenie  prżedsżkola  ,  rewitaliżacja  oraż  pomoc

społecżna.
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Od lipca 2013 roku Gmina odpowiada ża gospodarkę odpadami komunalnymi . Kosżty odbioru

odpado' w  od  miesżkan' co' w  w  okresie  sprawożdawcżym  wyniosły  1 761 921,65  żł,   w

poro' wnywalnym  okresie  roku  2019  r.  był  to  kosżt  w  wysokos'ci  655 270,73  żł.  Trżeba

żażnacżyc' , iż�   kosżty osobowe pracownika, opłaty ża sżkolenia, opłaty żwiążane ż aktualiżacją

licencji programo' w, opłaty pocżtowe, papier ,  tusż,  koperty itp.  żostały pokryte że s'rodko' w

Urżędu Gminy.

W wydatkach bież�ących żaplanowano s'rodki na realiżację fundusżu sołeckiego, kto' re wyniosły

372 282,78 żł  , do kon' ca 2020 r. wykorżystano kwotę  324 187,21 żł.

Udżielono poż�ycżki w kwocie 50 000,00 żł .

Nadwyż�ka  ża 2020 r.  wyniosła  4 475 547,56  żł  .Na  wygenerowanie  tak  duż�ej  nadwyż�ki

budż�etowej na koniec roku 2020 wpływ miało otrżymanie s'rodko' w  ż Rżądowego Fundusżu

Inwestycji Lokalnych oraż wpłaty wkładu własnego prżeż osoby ucżestnicżące w programie

„Ekopartnerży na rżecż słonecżnej energii Małopolski”.  

 Zadłużenie Gminy na 31 grudnia 2020 rok wyniosło 4 132 823,00 zł .

Niski wskaż'nik żadłuż�enia Gminy oraż żachowanie prawidłowej relacji wynikających ż art. 243

ustawy  o  finansach  publicżnych  umoż� liwi  podejmowanie  kolejnych żadan'  inwestycyjnych  i

żaciąganie nowych poż�ycżek i kredyto' w.

Pożostałe żadania wykonano żgodnie ż planowanymi wielkos'ciami.

Z prżedłoż�onych sprawożdan'  jednostek organiżacyjnych Gminy Charsżnica stwierdża się, ż�e na

31.12.2020 roku nie wystąpiły należ�nos'ci wymagalne i żobowiążania wymagalne.

3. Realizacja inwestycji

        W niniejsżym rożdżiale prżedstawiono oraż opisano realiżowane inwestycje w 2020 roku

na terenie Gminy Charsżnica.

3.1. Rewitalizacja obszaru zdegradowanego

Zrealiżowany żostał projekt pn. „Rewitaliżacja obsżaru żdegradowanego w Miechowie-

Charsżnicy”,  wspo' łfinansowany  ż  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Wojewo' dżtwa

Małopolskiego na lata 2014-2020, Os' . Priorytetowa 11. Rewitaliżacja prżestrżeni regionalnej,

Dżiałanie 11.2 Odnowa obsżaro' w wiejskich ż Europejskiego Fundusżu Rożwoju Regionalnego.
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Gło' wnym  celem  projektu  pn.: „Rewitalizacja  obszaru  zdegradowanego  w

Miechowie-Charsznicy” jest wyro' wnywanie  sżans  miesżkan' co' w  obsżaru  rewitaliżacji

poprżeż prżywro' cenie wsżystkim grupom społecżnym moż� liwos'ci rożwoju.

Wartos'c' projektu: 10 765 842,25zł;

W tym dofinansowanie:  6 718 979,85zł;

Wkład własny Gminy i posżcżego' lnych partnero' w:

1. Gmina Charsżnica: 3.218.417,52żł;

2. Spo' łdżielnia Miesżkaniowa „Prżysżłos'c'”: 630.916,22żł;

3. Wspo' lnota Miesżkaniowa „Kamienica”: 74.682,10żł;

4. Wspo' lnota Miesżkaniowa ul. Pomowska 1: 20.547,7żł;

5. Wspo' lnota Miesżkaniowa ul. Pomowska 2: 32.314,83żł;

6. Wspo' lnota Miesżkaniowa ul. Pomowska 4: 26.407,75żł;

7. Wspo' lnota Miesżkaniowa ul. Miechowska 43: 43.576,75żł;

W roku 2020 żostało  wykonane:

-prżebudowa  dro' g  gminnych:  ul.  Osiedlowa,  ul.  Pomowska,  ul.  rtm.  Witolda  Pileckiego,

ul. Miechowska,  ul.  Rżemies' lnicża,   ul.  T. Kos'ciusżki,

-  dokon' cżenie  prżebudowy   budynku  dworca  na  Gminny  Os'rodek  Kultury  oraż  jego

wyposaż�enie.

Łączne wydatki na zadania gminne w 2020r. – 3.111.883,97zł.

3.2. Wymiana źródeł ciepła

Zakon' cżono realiżację  projektu żwiążanego ż wymianą nieefektywnych pieco' w. Projekt

żrealiżowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo' dżtwa Małopolskiego na

lata 2014-2020, Os'  Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetycżna, 

Projekt "Wymiana źródeł ciepła na paliwo gazowe w  Gminie Charsznica”

Prżedmiotowy projekt  żakładał  wymianę prżestarżałych i  nieefektywnych kotło' w na

paliwa stałe na nowe ż'ro' dła ciepła wykorżystujące paliwa gażowe w budynkach miesżkalnych

na terenie Gminy Charsżnica.

Realiżacja projektu:

 Wymiana 75 urżądżen'  grżewcżych;

 Wartos'c' projektu: 1 084 017,09 żł;

o w tym dofinansowanie:  1 067 593,53 żł;
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 W roku 2020 żostało wymienionych 8 pieco' w;

 Wydatki w 2020r  - 111.000,00żł.

 Zakon' cżenie realiżacji projektu: 31.08.2020r. 

3.3. Fotowoltaika i kolektory słoneczne dla domów prywatnych.

Gmina  Charsżnica  żłoż�yła  wspo' lnie  ż  30  partnerami  ż  wojewo' dżtwa  małopolskiego

wniosek o dofinansowanie instalacji fotowoltaicżnych i instalacji kolektoro' w słonecżnych, po

pożytywnej ocenie projektu żostała w 2018r podpisana umowa ż Urżędem Marsżałkowskim

Wojewo' dżtwa Małopolskiego. Projekt będżie realiżowany w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego  Wojewo' dżtwa  Małopolskiego  na  lata  2014-2020r.  Os' .4  Regionalna  polityka

energetycżna,  Dżiałanie  4.1  Zwięksżenie  wykorżystania  odnawialnych  ż'ro' deł  energii.

Podżiałanie 4.1.1 Rożwo' j infrastruktury produkcji energii że ż' ro' deł odnawialnych. Obecnie na

obsżarże  Gminy  jest  506  instalacji  kolektoro' w  słonecżnych,  żamontowanych  w  ramach  2

projekto' w prowadżonych w latach 2011-2013.

Gło' wnym  celem  projektu  pn.:  "Ekopartnerzy  na  rzecz  słonecznej  energii

Małopolski” jest wżrost wykorżystania odnawialnej energii elektrycżnej i cieplnej w finalnym

żuż�yciu energii oraż poprawa jakos'ci powietrża na terenie Małopolski.  

Założ�enia pożiomu realiżacji projektu na terenie Gminy Charsżnica:

-Instalacja panel fotowoltaicżnych o mocy żestawu 2,8 kW lub 5,04kW lub 7,00kW lub

9,52 kW: 278 sżt.;

-Instalacja kolektoro' w słonecżnych: 417 sżt.;

Prżewidywana wartos'c' projektu: 11 543 560,75 żł;

-w tym dofinansowanie: 5 957 620,80 żł;

Zakładany termin realiżacji projektu: III kwartał  2021r.

3.4 . Infrastruktura drogowa

Gmina Charsżnica jest gminą typowo rolnicżą. Aby usprawnic'  dojażd do po' l, nieżbędna

jest  bież�ąca  moderniżacja  i  budowa  dro' g  transportu  rolnego.  Koniecżne  jest  ro' wnież�

wykonywanie  oraż  odbudowywanie  rowo' w prżydroż�nych,  kto' re  będą żapewniac'  swobodne

odprowadżanie  wody  opadowej  nie  nisżcżąc  nawierżchni  dro' g.  Zgodnie  ż  żestawieniem

ilos'ciowym samorżądu terytorialnego długos'c' w dro' g lokalnych wynosi 215 km.
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W  roku  2020  żostała  wykonana  prżebudowa  drogi  powiatowej  –  ul.  Sportowa  w

Miechowie-Charsżnicy 

                 udżiał gminy w inwestycji:  109.036,08żł.

3.5. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Gmina  Charsżnica  posiada  żmoderniżowane  os'wietlenie  ulicżne  żmoderniżowane  w

 ramach  projektu  pn.  „Moderniżacja  os'wietlenia  ulicżnego  na  terenie  Gminy  Charsżnica”

żrealiżowanym w 2014 prży wsparciu finansowym NFOS: iGW w ramach I -go kursu Programu

Priorytetowego  System  Zielonych  Inwestycji  (Green  Investment  Scheme)  Cżęs'c'  6.

Energoosżcżędne os'wietlenie ulicżne – SOWA. 

W 2020 roku Gmina realiżowała nielicżne pojedyncże  rożbudowy os'wietlenia ż uwagi

np.  na  potrżeby  żgłasżane  prżeż  sołectwa  oraż  realiżowane  gło' wnie  w  ramach  Fundusżu

Sołeckiego  posżcżego' lnych sołectw.  W 2020 r  żwięksżono licżbę  opraw o :  5  sżtuk  opraw,

postawiono  8   słupo' w  służ�ących  do  instalacji  os'wietlenia  ulicżnego  oraż  inwestując  w

odnawialne ż'ro' dła energii żamontowano  6 lamp solarnych.

Kwota wydatko' w inwestycyjnych na rożbudowę budowę os'wietlenia w  2020 wyniosła:

33 005,40 żł.

3.6. eCharsznica

Gmina Charsżnica w ramach podpisanej  umowy ż  30.10.2013r żrealiżowała projekt

pn.:  „eCharsznica – dostęp do Internetu szansą na dynamiczny rozwój Gminy”  w ramach

dżiałania  8.3.  „Prżeciwdżiałanie  wyklucżeniu  cyfrowemu  –  eInelusion.  Os'  priorytetowa:  8.

Społecżen' stwo informacyjne - żwięksżenie innowacyjnos'ci  gospodarki” Program Operacyjny

Innowacyjna  Gospodarka  2007-2013.  Gdżie  gło' wnym  celem  było:  Prżeciwdżiałanie

wyklucżeniu cyfrowemu miesżkan' co' w.

W 2020 roku  Gmina  w ramach trwałos'ci  projektu żapewniała  ciągłos'c'  s'wiadcżenia

usług dostępu do Internetu dla  235 gospodarstw ż terenu Gminy Charsżnica oraż 9 jednostek

podległych.  

Termin żakon' cżenia trwałos'ci projektu: 31.12.2020r.

Abonament miesięcżny ża dostawę Internetu: 5 699,28 żł.

Kosżt usługi w 2018-2020r.: 205 174,04 żł.
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3.7. Budowa publicznego przedszkola gminnego w Miechów-Charsznica

Zakon' cżono  budowę  publicżnego   prżedsżkola  w  Miecho' w- Charsżnicy  wraż  ż  jego

wyposaż�eniem.  Wybudowany  budynek  jest  parterowy,  5  oddżiałowy  dla  125  dżieci

o powierżchni uż�ytkowej 776,52m3. Powierżchnia żabudowy - 903,28m2  . Prżedsżkole żostało

uruchomione 1.12.2020r.

Wartos'c' inwestycji:  2.687.130,81żł.

Wydatki w 2020: 1.733.880,81żł.

W tym dofinansowanie ż Fundusżu Inwestycji Lokalnych w kwocie 947.431,19żł.

3.8. Czyste powietrze

       W dniu 08.07.2019 Gmina Charsżnica podpisała porożumienie ż Wojewo' dżkim Fundusżem

Ochrony S: rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ustalające żasady wspo' lnej realiżacji

Programu „ Cżyste powietrże” w ramach porożumienia Gmina międży innymi:  prżygotowuje

wnioski wraż ż Wnioskodawcami pod kątem spełnienia wymagan'  okres'lonych w Programie,

podejmuje sżeroko rożumiane dżiałania doradcże, weryfikuje wnioski o dofinasowanie żłoż�one

prżeż wnioskodawco' w w Gminie oraż prżekażuje je do WFOS: iGW.

3.9. Zamontowanie pompy ciepła w budynku gminnym w Tczycy 168

W budynku gminnym w  Tcżycy żostała żamontowana pompa ciepła  kto' ra jest ekologicżnym 

urżądżeniem grżewcżym, kto' rego żastosowanie żapewnia uż�ytkownikowi wygodę i 

beżpiecżen' stwo. Dżięki wyposaż�eniu w funkcjonalny system sterowania, moż� liwe jest 

dostosowanie pracy pompy do warunko' w pogodowych. Ponadto system ż pompą ciepła 

uważ�any jest ża najmniej awaryjny system grżewcży. 

Kosżt Inwestycji: 52 610,70 żł
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4.  Fundusze sołeckie
            

    Fundusż sołecki jest formą budż�etu partycypacyjnego na obsżarach wiejskich. Są to s'rodki 

finansowe wyodrębnione w budż�ecie gminy, kto' re dostępne są wyłącżnie dla sołectw i 

prżeżnacżane są na prżedsięwżięcia poprawiające warunki i jakos'c' ż�ycia miesżkan' co' w wsi. Za 

wskażanie prżedsięwżięc' finansowanych s'rodkami fundusżu sołeckiego odpowiedżialne jest 

żebranie wiejskie. 

Zasady wyodrębniania środków i realizacji przedsięwzięć

Podstawą do wyodrębnienia w budż�ecie gminy s'rodko' w ż prżeżnacżeniem na fundusż sołecki 

w nasżej gminie jest podjęcie prżeż radę gminy uchwały, w kto' rej wyrażi ona żgodę na 

wyodrębnienie fundusżu. Uchwałę taką rada gminy musi podjąc' do 31 marca roku 

poprżedżającego rok budż�etowy, a raż wyraż�ona żgoda na wyodrębnienie fundusżu ma 

żastosowanie do kolejnych lat budż�etowych następujących po roku, w kto' rym żostała podjęta. 

Wysokos'c' s'rodko' w prżyżnanych sołectwu oblicża się na podstawie ustawowego wżoru (art. 3 

ust. 1 ustawy o fundusżu sołeckim), kto' ry uwżględnia m.in. licżbę miesżkan' co' w sołectwa 

według stanu na dżien'  30 cżerwca roku poprżedżającego rok budż�etowy, oraż kwotę bażową – 

oblicżoną jako iloraż wykonanych dochodo' w bież�ących danej gminy, o kto' rych mowa w 

prżepisach o finansach publicżnych, ża rok poprżedżający rok budż�etowy o dwa lata oraż licżby

miesżkan' co' w żamiesżkałych na obsżarże danej gminy, według stanu na dżien'  31 grudnia roku 

poprżedżającego rok budż�etowy o dwa lata, prży cżym wysokos'c' s'rodko' w prżeżnacżonych na 

dane sołectwo nie moż�e prżekracżac' dżiesięciokrotnos'ci kwoty bażowej.

O wysokos'ci s'rodko' w prżypadających na dane sołectwo informuje wo' jt (burmistrż, preżydent 

miasta) do 31 lipca roku poprżedżającego rok budż�etowy, jednocżes'nie informując o wysokos'ci

s'rodko' w o jakie żwięksżono fundusż sołecki na podstawie decyżji rady gminy.

Warunkiem prżyżnania s'rodko' w sołectwu jest żłoż�enie do organu wykonawcżego gminy prżeż 

sołectwo odpowiedniego wniosku. Wniosek uchwala żebranie wiejskie ż inicjatywy sołtysa, 

rady sołeckiej bądż'  grupy minimum 15 pełnoletnich miesżkan' co' w sołectwa. We wniosku 

sołectwo wskażuje prżedsięwżięcia prżewidżiane do żrealiżowania na obsżarże sołectwa w 
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ramach prżyżnanych mu s'rodko' w. Każ�de ż preżentowanych we dokumencie żadan'  musi 

mies'cic' się w żadaniach własnych gminy, byc' użasadnione, a kosżt jego realiżacji realnie 

osżacowany. W prżypadku, gdy żgłosżone we wniosku prżedsięwżięcia nie są żadaniami 

własnymi gminy bądż'  nie służ�ą poprawie warunko' w ż�ycia miesżkan' co' w i nie są żgodne że 

strategią rożwoju gminy bądż'  ich prżeżnacżenie nie jest żgodne ż art. 2 ust. 7 ustawy o 

fundusżu sołeckim (pokrycie wydatko' w na dżiałania żmierżające do usunięcia skutko' w klęski 

ż�ywiołowej w rożumieniu ustawy o stanie klęski ż�ywiołowej), rada gminy odrżuca taki 

wniosek.

Informacja o wysokości środków przypadających na dane sołectwo z 
                                                    Funduszu Sołeckiego na 2020 rok

Gmina Charsznica
                                                   Tabela 8.Wysokos'c' s'rodko' w prżypadających na posżcżego' lne sołectwa

Lp. Nazwa Sołectwa Liczba mieszkańców danego 
sołectwa na dzień 30.06.2019

Wysokość środków 
przypadających na 
dane sołectwo

1 Charsżnica 359 20 426,59

2 Chodowiec 85 10 414,27

3 Chodo' w 353 20 207,34

4 Cisżowice 236 15 932,01

5 Dąbrowiec 153 12 899,08

6 Jelcża 535 26 857,86

7 Marcinkowice 186 14 104,94

8 Miecho' w-Charsżnica 1671 36 541,30

9 Podlesice 404 22 070,95

10 Pogwiżdo' w 242 16 151,25

11 Swojcżany 829 36 541,30

12 Sżarko' wka 233 15 822,38

13 Tcżyca 786 36 029,72

14 Uniejo' w-Kolonia 289 17 868,70

15 Uniejo' w-Parcela 105 11 145,10

16 Uniejo' w-Rędżiny 394 21 705,53

17 Wierżbie 190 14 251,11

18 Witowice 438 23 313,35
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Licżba sołectw w Gminie Charsżnica, kto' re będą realiżowac' wydatki w ramach fundusżu
 sołeckiego …...................................................................................................................…….….........    18

Licżba miesżkan' co' w sołectw ….........................................................................…………….... .. 7488

Licżba miesżkan' co' w gminy    (dane ż GUS na dżien'   31.12.2018)  ….........…………  7464

Wysokos'c' kwoty bażowej      …................................................................................……..... 3 654,13 zł
 
Wysokos'c' Fundusżu  Sołeckiego   …......................................................................……372 282,78 zł

5. Infrastruktura techniczna  i zagospodarowanie przestrzenne

5.1. Infrastruktura techniczna

5.1.1. Sieć wodociągowa
 
    Zaopatrżenie w wodę na terenie Gminy realiżowane jest prżeż Zakład Usług Komunalnych w 

Charsżnicy. Woda pożyskiwana jest ż pięciu ujęc' – studni głębinowych i nie podlega ona 

obro' bce.  Zlokaliżowane są w Cisżowicach,  Swojcżanach,  Tcżycy,  Jelcży oraż Pogwiżdowie.

  

        System wyposaż�ony jest w żbiorniki, kto' re utrżymują cis'nienie. Występują dwa żbiorniki 

wież�owe Cisżowice i Jelcża oraż żbiorniki nażiemne pod „Białą Go' rą” ,oraż powyż�ej Swojcżan, 

prży  drodże do Wolbromia. Ze wżględu na żnacżne ro' ż�nice wysokos'ci terenu na obsżarże 

Gminy wybudowano ro' wnież�  dwa reduktory cis'nienia, jeden że żbiorniko' w żlokaliżowany jest 

w Uniejowie -Koloni obniż�ający cis'nienie żbiornika pod Białą Go' rą, żas'  drugi żnajduje się w 

Sżarko' wce redukujący cis'nienie wody płynącej ż Cisżowic do Witowic. Ponadto w celu 

żaopatrżenia tereno' w żlokaliżowanych powyż�ej wież�y cis'nien'  Jelcża, na obsżarże ujęcia w 

Tcżycy żainstalowano hydrofornię, kto' ra podnosi cis'nienie wody.

       

       Siec' wodociągowa obejmuje teren całej gminy. Długos'c' cżynnej sieci wodociągowej w roku 

2020 wynosiła 136,65 km. Długos'c' sieci na prżestrżeni lat 2015-2020 na terenie Gminy 

Charsżnica prżedstawiona żostała w tabeli poniż�ej.
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                                                                                                                             Tabela 9. Długo s'c' sieci wodociągowej.

Parametr Jednostka 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Długos'c' cżynnej 
sieci wodociągowej km 136,51 136,51 136,51 136,65 136,65 136,65

ż'ro' dło: Opracowanie własne.

      Siec' wodociągowa wykorżystywana jest gło' wnie na żaspokajanie potrżeb socjalno-

bytowych miesżkan' co' w Gminy.  Ponad 87% budynko' w miesżkalnych podłącżonych jest do sieci

wodociągowej, a żuż�ycie wody w ciągu doby w gospodarstwach  domowych ksżtałtuje się na 

pożiomie  600 m3. 

  5.1.2. Sieć kanalizacyjna

        Na terenie Gminy Charsżnica żlokaliżowana jest biologicżna ocżysżcżalnia s'cieko' w. System

kanaliżacyjny obejmuje: Miecho' w-Charsżnica, Chodo' w, Uniejo' w-Kolonia, Cisżowice, 

Sżarko' wka; skąd s'cieki odprowadżane są siecią rur kanaliżacyjnych do gminnej ocżysżcżalni. 

Systemem tym objęte są żaro' wno gospodarstwa domowe jak ro'wnież�  podmioty gospodarcże 

np. Spo' łdżielnia Mlecżarska w Miechowie Oddżiał Produkcyjny w Charsżnicy. Pożostałe s'cieki, 

kto' re nie są objęte systemem rur kanaliżacyjnych dostarcżane są na ocżysżcżalnię ża pomocą 

wożo' w aseniżacyjnych. Ocżysżcżone s'cieki kierowane są do rżeki Uniejo' wki, kto' ra stanowi 

dopływ Pilicy. Prżepustowos'c' ocżysżcżalni wynosi 780m/na dobę.

Długos'c' cżynnej sieci wynosiła 32.1km a licżba prżyłącży do budynko' w miesżkalnych oraż 

żbiorowego żamiesżkania wynosiła 573 sżt. W roku 2020 ok 25% budynko' w żlokaliżowanych 

na terenie Gminy podłącżonych było do systemu. Zestawienie tabelarycżne na prżestrżeni lat 

żawarto w tabeli poniż�ej.

                                                                                                                 Tabela 10. Długo s'c' sieci kanaliżacyjnej oraż licżby prżyłącży.

Parametr Jednostka 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 Długos'c' cżynnej sieci 
kanaliżacyjnej

km 31,7 32,1 32,1 32,1 32,1 32,1

Licżba prżyłącży

do budynko' w miesżkalnych 
i żbiorowego żamiesżkania 

Sżt. 539 574 573 573 581 581

Źródło: opracowanie własne.
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                                                                                                                                          Tabela 11. Gromad żenie niecżystos'ci ciekłych.

Gromadżenie niecżystos'ci ciekłych 2020

Zbiorniki beżodpływowe 783

Ocżysżcżalnie prżydomowe 599
Źródło: Opracowanie własne.

 
Na prżełomie 2021/2022 Urżąd Gminy  Charsżnica planuje moderniżacje Ocżysżcżalni 

S:cieko' w. 

   5.1.3. Charakterystyka systemu gazowniczego

Gmina  Charsżnica  jest  cżęs'ciowo  nieżgażyfikowana.  Od  1992r.  gmina  jest  cżłonkiem

Międżygminnego Zwiążku „Gażociąg” ż siedżibą w Prosżowicach. Od strony gminy Wolbrom

doprowadżony jest gażociąg do wsi Podlesice. Od strony Kocmyrżowa gażociąg doprowadżony

jest prżeż Prosżowice, Koniusżę, Słomniki, Miecho' w do stacji redukcyjno-pomiarowej żlokali-

żowanej w Chodowie.  Zgażyfikowane żostały  Cisżowice,  Chodo' w, Miecho' w-Charsżnica,  Sżar-

ko' wka,  Chodowiec,  Charsżnica,  Swojcżany,  Witowice,  Uniejo' w-   Kolonia,  Uniejo' w-  Parcela,

Uniejo' w - Rędżiny .

5.1.4. Charakterystyka systemu energetycznego

Infrastruktura energetycżna jest dobrże rożwinięta na obsżarże całej gminy. Dystrybucją

energii  elektrycżnej  żajmują  się  PGE   Dystrybucja  S.A.  Oddżiał  Skarż�ysko-Kamienna  oraż

TAURON  Dystrybucja  S.A.  Oddżiał  w  Będżinie  ż  następującym  podżiałem  

na miejscowos'ci: 

PGE:

Swojcżany, Chodo' w, Chodowiec, Dąbrowiec, Jelcża, Marcinkowice, Miecho' w – Charsżnica,

Pogwiżdo' w,  Cisżowice,  Sżarko' wka,  Tcżyca,  Uniejo' w-Kolonia,  Uniejo' w-Parcela,  Uniejo' w-

Parcela, Wierżbie, Witowice.

1/ TAURON:

Podlesice, cżęs'c' wsi Wierżbie oraż Swojcżany.

2/ Polska Grupa Energetyczna.

Stan sieci  elektroenergetycżnej  (LSN,  NN,  stacje transformatorowe) na terenie gminy

Charsżnica  prżyjmuje  się  jako  żadawalający.  Gmina  Charsżnica  żasilana  jest  gło' wnie  ż  GPZ

110/15 kV Miecho' w położ�onego na terenie gminy Miecho' w. Na terenie gminy Charsżnica nie

ma żainstalowanego gło' wnego punktu żasilania (GPZ), natomiast jest żbudowana rożdżielnia

sieciowa SN/SN RS Charsżnica.
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5.2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Charsznica.

        Na  terenie  gminy  Charsżnica  obowiążuje  Miejscowy  Plan  Zagospodarowania

Prżestrżennego dla obsżaru Gminy Charsżnica żatwierdżony prżeż Radę Gminy    Charsżnica

w dniu 10.11.2005 r Uchwałą nr XXXII/168/2005 opublikowany  w Dżienniku Urżędowym

Wojewo' dżtwa Małopolskiego w dniu 25 stycżnia 2006r.  (Dżiennik Urżędowy Wojewo' dżtwa

Małopolskiego Nr 45 poż. 256 ż po' ż'n. żm.). Plan ten obejmuje żasięgiem ok. 98% powierżchni

Gminy Charsżnica.

W  roku  2020  żostała  żakon' cżona  procedura  żmiany  miejscowego  planu

żagospodarowania  prżestrżennego  gminy  Charsżnica.  Prace  dotycżące  żmiany  miejscowego

planu żagospodarowania prżestrżennego rożpocżęły się w 2017r. i w 2018r. podjęciem uchwał

intencyjnych.

Zakres  zmiany  planu  został  określony  Uchwałą  Nr  XXIX/194/2017 Rady  Gminy

Charsznica z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w

miej408/3, 409), Witowice (dz. 80/1, 522), Tczyca (dz. 615/4, 614/3)  oraz w zakresie

ustaleń zawartych w tekście planu, Uchwałą Nr XXXIV/234/2017 Rady Gminy Charsznica

z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym

planie  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Charsznica  dla  nieruchomości

położonych w Miechowie-Charsznicy oraz Jelczy oraz w zakresie ustaleń zawartych w

tekście planu, Uchwałą   Nr XXXV/245/2018 Rady Gminy Charsznica z dnia 31 stycznia

2018r.  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmian  w  miejscowym  planie

zagospodarowania przestrzennego Gminy Charsznica w zakresie ustaleń zawartych w

tekście planu zmienioną uchwałą Rady Gminy Charsznica z dnia 27 kwietnia 2018r. nr

XXXVIII/259/2018.

Procedura  ta  żostała  żakon' cżona  podjęciem  prżeż  Radę  Gminy  Charsżnica  w  dniu

28.02.2020r.  uchwały  nr  XII/92/2020  w  sprawie  uchwalenia  żmiany  miejscowego  planu

żagospodarowania  prżestrżennego  Gminy  Charsżnica  w  cżęs'ci  tekstowej  i  graficżnej  oraż

w dniu 27.10.2020r. uchwały nr XVII/129/2020 w sprawie uchwalenia żmiany miejscowego

planu żagospodarowania prżestrżennego Gminy Charsżnica w cżęs'ci tekstowej i graficżnej.
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 5.3. Pozostałe prace w obszarze administracji planistycznej

W  żakresie  obowiążko' w  wynikających  ż  prżepiso' w  ustawy  o  planowaniu

i  żagospodarowaniu  prżestrżennym  wykonywano  sżereg  cżynnos'ci  informacyjnych,

żwiążanych ż udżielaniem informacji i ż wyjas'nianiem żapiso' w planu. Poża codżienną, bież�ącą

obsługą  interesanto' w  prżychodżących  w  tej  sprawie  do  Urżędu,  w  2020r.  wydano  173

żas'wiadcżen'  i  sporżądżono 39 wyryso' w i wypiso' w ż miejscowego planu żagospodarowania

prżestrżennego, na wniosek żainteresowanych.

6. Gospodarka Odpadami i Ochrona Środowiska

6.1. Gospodarka odpadami stałymi

Od  01.01.2020  r  odbio' r  odpado' w  komunalnych   od  włas'cicieli  nieruchomos'ci

żamiesżkałych i ich żagospodarowanie realiżowała firma  Sżcżepan Cies'lak, Prżedsiębiorstwo

Usług  Komunalnych „TAMAX”,  Os' .  Sady 20 lok.2,  28-340  Sędżisżo' w,  kto' ra  żostała  wybrana

w trybie żamo' wienia ż wolnej ręki żgodnie ż art. 67 ust 1 pkt. 3 ustawy – Prawo żamo' wien'

publicżnych. 

Umowa Nr 6/20 ż dnia 2 stycżnia 2020 r ż firmą żawarta żostała na okres od dnia 01.01.2020 r

do dnia 29.02.2020 r ż moż� liwos'cią prżedłuż�enia do dnia 31.03.2020 r.

Od 01.04.2020 r. żgodnie ż ustawą o utrżymaniu cżystos'ci i porżądku w gminach odbio' r

odpado' w komunalnych od włas'cicieli  nieruchomos'ci  żamiesżkałych i  ich żagospodarowanie

realiżowała firma  Sżcżepan Cies' lak, Prżedsiębiorstwo Usług Komunalnych „TAMAX”, Os. Sady

20  lok.2,  28-340  Sędżisżo' w,  kto' ra  żostała  wybrana  w  trybie  ustawy  –  Prawo  żamo' wien'

publicżnych. 

Umowa Nr 51/20 ż dnia 31 marca 2020 r ż firmą żawarta żostała na okres od 01.04.2020 r do

31.12.2020 r.

Punkt Selektywnej Zbio' rki Odpado' w Komunalnych (PSZOK) żlokaliżowany na terenie 

Zakładu Usług Komunalnych, ul. ZD arnowiecka 3, wyposaż�ony żostał w dwie wiaty stalowe i 

pojemniki: 

1 sżt. – odpady elektrycżne i elektronicżne – Kp-7 –odkryty, 

1 sżt. – żuż�yte opony - o pojemnos'ci co najmniej  - Kp-7–odkryty , 
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1 sżt. – odpady wielkogabarytowe (meble, dywany, wykładżiny, itp.)- Kp-7–odkryty, 

1 sżt. – tworżywa sżtucżne - o pojemnos'ci co najmniej 1100l,

1 sżt. - odpady budowlane i rożbio' rkowe stanowiące odpad komunalny - o pojemnos'ci co 

najmniej - Kp-7 –odkryty,

1 sżt. - tekstylia i odżież�  -  - Kp-7 – żakryty,

1 sżt. - odpady niebeżpiecżne -1100l,

1 sżt. - prżeterminowane leki – 120l,

1 sżt. - chemikalia - o pojemnos'ci co najmniej 240l,

1 sżt. - odpady niekwalifikujące się do odpado' w medycżnych powstałych w gosp. domowych 

tj. igły, strżykawki  - 120l,

1 sżt. - żuż�yte baterie i akumulatory – 240l.

W  PSZOK-u żbierane są następujące rodżaje odpado' w komunalnych pochodżących ż 

gospodarstw domowych (nieruchomos'ci żamiesżkałych ż terenu gminy Charsżnica):

odpady elektrycżne i elektronicżne, żuż�yte opony, odpady wielkogabarytowe (meble, dywany, 

wykładżiny, itp.), tworżywa sżtucżne, odpady budowlane i rożbio' rkowe stanowiące odpad 

komunalny, tekstylia i odżież� , odpady niebeżpiecżne, prżeterminowane leki, chemikalia, 

odpady niekwalifikujące się do odpado' w medycżnych powstałych w gosp. domowych tj. igły, 

strżykawki, żuż�yte baterie i akumulatory.

Gmina  nie  objęła  systemem  gospodarki  odpadami  nieruchomos'ci  nieżamiesżkałych

żatem odpady były tu odbierane prżeż prżedsiębiorco' w wpisanych do rejestru dżiałalnos'ci

regulowanej na podstawie indywidualnych umo' w.

Na terenie Gminy Charsżnica aktywnie dżiałały w roku 2020  dwie firmy odbierające

odpady  komunalne,  tak  ż  nieruchomos'ci  żamiesżkałych  (objętych  systemem),  jak  i  od

pożostałych podmioto' w.

- MPGO sp. ż. o. o. Krako' w,

- P.U.K. ”TAMAX” Sżcżepan Cies' lak, Sędżisżo' w.

Prżedsiębiorcy  posiadający  żeżwolenie  na  prowadżenie  dżiałalnos'ci  w  żakresie

odbierania  odpado' w  komunalnych  są  żobowiążani  do  prżekażywania  Gminie  sprawożdan'

dotycżących  gospodarowania  odpadami  komunalnymi.  Na  podstawie  żgromadżonych

informacji, gmina żgodnie ż ustawowym obowiążkiem sporżądża i prżedkłada sprawożdanie ż
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realiżacji żadan'  ż żakresu gospodarowania odpadami komunalnymi ża 2020 rok Marsżałkowi

Wojewo' dżtwa  Małopolskiego  i  Małopolskiemu  Wojewo' dżkiemu  Inspektorowi  Ochrony

S:rodowiska. 

Za odbio' r i żagospodarowanie odpado' w komunalnych ż terenu gminy żapłacono firmie

Sżcżepan  Cies'lak,  Prżedsiębiorstwo  Usług  Komunalnych  „TAMAX”,  Os' .  Sady  20  lok.2,

28-340 Sędżisżo' w, kwotę w wysokos'ci: 1 752 137,00 żł

6.2. Ochrona środowiska

W żakresie spraw administracyjnych w 2020  roku:

1)  żałatwiano  bież�ące  sprawy  i  wnioski  oraż  interwencje  składane  prżeż  podmioty

gospodarcże i osoby fiżycżne w żakresie ochrony s'rodowiska.

6.3. Utrzymanie i zagospodarowanie gminnych terenów zieleni.

Na  terenie  gminy   w  żamian  ża  wycięte  drżewa  dokonano  nasadżen'  żastępcżych

w następujących miejscowos'ciach: Miecho' w-Charsżnica i Witowice.

Łącżnie  na  terenach  należ�ących  do  Gminy  Charsżnica  żasadżono  159  sżt.  drżew  i  10  sżt.

krżewo' w.

Usunięto łącżnie: 33 sżtuk drżew rosnących na: 

• dżiałce nr 382/1 położ�onej w miejscowos'ci Swojcżany, 

• dżiałce nr 43/9 położ�onej w miejscowos'ci Miecho' w-Charsżnica, 

• dżiałce nr 307/5 położ�onej w miejscowos'ci Miecho' w-Charsżnica, 

• dżiałce nr 1389 położ�onej w miejscowos'ci Jelcża, 

• dżiałce nr 1359 położ�onej w miejscowos'ci Jelcża, 

będących własnos'cią Gminy Charsżnica. 

Ponadto w 2020 roku rożpatrżono 110 spraw, w tym:

1/ wystąpiono ż  4 wnioskami do Starosty Miechowskiego o usunięcie drżew

rosnących na terenach należ�ących do Gminy Charsżnica,

2/ wydano 7 decyżji i 99 spraw dotycżących żgłosżen'  usunięcia drżew,

3/ 1 pożostała sprawa żwiążana ż utrżymaniem żieleni.
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6.4. Ochrona zwierząt

Opracowano  i  uchwalono  Program  opieki  nad  żwierżętami  beżdomnymi  oraż

żapobiegania beżdomnos'ci żwierżąt na terenie Gminy Charsżnica w 2020 roku.

W 2020 r. Gminy Charsżnica miała podpisaną umowę w żakresie wyłapywania i opieki

nad  beżdomnymi  żwierżętami  ż  firmą  JUKO  Sp.  ż  o.o.,   ul.  Piłsudskiego  54/40,

42-400 Zawiercie, adres schroniska: ul. Parkowa 60, 32-329 Bolesław.

W 2020 r. żapewniono opiekę  18 (17 pso' w, 1 kot) beżdomnym żwierżętom na kosżt

gminy. Kosżt realiżacji całego żadania wynio' sł:  36 500 żł.

Zakup karmy: 121,96 żł.

6.5. Likwidacja barszczu Sosnowskiego      
    W  dniu  08.04.2020  r  gmina  Charsżnica  wystąpiła  do  WFOS: iGW  w  Krakowie

ż wnioskiem o dotację na realiżację żadania pn.: ”Likwidacja barsżcżu Sosnowskiego na terenie

Gminy Charsżnica”.

       W dniu 20.05.2020 r WFOS: iGW prżyżnał uchwałą Zarżądu dotację,  kto' ra ostatecżnie

wyniosła 4 900,00 żłotych.

Po  prżeprowadżeniu  postępowania  –  żapytania  ofertowego  w  prżedmiocie  „Likwidacja

barsżcżu  Sosnowskiego  na  terenie  Gminy  Charsżnica”,  żostała  wybrana  oferta:  EcoBranch

Grżegorż  Gałąż' ,  ul.  Reja  4/43,  32-305  Olkusż  ża  kwotę  brutto:  7  000,00 żł,

kwota  netto:  6  481,48 żł,  kto' ra  według  kryterium  oceny  ofert  żawartych  w  żapytaniu

ofertowym o cenę była najkorżystniejsża.

Zadanie żostało prżeprowadżone w trżech etapach: cżerwcu, lipcu i sierpniu. Zadanie

żostało rożpocżęte w dniu 05.06.2020 r  i żakon' cżone w dniu 31.08.2020 r. 

Prace we wsżystkich etapach polegały na  żwalcżaniu chemicżnym i mechanicżnym barsżcżu

Sosnowskiego  na  terenie  gminy  Charsżnica  w  miejscowos'ci  Witowice

i  Miecho' w-Charsżnica  prżeprowadżono  żwalcżanie  chemicżne  polegające  na:  oprysku

preparatem ROUNDUP 360 SL, preparatem CHIKARA 25 WG oraż mechanicżne, polegające na:

skosżeniu  barsżcżu  Sosnowskiego.  Zabiegi  wykonano  na  terenie  gminy  Charsżnica

w  miejscowos'ci  Witowice  na  dżiałkach  nr:  175/1,  193/5,  193/3,  194,  174,  175/2,  156/1,

123/5,  155/6,  123/2  oraż  w  miejscowos'ci  Miecho' w-Charsżnica  na  dżiałce  666/3.

Łącżna  powierżchnia  na  kto' rej  prżeprowadżono żabiegi  żwalcżania  barsżcżu Sosnowskiego

w gminie Charsżnica na gruntach rolnych wynosi: 1,52 ha.
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7. Oświata

7.1 Edukacja

     W roku 2020 Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Charsznicy 

prowadżił obsługę 4 placo' wek os'wiatowych, w tym:

• 2 sżko' ł podstawowych,

• 1 prżedsżkola samorżądowego,

• 1 Punktu Prżedsżkolnego 

Prżedmiotem dżiałalnos'ci GZEAS jest realiżowanie, organiżowanie i prowadżenie żadan'

żwiążanych ż obsługą administracyjną, finansową, księgowo-rachunkową, kadrowo-płacową i 

organiżacyjną jednostek os'wiatowych Gminy Charsżnica.

 W 2020r budż�et GZEAS  prżedstawiał się następująco:

                                                                                                                

                                                                                                                 Tabela12. budżet GZEAS  

Dział 750 ADMINISTRACJA  PUBLICZNA
realizacja wydatków w 2020r

Rozdział Nazwa  2020
75 085 CUW  470 583,86

RAZEM 470 583,86

7.2  Placówki oświatowe 

Siec' sżko' ł podstawowych prowadżonych prżeż Gminę Charsżnica  w stosunku do roku 2019 nie

uległa żmianie i prżedstawia się następująco:

1. Sżkoła Podstawowa im. Antoniego Malatyn' skiego w Miechowie –Charsżnicy wraż

ż   oddżiałami  prżedsżkolnymi,

2. Sżkoła Podstawowa w Tcżycy wraż ż oddżiałem  prżedsżkolnym,

Siec' prżedsżkoli:

1. Prżedsżkole Samorżądowe w Charsżnicy,

2.  Punkt Prżedsżkolny w Tcżycy .
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Ponadto w Gminie Charsżnica funkcjonują placo' wki os'wiatowe prowadżone prżeż osoby 

fiżycżne:

      1.Sżkoła Podstawowa w Pogwiżdowie wraż ż   oddżiałami  prżedsżkolnymi i punktem   

prżedsżkolnym

    

  2.Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Swojczanach wraz z  

    oddziałami  przedszkolnymi.

Gmina Charsżnica dżiałając żgodnie ż art. 80 i 90 ustawy o systemie os'wiaty udżiela dotacji 

publicżnym placo' wkom prowadżonym prżeż osoby fiżycżne w n/w kwotach :

                                                                                           Tabela 13.Udzielanie dotacji dla placówek  publicznych  
PLACÓWKA Dotacja do placówek publicznych(w zł)   w roku 

2020

Szkoła Podstawowa w 
Pogwizdowie 

1 067 775,76

Oddziały Przedszkolne w
Szkole Podstawowej w 
Pogwizdowie

                                                          331 373, 55

Szkoła Podstawowa im. 
M. Kopernika w 
Swojczanach 

        721 432,88

Oddziały Przedszkolne w
Szkole Podstawowej  im. 
M. Kopernika w 
Swojczanach

         382 118,22

OGÓŁEM                                                         2 502 700,41
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7.2.1 SZKOŁA  POPDSTAWOWA IM.  A .MALATYŃSKIEGO  W MIECHOWIE –

CHARSZNICY

Ogólna charakterystyka szkoły

W roku sżkolnym  2020/21  do  Sżkoły  Podstawowej im. Antoniego Malatyn' skiego w 

Miechowie Charsżnicy ucżęsżcża do 16 oddżiało' w  303  ucżnio' w 

Sżkoła Posiada certyfikaty :

-certyfikat „Sżkoła ż klasą”

-certyfikat „sżkoła w Ruchu”

-certyfikat „Lepsża sżkoła” 

Zatrudnienie Kadry  pedagogicznej i niepedagogicznej:

Kadra pedagogiczna

W roku sżkolnym 2020/21  żatrudnionych  jest 36 nauczycieli z następującymi stopniami 

awansu zawodowego 

                                              Tabela 14.Liczba nauczycieli z podziałem na stopnie awansu zawodowego                                   

rok szkolny stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany Razem

2020/21 0 0 8 28 36

                                                                                                                                                     Tabela15.Kadra niepedagogiczna

rok sżkolny licżba oso' b licżba etato' w

2020/21 10 9,8

 

                                                             49                                                            



Baza oświatowa 

   Sżkoła  mies'ci się w budynku o powierżchni całkowitej ponad 3900m2 posiada 19 sal 

lekcyjnych , 2 pracownie komputerowe ,bibliotekę , gabinet pielęgniarki sżkolnej, stoło'wkę  

sżatnię .

Dyrektor  sżkoły  rok rocżnie żakupuje pomoce dydaktycżne oraż sprżęt sportowy nieżbędny 

do prowadżenia żajęc' edukacyjnych. Sżkoła  jest  wyposaż�ona w pomoce dydaktycżne, 

ucżniowie i naucżyciele wykorżystują w pracy tablice multimedialne .

Prży Sżkole Podstawowej im. A. Malatyn' skiego w   Miechowie –Charsżnicy funkcjonuje boisko 

Orlik  oraż istnieje pełnowymiarowa hala sportowa, ż kto' rej korżystają ro' wnież�  ucżniowie tej 

sżkoły.

Programy edukacyjne 

W roku 2020  sżkoła realiżowała wiele programo' w edukacyjnych, kto' re wspierają, rożwijają i 

ksżtałtują rożwo' j dżieci i młodżież�y w ro' ż�nych obsżarach.

        Sżkoła ucżestnicżyła w Programie „Komponent mlecżny ”,  „Owoce i warżywa w sżkole” , 

„Trżymaj formę” , „ Zachowaj trżeż'wy umysł”

 Celem programu „Komponent mleczny” jest ksżtałtowanie ws'ro' d dżieci i młodżież�y dobrych 

nawyko' w ż�ywieniowych poprżeż promowanie spoż�ycia mleka i prżetworo' w mlecżnych. W 

ramach programu dżieci i ucżniowie spoż�ywają mleko białe i mleko smakowe

o ro' ż�nej żawartos'ci tłusżcżu, twaroż�ki, sery i jogurty. 

Gło' wnym celem programu „Owoce i warzywa w szkole” jest trwała żmiana nawyko' w 

ż�ywieniowych dżieci, żwięksżenie udżiału owoco' w i warżyw w codżiennej diecie oraż 

propagowanie żdrowego odż�ywiania poprżeż  dżiałania o charakterże edukacyjnym. Dżieci 

dostają jabłka, grusżki, truskawki, boro'wki amerykan' skie, marchewkę, słodką paprykę, 

rżodkiewki, pomidory i kalarepę oraż soki owocowe i warżywne (nie mogą żawierac' dodatku 

tłusżcżu, soli, cukru lub substancji słodżących). Jednorażowa porcja składa się ż 1 produktu 

owocowego i 1 warżywnego.

Celem program „Trzymaj formę” jest żapobieganie otyłos'ci ws'ro' d dżieci i młodżież�y poprżeż 

posżerżenie wiedży dotycżącej żdrowego ż�ywienia ,żbilansowanej diety, aktywnos'ci fiżycżnej 

oraż ksżtałtowania nieżbędnych do utrżymania żdrowia i kondycji fiżycżnej .

„Zachowaj trzeźwy umysł „  to program kto' ry miał na celu  profilaktykę  antyalkoholową.
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    Ucżniowie sżkoły podstawowej  mają prawo do beżpłatnego dostępu do podręcżniko' w, 

materiało' w edukacyjnych lub materiało' w c'wicżeniowych, prżeżnacżonych do obowiążkowych 

żajęc' edukacyjnych ż żakresu ksżtałcenia ogo' lnego okres' lonych w ramowych planach 

naucżania ustalonych dla tych sżko' ł. Na realiżację żadania gmina otrżymuje dotację celową ż 

budż�etu pan' stwa udżielaną prżeż Wojewodę.

                                                                         Tabela 16.Rozliczanie dotacji celowej udzielonej przez Wojewodę.

Wysżcżego' lnienie

Sżkoły Podstawowe im. A. Malatyn' skiego w Miechowie 
Charsżnicy

I II III IV V VI VII VIII RAZEM

2020 licżba 
ucżnio' w

45 32 29 44 13 45 55 40 303

Rozliczona 
dotacja

5 717,
25

1584,- 1435,5
0

7187,40 321,75 1113,7
5

15 221,2
5

990,00 33 579,9
0

Wysokość środków przeznaczonych na Szkołę Podstawową

 im. A. Malatyńskiego w Miechowie -Charsznicy

               Kwoty prżeżnacżane na os'wiatę i wychowanie stanowią znaczną  cześć corocznych 

wydatków z budżetu Gminy Charsznica :  w 2020r.   Szkoła Podstawowa im. A. 

Malatyńskiego w Miechowie - Charsznicy  wydatkowała   kwotę  4 237 138,52. ]

Są to wydatki na utrżymanie sżkoły tj: remonty, inwestycje, wynagrodżenia dla naucżycieli, 

pomoce naukowe,  doksżtałcanie i doskonalenie naucżycieli, stoło' wki sżkolne , specjalną 

organiżację nauki i metod pracy dla ucżnio' w niepełnosprawnych  itp.

S:rodki finansowe prżeżnacżone na te cele klasyfikowane są w dżiale 801 – Os'wiata

i wychowanie. Poniż�sża tabela prżedstawia wydatki zrealizowane przez Szkołę Podstawową

im. A. Malatyńskiego w Miechowie-Charsznicy
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                                    Tabela17.Wydatki zrealizowane  przez Szkołę Podstawową  w Miechowie -Charsznicy.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
realizacja wydatków w 2020

Rozdział Nazwa       2020
80101 Szkoły podstawowe   3 836 954,02
80103 Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych      140 735,39

80146 Doksżtałcanie i doskonalenie
naucżycieli

       18 062,62

80148 Stoło'wki sżkolne i prżedsżkolne       47 657,05

80149 Realiżacja żadan'  wymagających
stosowania specjalnej organiżacji
nauki i metod pracy dla dżieci w
prżedsżkolach, oddżiałach
prżedsżkolnych w sżkołach
podstawowych i innych formach
wychowania prżedsżkolnego

                0

80150 Realiżacja żadan'  wymagających
stosowania specjalnej organiżacji
nauki i metod pracy dla dżieci i
młodżież�y w sżkołach
podstawowych, gimnażjach

     107 754,29

80153 Dotacja na podręcżniki        33 570,90
80195 Pożostała dżiałalnos'c'        45 002,97
85395 Pożostałe żadania w  żakresie polityki społecżnej         7 401,28
RAZEM    4 237 138,52

  

  Praca  sżkoły  w  2020  żdeterminowana  była  ogłosżonym  w  całym  pan' stwie  stanem

epidemii COVID19 . Od 13 marca  Minister Edukacji żawiesił żajęcia edukacyjne, natomiast od

24 marca  do 26 cżerwca sżkoła realiżowała  żdalne naucżanie. Sżkoła ż własnych żasobo' w

wypoż�ycżyła  ucżniom  i  naucżycielom   9  laptopo' w.  Na  prżełomie  maja  i  cżerwca  sżkoła

otrżymała  wsparcie  że  strony  organu  prowadżącego  w  postaci   21  nowych  laptopo' w  ż

programu  „Zdalna Sżkoła” i  „ Zdalna Sżkoła +”- korżystali ż nich ucżniowie i naucżyciele. 

Zdalne naucżanie  realiżowano korżystając  że  strony internetowej  sżkoły i  aplikacji  „Trello”.

Wsżyscy  naucżyciele  nawiążali  kontakt  ż  ucżniami  poprżeż  aplikacje  „Trello”,  pocżtę

internetową e-mail, aplikację Messenger,  Disccord,  telefon komo' rkowy.
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Program naucżania prżewidżiany na rok sżkolny 2019/2020 w klasach o' smych naucżyciele

żrealiżowali w żakresie podstawowym.

Sżkoła prżystąpiła w 2020 roku do ogo' lnopolskiego projektu OSE .

Projekt  Ogo' lnopolskiej  Sieci  Edukacyjnej  polegał  na  stworżeniu  sieci  dostępu  do  Internetu

łącżącej wsżystkie sżkoły  w Polsce i  na dostarcżeniu sżkołom usług dostępu do Internetu o

prżepustowos'ci co najmniej 100Mb/s wraż ż usługami beżpiecżen' stwa.

W cżasie wakacji w sżkole wykonano kablową siec'  internetową ż dostępem do sieci Internetu

s'wiatłowodowego.  Ta  moderniżacja  żapewniła  dostęp  do  Internetu  sżerokopasmowego  w

każ�dej sali lekcyjnej co pożwoli na korżystanie że żnajdujących się w klasach tablic i monitoro' w

interaktywnych.

Infrastruktura internetowa pożwoliła ro' wnież�  na wprowadżenie dżiennika elektronicżnego. Od

01.09.2020r w sżkole jest już�  wdraż�any dżiennik elektronicżny. Rodżice otrżymali dostęp do

informacji o ocenach, frekwencji, żadaniach domowych swoich dżieci. Naucżyciele i ucżniowie

dostali  dżięki temu moż� liwos'c' pracy  żdalnej on -line gdy żasżła  potrżeba żdalnego naucżania.

Sżkoła w ramach wspo' łpracy ż firma „Microsoft” otrżymała beżpłatną licencje na pakiet Office

365 ż kto' rego korżystają naucżyciele i ucżniowie. 

7.2.2 SZKOŁA  PODSTAWOWA W TCZYCY  WRAZ  Z  PUNKTEM PRZEDSZKOLNYM 

Ogólna charakterystyka szkoły

Sżkoła Podstawowa w  Tcżycy

W roku sżkolnym  2020/21  do  Sżkoły  Podstawowej w  Tcżycy  ucżęsżcża do 11 oddżiało' w  

173 ucżnio' w w tym:

do Sżkoły Podstawowej  - 113 ucżnio' w

Oddżiało' w prżedsżkolnych   prży sżkole podstawowej  36 wychowanko' w

Punktu Prżedsżkolnego  24 ucżnio' w

Zatrudnienie Kadry  pedagogicznej i niepedagogicznej:

Kadra pedagogiczna

W roku sżkolnym 2020/21  żatrudnionych  jest 26 naucżycieli ż następującymi stopniami 

awansu żawodowego 
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                                                                                                                             Tabela 18.Liczba nauczycieli z podziałem na stopnie awansu zawodowego.

rok sżkolny staż�ysta kontraktowy mianowany dyplomowany Rażem

2020/21 0 2 6 18 26

                                                                                                    Tabela 19.Kadra niepedagogiczna
rok sżkolny licżba oso' b licżba etato' w

2020/21 8 7,2

Baza oświatowa 

Sżkoła posiada  10 sal lekcyjnych , pracownie komputerową, gabinet lekarski ,

s'wietlicę , pomiesżcżenia gospodarcże , żastępcżą salę gimnastycżną. Ucżniowie tej sżkoły 

mogą korżystac' ż nowo wybudowanego  boiska sportowego , placu żabaw dla dżieci oraż 

siłowni „pod chmurką”.

Dyrektor  sżkoły  rokrocżnie żakupuje pomoce dydaktycżne oraż sprżęt sportowy nieżbędny do

prowadżenia żajęc' edukacyjnych. Sżkoła  jest  wyposaż�ona w pomoce dydaktycżne, ucżniowie i 

naucżyciele wykorżystują tablice multimedialne. Budynek sżkolny i otocżenie woko' ł 

żarżądżane prżeż dyrektora jednostki os'wiatowej spełnia podstawowe wymogi 

beżpiecżen' stwa oraż higieny nauki i pracy.

Programy edukacyjne 

W roku 2020 sżkoła realiżowała wiele programo' w edukacyjnych,

kto' re wspierają, rożwijają i ksżtałtują rożwo' j dżieci i młodżież�y w ro' ż�nych obsżarach.

Sżkoła ucżestnicżyła w Programie „Sżklanka mleka”,  „Owoce i warżywa w sżkole” .

 Celem programu „Szklanka mleka ” jest ksżtałtowanie ws'ro' d dżieci i młodżież�y dobrych 

nawyko' w ż�ywieniowych poprżeż promowanie spoż�ycia mleka i prżetworo' w mlecżnych. W 

ramach programu dżieci i ucżniowie spoż�ywają mleko białe i mleko smakowe

o ro' ż�nej żawartos'ci tłusżcżu, twaroż�ki, sery i jogurty. 

Gło' wnym celem programu „Owoce i warzywa w szkole” jest trwała żmiana nawyko' w 

ż�ywieniowych dżieci, żwięksżenie udżiału owoco' w i warżyw w codżiennej diecie oraż 

propagowanie żdrowego odż�ywiania poprżeż  dżiałania o charakterże edukacyjnym. Dżieci 

dostają jabłka, grusżki, truskawki, boro'wki amerykan' skie, marchewkę, słodką paprykę, 
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rżodkiewki, pomidory i kalarepę oraż soki owocowe i warżywne (nie mogą żawierac' dodatku 

tłusżcżu, soli, cukru lub substancji słodżących). Jednorażowa porcja składa się ż 1 produktu 

owocowego i 1 warżywnego.

Ucżniowie sżkoły podstawowej  mają prawo do beżpłatnego dostępu do podręcżniko' w, 

materiało' w edukacyjnych lub materiało' w c'wicżeniowych, prżeżnacżonych do obowiążkowych 

żajęc' edukacyjnych ż żakresu ksżtałcenia ogo' lnego okres' lonych w ramowych planach 

naucżania ustalonych dla tych sżko' ł. Na realiżację żadania gmina otrżymuje dotację celową ż 

budż�etu pan' stwa udżielaną prżeż Wojewodę.

                                                                             

                                                                            Tabela 20.Rozliczanie dotacji celowej udzielonej przez Wojewodę.

Wysżcżego' lnienie

Szkoła Podstawowa w Tczycy  (klasy)

I II III IV V VI VII VIII RAZEM

2020 licżba ucżnio' w 14 12 19 8 13 16 18 13 113

Rożlicżona 
dotacja

1806,75 594,00 1757,25 1445,40 321,75 396,00 5148,00 321,75 11 790,90

  Wysokość środków przeznaczonych na Szkołę Podstawową w Tczycy 

 Szkoła Podstawowa w Tczycy   wydatkowała kwotę  2 273 248,76.  Są to wydatki na 

utrżymanie sżkoły tj: remonty, inwestycje, wynagrodżenia dla naucżycieli, pomoce naukowe,  

doksżtałcanie i doskonalenie naucżycieli, stoło' wki sżkolne , specjalną organiżację nauki i 

metod pracy dla ucżnio' w niepełnosprawnych , itp.

S:rodki finansowe prżeżnacżone na te cele klasyfikowane są w dżiale 801 – Os'wiata

i wychowanie. Poniż�sża tabela prżedstawia wydatki zrealizowane przez Szkołę Podstawową

w Tczycy . 
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                                                                     Tabela 21.Wydatki realizowane przez  Szkołę Podstawową w Tczycy.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
realizacja wydatków w 2020r

Rozdział Nazwa  2020
80101 Sżkoły podstawowe 1 784 321,39
80103 Oddżiały Prżedsżkolne w sżkołach podstawowych 

Punkt Prżedsżkolny
   147 934,61

80106 Punkt Prżedsżkolny   230 710,67

80146 Doksżtałcanie i doskonalenie
naucżycieli

       8 442,04

80148 Stoło'wki sżkolne i prżedsżkolne      28 675,00

80149 Realiżacja żadan'  wymagających stosowania 
specjalnej organiżacji nauki i metod pracy dla dżieci
w prżedsżkolach, oddżiałach prżedsżkolnych           
w sżkołach podstawowych i innych formach
wychowania prżedsżkolnego

            0

80150 Realiżacja żadan'  wymagających stosowania 
specjalnej organiżacji nauki i metod pracy dla dżieci
i młodżież�y w sżkołach podstawowych, gimnażjach

     42 854,24

80153 Dotacja na podręcżniki        11 790,90
80195 Pożostała dżiałalnos'c'       17 448,17
85395 Pożostałe żadania w  żakresie polityki społecżnej         1 071,74
RAZEM 2 273 248,76

W żwiążku ż pandemią COVID-19 od połowy marca 2020r do żakon' cżenia roku sżkolnego  

sżkoła pracowała w trybie żdalnego naucżania. Naucżyciele komunikowali się ż ucżniami i 

rodżicami wykorżystując narżędżia technologii informacyjnej miedży innymi „Padlet” oraż 

komunikatory Messenger, WhatsApp, Facebook, pocżtę elektronicżną .

Ucżniom  i naucżycielom kto' rży nie posiadali  odpowiedniego sprżętu, wypoż�ycżono żakupione

w tym celu prżeż sżkołę  laptopy. Sżkoła otrżymała ro' wnież�  wsparcie że strony organu 

prowadżącego w postaci  12  nowych laptopo' w ż programu  „Zdalna Sżkoła” i „ Zdalna Sżkoła 

+”-kto' re wykorżystane żostały w  trakcie nauki żdalnej.

Sytuacja żwiążana ż naucżaniem na odległos'c'  stanowiła nowe wyżwanie i dos'wiadcżenie 

żaro' wno dla ucżnio' w jak i naucżycieli ż kto' rym sżkoła poradżiła sobie dobrże.
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Pomoc materialna dla uczniów z terenu Gminy Charsznica

Pomoc materialna dla ucżnio' w żostała uregulowana w ustawie ż dnia 7 wrżes'nia 1991r. o 

systemie os'wiaty (t.j. Dż. U. ż 2020 r. poż.1327 ż po' ż'n. żm.), w rożdżiale 8a.  S:wiadcżeniami 

pomocy materialnej o charakterże socjalnym są: stypendium sżkolne i żasiłek sżkolny. 

Podstawową prżesłanką otrżymania prżeż ucżnia stypendium sżkolnego jest trudna sytuacja 

materialna, w jakiej ten ucżen'  się żnajduje, wynikająca ż niskich dochodo' w na osobę w 

rodżinie, w sżcżego' lnos'ci gdy w rodżinie tej występuje: beżrobocie, niepełnosprawnos'c', cięż�ka 

lub długotrwała choroba, wielodżietnos'c', brak umiejętnos'ci wypełniania funkcji opiekun' cżo-

wychowawcżych, alkoholiżm lub gdy rodżina jest niepełna. Miesięcżna wysokos'c' dochodu na 

osobę w rodżinie ucżnia uprawniająca do ubiegania się o stypendium sżkolne nie moż�e byc' 

więksża niż�  528 żł. Zasiłek sżkolny jest drugim po stypendium s'wiadcżeniem pomocy 

materialnej o charakterże socjalnym, kto' re moż�e byc' prżyżnane ucżniowi żnajdującemu się w 

trudnej sytuacji materialnej. Zasiłek moż�e prżysługiwac' ucżniowi, kto' ry żnalażł się prżejs'ciowo

w trudnej sytuacji, wyłącżnie ż powodu żdarżenia losowego. Ponadto, w odro' ż�nieniu od 

stypendium, jest s'wiadcżeniem jednorażowym -pomocą nadżwycżajną. Nie ma tu okres' lonego 

kryterium dochodu na osobę w rodżinie ubiegającego się o żasiłek. W roku 2020 nie udżielono 

pomocy w formie żasiłku sżkolnego.  W roku 2020 wypłacono stypendia dla 80 ucżnio' w na 

kwotę  55 856,00 żł.

Pozostałe zadania z zakresu edukacji

Gmina Charsżnica realiżuje obowiążek dowożu ucżnio' w do sżko' ł, żapewnia dowo' ż lub

refunduje rodżicom wydatki żwiążane ż dowoż�eniem dżieci niepełnosprawnych żamiesżkałych

na terenie nasżej gminy, a ucżących się w sżkołach lub os'rodkach poża gminą.

                                                                                                                          Tabela22.Koszty dowozu

Dowóz uczniów w  roku 2020

Rodzaj zadania kwota
Dowóz uczniów niepełnosprawnych   67 430,00

Dowo' ż ucżnio' w   do sżko' ł 135 549,40
   OGÓŁEM 202 979,40
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7.2.3 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W CHARSZNICY 

Ogólna charakterystyka przedszkola

W roku sżkolnym  2020/21  do  Prżedsżkola   ucżęsżcża do 5  oddżiało' w  93  dżieci  w wieku  

od 3  do 6 lat  podżielonych wiekowo 3 latki, 4 latki, 5 latki i 6 latki

Zatrudnienie Kadry  pedagogicznej i niepedagogicznej:

Kadra pedagogiczna

W roku sżkolnym 2020/21  żatrudnionych  było 11  naucżycieli ż następującymi stopniami 

awansu żawodowego 

                                                                                                        Tabela 23..Liczba nauczycieli z podziałem na stopnie awansu zawodowego.

rok sżkolny staż�ysta kontraktowy mianowany dyplomowany Rażem

2020/21 0 1 4 6 11

 
                                                                                                        
                                                                                                                 Tabela 24.Kadra niepedagogiczna

rok sżkolny licżba oso' b licżba etato' w

2020/21 6 6

Baza oświatowa 

Gmina pocżyniła starania w celu poprawy   warunko' w  budując nowocżesne prżedsżkole dla 

125 dżieci   kto' re żostał uruchomione w 2020 roku .

Nowocżesne prżedsżkole posiada   5duż�ych  sal  ż żaplecżem sanitarnym, gabinet 

logopedycżny, salę do c'wicżen' , poko' j dyrektorski , sekretariat, sżatnie   żmywalnie, poko' j 

socjalny . Każ�da grupa korżysta  sali lekcyjnej gdżie  w jednej cżęs'ci  biorą udżiał w żabawach i 

żajęciach  w drugiej pracują prży stolikach (rysują wykonują prace plastycżne ) i spoż�ywają  

posiłki. Sale żajęc' wyposaż�one są w sprżęt i meble dostosowane do wieku dżieci. Każ�da sala 

posiada dostęp do swojej łażienki.

Dżieci mogą bawic'  się na s'wież�ym powietrżu na placu żabaw , wyposaż�onym w  sprżęt do 

żabaw  ruchowych . 
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Programy edukacyjne 

Kadra pedagogicżna prżedsżkola  umoż� liwia dżieciom rożwo' j  żainteresowan'  prżyrodnicżych, 

naukowych i technicżnych oraż indywidualnych talento' w. Naucżyciele planując pracę ,kierują 

się wytycżnymi podstawy programowej  wychowania prżedsżkolnego  stosując ro' ż�ne formy 

pedagogicżne tj. Carla Orffa, Ruchu Rożwijającego Weroniki Sherborne, pedagogikę żabawy, cży

edukacja prżeż ruch Doroty Dżiamskiej.

Prżedsżkole brało udżiał  w Ogo' lnopolskim Programie „Kubusiowi prżyjaciele Natury”, 

„Akademia super prżedsżkolaka” oraż „Cżyste powietrże woko' ł nas”.

Prżedsżkole ucżestnicży w programach charytatywno – ekologicżnych tj

-„ Zbieramy żakrętki”

- „Go' ra Grosża”

-„ Zbieramy baterie”

 oraż ogo' lnopolskiej kampanii „Cała Polska cżyta dżieciom.

Wysokość środków przeznaczonych na przedszkole

 Przedszkole Samorządowe wydatkowała kwotę   1 097 799,94.   Są to wydatki na 

utrżymanie prżedsżkola tj: remonty, wynagrodżenia dla naucżycieli, pomoce naukowe, 

doksżtałcanie i doskonalenie naucżycieli, stoło' wkę prżedsżkolną, itp.

S:rodki finansowe prżeżnacżone na te cele klasyfikowane są w dżiale 801 – Os'wiata

i wychowanie. Poniż�sża tabela prżedstawia wydatki zrealizowane przez Przedszkole  .

                                                                              Tabela 25 .Realiżacja wydatko' w w 2020 roku.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIEmrealizacja wydatków w 2020r

Rozdział Nazwa  2020
80104 Prżedsżkola 1 054 013,55

80146 Doksżtałcanie i doskonalenie
naucżycieli

    2 929,67

80148 Stoło' wki sżkolne i prżedsżkolne   33 295,99

80149 Realiżacja żadan'  wymagających stosowania 
specjalnej organiżacji nauki i metod pracy 
dla dżieci w prżedsżkolach, oddżiałach
prżedsżkolnych w sżkołach podstawowych     
i innych formach wychowania 
prżedsżkolnego

           0

80195 Pożostała dżiałalnos'c'     7 560,73
RAZEM 1 097 799,94
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      Praca prżedsżkola żorganiżowana jest tak, aby jak najpełniej odpowiadac' na potrżeby rodżi-

co' w dżieci i jest cżynne od 630 do 1630. W okresie wakacyjnym prżedsżkole jest ro' wnież�  cżynne .

W prżedsżkolu dżieci mają moż� liwos'c' korżystania ż 3 posiłko' w: s'niadania, obiadu i podwie-

cżorku. W placo' wce opro' cż żajęc' dydaktycżnych realiżowanych w ramach podstawy programo-

wej, organiżowane były ro' wnież�  żajęcia dodatkowe takie jak: logopedia, religia, rytmika oraż 

żajęcia rożwijające żainteresowania dżieci tj. żajęcia dos'wiadcżalne, tanecżne, plastycżne i kuli-

narne. Z powodu wybuchu pandemii COVID-19 wiele żaplanowanych impreż, wyjażdo' w oraż 

warsżtato' w nie odbyło się. W 2020r. prżedsżkole podjęło naucżanie żdalne. Było to trudne ża-

danie że wżględu na wiek nasżych dżieci ale dżięki wspo' łpracy ż rodżicami udało nam się do-

trżec' do nasżych wychowanko' w i wspo' lnie realiżowac' podstawę programową.
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8. Wydarzenia kulturalne

8.1   Gminny Ośrodek Kultury w Charsznicy

          Gminny Os'rodek Kultury w Charsżnicy sprawuje beżpos'redni sżcżego' łowy nadżo' r nad

wchodżącymi  w  jego  strukturę  własnymi  sekcjami  i  żespołami  tworżonymi  w  miarę

żapotrżebowania, Halą Sportową w Miechowie-Charsżnicy oraż Kortem Tenisowym ż Placem

żabaw w Miechowie-Charsżnicy.  Dodatkowo sprawuje opiekę merytorycżną nad orkiestrami

dętymi mającymi siedżibę na terenie Gminy Charsżnica i koordynuje ż ramienia Organiżatora,

organiżację  pracy  oraż  prowadżenie  dżiałalnos'ci  ruchowej  i  edukacyjnej  w obiektach Moje

Boisko Orlik  2012.  GOK s'cis' le  wspo' łpracuje ż  ro' ż�nymi stowarżysżeniami,  kołami gospodyn'

wiejskich i jednostkami OSP ż terenu gminy.

Siedziba i zatrudnienie w GOK.

Gminny Os'rodek Kultury w Charsżnicy od lipca 2020 r. posiada nową siedżibę położ�oną

w Miechowie-Charsżnicy prży ul.  Kolejowej  1.  Lokal  o powierżchni  278 m2 żnajduje się  na

parterże żrewitaliżowanego dworca PKP. Dostęp do budynku jak i infrastruktura wewnętrżna

prżyjażna  jest  osobom  niepełnosprawnym.  Zajęcia  organiżowane  prżeż  GOK  odbywają  się

ro' wnież�  w hali sportowej.

Jednostką  żarżądża  powołany  w  2016  roku  Dyrektor  Gminnego  Os'rodka  Kultury  w

Charsżnicy – Sżymon Kubit.

W  2020  r.  w  GOK  żatrudnionych  było  na  podstawie  umowy  o  pracę  11  oso' b  (w

prżelicżeniu na pełne etaty: 7,25 pełnego etatu) w tym: Dyrektor GOK w Charsżnicy, Pracownik

biurowy/Organiżator,  Gło' wny  Księgowy,  Animator  Kultury/Specjalista  ds.  kadr,  Pracownik

obsługi,  Gospodarż  hali  sportowej,  Pierwsży  Instruktor  tenisa  stołowego,  Drugi  Instruktor

tenisa  stołowego/Gospodarż  hali,  Gospodarż  /  konserwator  kompleksu  sportowego  ORLIK

Instruktor  ds.  mużyki  ludowej/Kapelmistrż,  Instruktor  Orkiestry  Dętej  Tempo,  Instruktor

Orkiestry Dętej Hejnał.

Ponadto GOK w Charsżnicy  w 2020 r.  wspo' łpracował  ż  1  podmiotem prowadżącym

dżiałalnos'c' gospodarcżą (żajęcia karate).
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Gospodarka finansowa i majątek GOK.

GOK jako osoba prawna jest  całkowicie odrębnym w stosunku do gminy podmiotem

prawa  ż  własnym majątkiem,  s'rodkami  trwałymi,  prżychodami  oraż  kosżtami,  jednakż�e  to

Organiżator  żapewnia  jednostce  s'rodki  finansowe  i  warunki  lokalowe  potrżebne  do  jej

utrżymania  i  rożwoju.  Podstawą  gospodarki  finansowej  GOK  jest  rocżny  plan  finansowy

opracowany żgodnie ż prżepisami ustawy o finansach publicżnych ż żachowaniem wysokos'ci

dotacji  udżielonej  prżeż  Organiżatora.  Innymi  ż'ro' dłami  finansowania  mogą  byc'  ro' wnież�

darowiżny.

Gminny Os'rodek Kultury w Charsżnicy w 2020 r.  otrżymał 620.000,00 żł.  dotacji  od

Organiżatora,  18.260,00 żł.  ż  darowiżn i  wpłat  oraż  19.677,45 żł.  ż  pożostałych ża  2019 r

darowiżn,  co  prżekłada  się  na  plan  w  wysokos'ci  657.937,45  żł.  Wyż�ej  wymieniona  kwota

żostała wykorżystana w 99,71%.

Z więksżych kosżto' w jakie GOK ponio' sł  w 2020 r.  to sprawy pracownicże i  wynagrodżenia

479.513,90 żł. oraż żakup materiało' w i wyposaż�enia 54.597,66 żł (żwiążek ż wyposaż�eniem

nowej siedżiby oraż remontem pomiesżcżen'  po sklepie spoż�ywcżym, kto' re nie żostały objęte

programem  rewitaliżacji).  Pożostałe  kosżty  stanowiły  żakup  energii  i  usług

telekomunikacyjnych, ro' ż�nych opłat i składek, żakupu usług pożostałych, organiżacji impreż.

Gminny Os'rodek Kultury w Charsżnicy na dżien'  31.12.2020 r. nie posiadał należ�nos'ci

wymagalnych i żobowiążan'  wymagalnych. Stan konta na 31.12.2020 r. wynosił 1 900,50 żł.

Majątek GOK w Charsżnicy na dżien'  31 grudnia 2020 r. wynosił:

 S:rodki trwałe: 564.249,29 żł

 Wartos'ci niematerialne i prawne: 5.930,20 żł

 Pożostałe s'rodki trwałe: 216.959,97 żł

GOK w 2020 r. żrealiżował umowę żawartą ż Wojewo' dżtwem Małopolskim o prżyżnaniu

pomocy na operację w ramach poddżiałania 19.2 "Wsparcie na wdraż�anie operacji w ramach

strategii  rożwoju lokalnego  kierowanego  prżeż  społecżnos'c'"  objętego  Programem  Rożwoju

Obsżaro' w Wiejskich na lata 2014 - 2020 pn. "Zakup nagłos'nienia i os'wietlenia scenicżnego na

wyposaż�enie  GOK  w  Charsżnicy".  W  ramach  operacji  żakupiono  mikser  cyfrowy,  stagebox
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cyfrowy, kolumny aktywne, kolumny aktywne sub-niskotonowe, kolumny monitory scenicżne,

wżmacniacż  kombo  klawisżowe,  mikrofony  instrumentalne  i  reflektory  głowice  ruchome.

Łącżny  kosżt  operacji  wynio' sł  51.700,00  żłotych  prży  wsparciu  s'rodko' w  ż  EFRROW  w

wysokos'ci 32.896,00 żłotych.

Sekcje i zespoły działające przy GOK w 2020 r.

a) sekcje

                   

                                                                                                                                                         Tabela 26.Wykaz sekcji 

Lp. Nazwa sekcji
Ilość 

uczestników

Przekrój 

wiekowy 

uczestników 

(lat)

Ilość godzin 

zajęć w 

tygodniu

1
Nauki gry na instr. 

klawisżowych
6 7 – 12 4

2 Plastycżna 10 5 – 12 6

3
Nauki gry na instr. 

perkusyjnych
8 6 – 16 8

4 Karate 40 6 - 16 3
5 Tenisa stołowego 12 5 - 13 9
6 Wokalna 11 8 - 16 2

RAZEM 87

b) żespoły:  Elefantes,  S:piewające  struny,  Bohema,  Zespo' ł  Ludowo-Folklorystycżny

„Charsżnicżanka”

c) opieka merytorycżna nad orkiestrami dętymi: „Hejnał” ż Chodowa, „Tempo” ż Miechowa-

Charsżnicy, Parafialnej ż Tcżycy
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Wydarzenia i imprezy, w których uczestniczył lub organizował GOK w roku 2020

a. Wydarzenia zorganizowane przez GOK w Charsznicy w 2020 roku

                                                                                                                                                           Tabela 27.Wydarzenia i impezy

l.p. Data Nazwa wydarzenia

Liczba

uczestnik

ów

01 16.02.2020 Marsż Sżlakiem Powstan' co' w 58

02 08.03.2020 Koncert ż okażji „Dnia Kobiet” 200

03 22.06.2020 Rajd Rowerowy Na Orientację „Tropem kaplicżek i krżyż�y” 143

04 25.06.2020
Koncert „On-line” podsumowujący żajęcia nauki gry na 

perkusji w GOK w Charsżnicy
6

05 18.07.2020 Marsż Piesży Sżlakiem Orlich Gniażd ż Mirowa do Morska 45

06 01.08.2020 Spływ kajakowy ż Tokarni do Mokrska 91

07 08/09.08.2

020

Biwak nad żalewem w Siamosżycach 40

08 15/16.08.2

020

24-godżinny Maraton Rowerowy 127

09 29.08.2020 Spływ kajakowy ż Morawicy do Wolicy 75

10 13.09.2020 Konkurs Na Najcięż�sżą Polską Gło' wkę Kapusty 18

11 13.09.2020 Rowerowy  Rajd  Na  Orientacje  „Na  Sżlaku  Kapus'cianych

Par Kro' lewskich”

83

12 29.12.2020 Koncert  „On-line”  Kolęd  i  Pastorałek  ucżestniko' w  żajęc'

nauki gry na perkusji

8
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b. Wydarzenia wyjazdowe z udziałem podopiecznych GOK w Charsznicy

                                                                                                    Tabela 28.Wydarzenia wyjazdowe

l.p.
Data Nazwa wydarzenia

Liczba

uczestnik

ów

01 03.01.2020 Koncert Noworocżny w S:DS w Jelcży 11

02 05.01.2020 V Koncert  Kolęd i  Pastorałek w Domasżowicach:  żespo' ł

folklorystycżny  „Charsżnicżanka”,  cho' r  męski  „Psallite

Deo” ż Tcżycy

23

03 05.01.2020 I Wojewo' dżki Turniej Klasyfikacyjny w Tenisie Stołowym

w Krakowie

1

04 21.01.2020 Koncert żespołu „Elefantes” w Murżasichlu 5

05 05.02.2020 Koncert żespołu „Elefantes” w Murżasichlu 5

06 05.02.2020 Zawody Tenisowe w Olkusżu 2

07 09.02.2020 Występ żespołu „S:piewające Struny” w Gołcży w koncercie

„Gwiażdka dla Amelki”

12

08 13.02.2020 „Walentynki”  w  Mostku:  koncert  żespołu

folklorystycżnego „Charsżnicżanka”

13

09 15.02.2020 XVII Mistrżostwa Gminy ZD arnowiec w Tenisie Stołowym 13

10 29.02.2020 Grand  Prix  Małopolskiego  TKKF  w  Tenisie  Stołowym  -

„Zima 2020” w Krakowie

5

11 01.03.2020 VI Otwarty Turniej Tenisa Stołowego w Wielmoż�y 9

12 05.09.2020 Eliminacje  do  Mistrżostw Polski  w Tenisie  Stołowym  w

Krakowie

1

13 06.09.2020 II Wojewo' dżki Turniej Kwalifikacyjny Skrżato' w w Tenisie

Stołowym w Krakowie

1

14 12.09.2020 Mistrżostwa Polski w Tenisie Stołowym w Krakowie 2

15 20.09.2020 Mistrżostwa  Wojewo' dżtwa  Małopolskiego  w  Tenisie

Stołowym w Gdowie

1

16 11.10.2020 Mistrżostwa Małopolskiego TKKF w Tenisie Stołowym w

Krakowie

4

                                                             65                                                            



l.p.
Data Nazwa wydarzenia

Liczba

uczestnik

ów

17 24.10.2020 Ogo' lnopolski  Turniej  Dżieci  i  Młodżież�y  w  Tenisie

Stołowym w Gdowie

1

18 11.11.2020 Wojewo' dżki Turniej Kwalifikacyjny Młodżicżek w Tenisie

Stołowym w Krakowie

1

19 12.11.2020 Grand  Prix  Małopolskiego  TKKF  w  Tenisie  Stołowym

„Lato-2020” w Krakowie

1

20 05.12.2020 Grand  Prix  Małopolskiego  TKKF  w  Tenisie  Stołowym

„Jesien' -2020” w Krakowie

6

21 06.12.2020 Familijny Turniej Tenisa Stołowego w Skawinie 3

22 12.12.2020 Wojewo' dżki  Turniej  Kwalifikacyjny  ZD acżek  i  ZD ako' w  w

Tenisie Stołowym w Krakowie

2

23 19.12.2020 Finał Grand Prix Małopolskiego TKKF w Tenisie Stołowym

w Krakowie

4

24 20.12.2020 V Memoriał M. Wro' blewskiego w Krakowie 3

Charsznickie Dni Kapusty.

W 2020 roku że wżględu na stan żagroż�enia epidemicżnego oraż wydaniem prżepiso' w

prawa i rożporżądżen'  odgo' rnie żakażujących organiżowania impreż - Charsżnickie Dni Kapusty

nie odbyły się.
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8.2 Biblioteka 
    

   Na terenie Gminy Charsżnica dżiała jedna placo' wka bibliotecżna pod nażwą; 

Gminna Biblioteka Publiczna w Charsznicy. 

Biblioteka jako instytucja ma ustawowy obowiążek gromadżenia i udostępniania żbioro' w że 

wsżystkich dżiedżin wiedży, dlatego nasża biblioteka posiada moż� liwie bogate i ro' ż�norodne 

żbiory.

Pracownicy

 W 2020 roku w bibliotece żatrudnionych było 3 pracowniko' w (w prżelicżeniu na etaty to 2 i 

1/8 etatu – odpowiednio: kierownik  1 etat, bibliotekarż 1 etat i księgowa 1/8 etatu).

 Działalność podstawowa  i użytkownicy

Gminna Biblioteka Publicżna udostępnia książ�ki, cżasopisma i inne dokumenty w formie 

tradycyjnej (drukowanej). Biblioteka jest w pełni skomputeryżowana, co ożnacża 100% 

żnajdujących się w bibliotece żbioro' w jest opracowanych komputerowo wprowadżonych do 

żintegrowanego systemu bibliotecżnego SOWA. System ten żapewnia cżytelnikom łatwy dostęp

do księgożbioru.

Zbiory biblioteczne (stan 2020r. )

Stan ilos'ciowy księgożbioru wynosił na koniec roku:  21 156 wolumino' w,

w ciągu roku żakupiono: 1031 wolumino' w, 

Licżba cżasopism bież�ących – 10

Taka licżba żakupionych żbioro' w była moż� liwa międży innymi dżięki dotacji pochodżącej ż 

Ministerstwa Kultury i Dżiedżictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego: "Zakup 

nowos'ci wydawnicżych dla bibliotek". 
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Użytkownicy, dostęp i wyposażenie

Powierżchnia biblioteki dostępna dla uż�ytkowniko' w to 80m2, biblioteka jest cżynna 6 dni w 

tygodniu. 

Biblioteka udostępnia uż�ytkownikom 5 stanowisk komputerowych ż dostępem do Internetu.

(Na cżas pandemii korżystanie ż cżytelni komputerowej żawiesżone).

W 2020 roku żarejestrowano 677 uż�ytkowniko' w biblioteki. 

Usługi i korzystanie

Bibliotekę w 2020 roku odwiedżiło 4317 oso' b fiżycżnych i 653 wirtualnych. Na żewnątrż 

wypoż�ycżono 10 805 egżemplarży i 1 026 udostępniono na miejscu. 

Finanse

Kosżty dżiałalnos'ci GBP w Charsżnicy w 2020 roku wynosiły 224 900 zł, s'rodki finansowe 

pożyskane ż poża budż�etu organiżatora to 10 000 zł. Wydatki na gromadżenie żbioro' w (żakup 

książ�ek, cżasopism) wyniosły 32 833 zł. S: rodki prżeżnacżone na wynagrodżenia pracowniko' w

to 183 522 zł. 

9. Gospodarka terenami i mieniem komunalnym

  9.1. Mienie gminne

W 2020 roku prowadżono gospodarkę mieniem gminnym na podstawie obowiążujących

ustaw  w  tym  wiodącej  ustawy  o  gospodarce  nieruchomos'ciami  oraż  uchwał  Rady  Gminy

Charsżnica,  żarżądżen'  Wo' jta Gminy Charsżnica a takż�e  żatwierdżonym budż�etem gminy. Na

dżien'  31 grudnia 2020 roku łącżna powierżchnia nieruchomos'ci będących w żasobie Gminy

Charsżnica wynosiła 130,5804 ha o wartos'ci 4 837 985,56 żł. Łącżna powierżchnia grunto' w

nie żalicżonych do żasobu, to jest oddanych w uż�ytkowanie wiecżyste wynosiła 39,9664 ha o

wartos'ci 1 902 326,63 żł.  W komunalnych żasobach miesżkalnych na dżien'  31 grudnia 2020

roku żnajdowało się 39 lokali miesżkalnych o ogo' lnej powierżchni 1840 m2.
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Zestawienie powierzchni gminnego zasobu nieruchomości  w poszczególnych miej-

scowościach wg stanu na dzień 31.12.2020 roku przedstawiono w tabeli.

Tabela 29. Zestawienie powierzchni gminnego zasoby nieruchomości

Lp Obręb Powierzchnia gruntów [ha]

1. Charsznica 5,9073

2. Chodów 7,9109

3. Chodowiec 0,0000

4. Ciszowice 3,2923

5. Dąbrowiec 1,3428

6. Jelcza 12,8762

7. Marcinkowice 7,2014

8. Miechów-Charsznica 22,8987

9. Podlesice 5,5379

10. Pogwizdów 11,8500

11. Swojczany 5,2063

12. Szarkówka 4,9537

13. Tczyca 14,7636

14. Uniejów-Kolonia 2,6573

15. Uniejów-Parcela 3,2949

16. Uniejów-Rędziny 3,2410

17. Wierzbie 5,1670

18. Witowice 12,4791
Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w stanie mienia gminnego w 2020r. 

1. Nabycia  ż  mocy  prawa  na  rżecż  Gminy  Charsżnica  prawa  własnos'ci  nieruchomos'ci

drogowej położ�onej w obrębie  Uniejo' w-Rędżiny stanowiącej dżiałkę gruntu nr 286/4 o pow.

0,0460ha  ,  nr  286/5  o  pow.  0,0190ha.   (decyżja  Wojewody  Małopolskiego  żnak  WS-

VII.7532.1.282.2019.BT ż dnia 24.09.2020r.).
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2. Nabycie na rżecż Gminy Charsżnica ża kwotę 45000,00 żł ( słownie : cżterdżies'ci pięc'

tysięcy   żł  )  nieruchomos'ci  gruntowej  żabudowanej  ożnacżonej  nr  531  o  pow.  0,1600ha

położ�onej  w  obrębie  Swojcżany objętej  KR1M/00069091/7.  (  akt  notarialny  –  Rep.  A  Nr

5861/2020 ż dnia 13.11.2020r. ).

3. W  wyniku  prżeprowadżonego  prżeż  Starostę  Miechowskiego  scalenia  wsi  Chodo' w  -

(Decyżja Nr 2 Starosty Miechowskiego ż dnia 17.10.2019r. GG.611.52.2017) nastąpiła żmiana

własnos'ci nieruchomos'ci  Gminy Charsżnica  (nr dżiałki prżed żmianą : 96, 98, 99, 100, 101,

102, 103, 104, 105, 107, 108, 110, 111, 473/1, 473/2, 474/1, 474/2, 476, 477, 478, 480, 481,

307, 308, 309, 310, 311, 312 o pow. 3,6120ha –  KR1M/00062726/9, KR1M/00044047/3,  nr

dżiałki  po żmianie : 531, 532, 533, 560, 562, 568, 601, 631, 639, 676, 730, 746, 779, 788, 802,

822, 837, 840 o pow. 7,9109ha - KR1M/00062726/9 ).  

Cżęs'c' nieruchomos'ci stanowiących własnos'c' Gminy Charsżnica była w 2020r. udostępniania na

warunkach okres'lonych w umowie dżierż�awy, najmu, uż�ytkowania lub uż�ycżenia,  natomiast

nieruchomos'ci  gminne  służ�ące  realiżacji  żadan'  własnych  udostępniane  są  jednostkom

organiżacyjnym Gminy w formie trwałego żarżądu:

o Dżierż�awa, najem, uż�ytkowanie:

Dżierż�awa  grunto' w  stanowiących  własnos'c'  Gminy  Charsżnica  obejmuje:  ok.  3  umo' w

dżierż�awy  grunto' w  na  cele  rolne  oraż  ok.  60  umo' w  dżierż�awy,  najmu  i  uż�ytkowania

pożostałych nieruchomos'ci, w tym pod dżiałalnos'c' gospodarcżą.

o Trwały żarżąd:

W trwały żarżąd żostały nieodpłatnie oddane nieruchomos'ci gruntowe położ�one:  

 -  w  Miechowie-Charsżnicy  o  pow.  3,2052  ha  –  na  rżecż  Zakładu  Usług  Komunalnych  w

Charsżnicy,

-  w   Miechowie-Charsżnicy  o  pow.  1,06  ha  –  na  rżecż  Sżkoły  Podstawowej  w  Miechowie-

Charsżnicy,

- w Tcżycy o pow. 1,30 ha – na rżecż Sżkoły Podstawowej w Tcżycy.

9.2. Nazewnictwo i  numeracja nieruchomości

Na terenie gminy Charsżnica nadano w 2020 numery porżądkowe 26 nieruchomos'ciom.
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9.3. Opis form i sposobów ochrony zabytków.

Ochrona  żabytko' w,  kto' re  żnajdują  się  na  terenie  gminy  należ�y  do  obowiążko' w

samorżądu lokalnego. Zadania stojące prżed organami administracji publicżnej precyżuje art. 4

Ustawy ż dnia 17 wrżes'nia 2003 roku o ochronie żabytko' w i  opiece nad żabytkami.  Gminy

międży innymi mają dbac'  o żapewnienie warunko' w prawnych, organiżacyjnych i finansowych

umoż� liwiających trwałe żachowanie żabytko' w oraż ich żagospodarowanie i  utrżymanie oraż

żapobiegac'  żagroż�eniom  mogącym  spowodowac'  usżcżerbek  dla  żabytko' w.

Jednym  ż  obowiążko' w  nałoż�onych  prżeż  ustawę  na  gminy  jest  uwżględnienie  żadan'

ochronnych  w  planowaniu  i  żagospodarowaniu  prżestrżennym  oraż  prży  ksżtałtowaniu

s'rodowiska.  Temu żadaniu ma służ�yc'  gminna ewidencja żabytko' w prowadżona prżeż Wo' jta

Gminy Charsżnica w formie żbioru kart adresowych żabytko' w nieruchomych   ż terenu gminy.

Założ�ono 68 kart adresowych żabytko' w nieruchomych.

10. Opieka społeczna i opieka zdrowotna

10.1. Opieka Społeczna

 10.1.1  GOPS 

            Gminny Os'rodek Pomocy Społecżnej w Charsżnicy żostał powołany w 1990 roku. 

Kierownikiem od 1990 roku jest Małgorżata Grżebien' .                                                                              

Utrżymanie GOPS w 2020 r , w tym wynagrodżenia pracowniko' w, opłaty bankowe, utrżymanie 

programo' w dżiedżinowych, usługi informatycżne ,sżkolenia ,materiały biurowe  itp. wyniosło 

534 591,94 żł w tym 69 684 ,00 żł wynosi dotacja .                                                                                      

GOPS żatrudniał w 2020 r :  kierownika-pełny etat, gło' wnego księgowego –pełny etat,                  

4 pracowniko' w socjalnych -pełne etaty, opiekun s'wietlicy-1/4 etatu, 4 opiekunki domowe -

pełny etat, 2 opiekuno' w specjalistycżnych -umowa żlecenie, 2 asystento' w na umowę żlecenie ,  

2  inspektoro' w w s'wiadcżeniach rodżinnych , fundusżu alimentacyjnym, karta duż�ej rodżiny - 

pełne etaty , 1-podinspektor  w s'wiadcżeniach wychowawcżych-pełny etat.

W  strukturach GOPS jest wyodrębnione trży   komo' rki  ds. pomocy społecżnej
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Dział świadczeń i usług oraz dział pracy socjalnej ,
   W tych dżiale  jest żatrudnionych :

- 4 etatu - pracownik socjalny na umowę o pracę,                                                                                          

- 4 opiekunki domowe na umowę o pracę,                                                                                                        

-  0,25 etatu - opiekun S:wietlicy na umowę o pracę,                                                                                      

- 2 asystento' w na umowę żlecenie                                                                                                                      

- 2 pracowniko' w wykonujących usługi specjalistycżne dla oso' b ż żaburżeniami              

psychicżnymi.

Komórka ds. świadczeń rodzinnych , fundusz alimentacyjny, karta dużej
      rodziny,
-żatrudniamy   na pełnych etatach dwo' ch inspektoro' w

Komórka świadczeń wychowawczych,
       -żatrudnia na pełnym etacie  podinspektora .              
          
  Liczba osób które skorzystały  pomocy społecznej w 2020 roku , 

ż podżiałem na s'wiadcżenia: 

1. żasiłki stałe otrżymało 43 oso' b na kwotę 233 687,00 żł ,

2. składkę żdrowotną opłacilis'my dla 35 żasiłkobiorco' w stałych na kwotę 17 918,00 żł ,

3. żasiłki okresowe prżyżnano dla 44 rodżin na kwotę 34 465,00żł ,

4. żasiłki celowe prżyżnano 103 rodżin na kwotę 33 078,00żł ,

5.  żebrano  6  wniosko' w  i  wydano  6  decyżji  dla  oso' b,  kto' re  nie  posiadały  ubeżpiecżenia

żdrowotnego ż innych tytuło' w, a kwalifikowałaby się do pomocy , 

6. ż programu „Posiłek w sżkole i  w domu”  decyżję prżyżnającą posiłek w sżkole otrżymało :

63  dżieci,  115  osoby  dorosłe  oraż  dżieci  pożostające  w  domu/  otrżymały  s'wiadcżenia  na

ż�ywnos'c': Kwota  programu : 86 889 ,00 żł,

7. ż�ywnos'c'  ż Caritas otrżymały  294  osoby . ZDywnos'c'  wydawali pracownicy GOPS. Produkty

ż�ywnos'ciowe dla jednej osoby w kg wyniosły  50,38 ,

8. praca socjalna udżielona była udżielona dla  94 rodżin    (praca socjalna jest to dżiałalnos'c' 

żawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodżinom we wżmacnianiu lub 

odżyskiwaniu żdolnos'ci do funkcjonowania w społecżen' stwie, pomoc w 

sprawach urżędowych i innych żwiążanych ż ich trudną sytuacją). 

9. usługi opiekun' cże prżyżnane dla 31 oso' b w tym dla 3 oso' b usługi specjalistycżne.

   Kosżt usług 225 288,00 żł w tym 19 800,00 żł usługi specjalistycżne,

                                                             72                                                            



10.  od paż'dżiernika do 31 grudnia  2020 roku realiżowalis'my „  Program wspieraj  Seniora”

Pomoc w ramach Programu otrżymało pomoc w formie żrobienia żakupo' w 11 oso' b Program

dotycży oso' b samotnych /nie objętych usługami opiekun' cżymi/,

11.  w 2020 roku realiżowalis'my Program pt.  ”Program Kooperacje prżeciw covid” Program

finansowany  prżeż  Regionalny  Os'rodek  Polityki  Społecżnej  w  Krakowie  .  Z  programu

żakupiono sprżęt i s'rodki do deżynfekcji  na kwotę 7 800,00żł,

12. od stycżnia 2020 GOPS realiżuje Projekt” Z mys'lą o społecżnos'ci”. Kwota żrealiżowanego

Projektu  w  2020  roku  wyniosła  178  137,50żł.  Zakupiono  w  ramach  Programu samochód

osobowy  Fiat  Panda,  dofinansowano  remont  budynku  w  kto' rym  mies'ci  się  GOPS,  żakup

wyposaż�enia  do  GOPS   a  takż�e   realiżowane  są  sżkolenia  dla  pracowniko' w  socjalnych  w

żwiążku ż podżiałem żadan'  oraż super- wiżja/sżkolenie dla pracowniko' w socjalnych/,

13. usługami asystenta  objęto 12 rodżin . W rodżinach było 23 dżieci .  Kosżt :    22 783,94.żł,

14. w 2020 roku w DPS miesżkało 36 oso' b ż terenu nasżej Gminy kosżt dofinansowania do

utrżymania w/w wynio' sł 799 435,00żł  ,

15. Zespo' ł Interdyscyplinarny, kto' rego obsługę administracyjną prowadżi pracownik socjalny

prowadżił  25 Niebieskich Kart. 

16. GOPS wydał 12 skierowan'  do S:DS  w 2020 roku oraż wydał 33 decyżje dotycżą dotycżące

ustalenia odpłatnos'ci ża S:DS   weryfikujące udżiał w żajęciach . 

17.  Klub  Integracji  Społecżnej:  objęto  pomocą  5  oso' b.  Ws'ro' d  kliento' w os'rodka  najcżęs'ciej

korżystającą grupą ż pomocy są rodżiny  dotknięte długotrwałą chorobą- 132  rodżiny. Drugą

grupę stanowią rodżiny ż�yjące  poniż�ej kryterium dochodowego(ubo' stwo) - 109 rodżin. 

Gmina nie posiada lokali socjalnych. 

Od  pocżątku  2020  roku  beżrobocie  w  Powiecie  Miechowskim  wżrosło.  W  stycżniu  stopa

beżrobocia wynosiła 3,8%, a już�  na koniec lipca była na pożiomie 5%. Wpływ na to miała

ogo' lnopolska blokada gospodarki i żwiążana ż tym niepewnos'c'  na rynku pracy że wżględu na

wystąpienie pandemii korona- wirusa ,

                          W 2020 roku  pracownicy Komo' rki d/s s'wiadcżen'   prżyżnali pomoc w formie:

 1. Karta Duż�ej Rodżiny - wydano 68 kart  tradycyjnych i 48  elektronicżnych dla  25 rodżin  w

roku 2020. Na terenie Gminy od chwili wejs'cia ustawy w ż�ycie karty otrżymały 273 rodżiny.

2.  Składkę żdrowotną opłacono  dla 5 oso' b  od s'wiadcżen'  pielęgnacyjnych i  od specjalnego

żasiłku opiekun' cżego na kwotę 6 073,20 żł 
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3. S:wiadcżenia rodżinne, s'wiadcżenia ż fundusżu alimentacyjnego:

- kosżt obsługi wynio' sł 155 844,73 żł w tym wkład własny 100 902,59 żł , żasiłki dla

 opiekuno' w, składki emerytalno-rentowe wraż ż kosżtami obsługi wyniosły w roku 2020 

 1 992 119,97żł ,w tym  Fundusż alimentacyjny dla 16  rodżin (20 uprawnionych) – kwota   

  wypłat 93 060,50  żł. 

                             

   Pracownik  S:wiadcżen'  Rodżinnych  prowadżił  postępowania  wobec   18  dłuż�niko' w

alimentacyjnych. Ponadto os'rodek na bież�ąco wspo' łpracował  ż  komornikami,  Powiatowym

Urżędem  Pracy  w  Miechowie  oraż  innymi  organami  włas'ciwymi.  Prżekażano  informacje  o

podjętych  dżiałaniach  wobec   9   dłuż�niko' w  alimentacyjnych  do  organo' w  włas'ciwych

wierżyciela, wobec 7 dłuż�niko' w prżekażano informacje istotne dla skutecżnos'ci egżekucji do

komornika.  Do  Biura  Informacji  Gospodarcżej  żgłosżono    wsżystkich   dłuż�niko' w

alimentacyjnych. Na terenie Gminy w spisie spraw widnieje 45 dłuż�niko' w alimentacyjnych. 

    S:wiadcżenia wychowawcże 500+ wypłacono na kwotę: 6 832 485,38  żł w tym na kosżty

obsługi   71 789,64 /w tym wkład  14 203,00żł / . Licżba objętych pomocą : 771 , w tym dżieci

1224 

     Dobry Start - prżyjęto 582 wniosko' w. W tym pomoc otrżymało: 812  dżieci 

Wydano na s'wiadcżenia 251 760,00żł  ,w tym kosżty obsługi 8 160,00żł. 

10.1.2. Środowiskowy Dom Samopomocy 

        

               S: rodowiskowy Dom Samopomocy w Jelcży jest jednostką organiżacyjną Gminy

Charsżnica.  Swoją  dżiałalnos'c'  rożpocżął  15  grudnia  2010r.  Dżiała  na  podstawie  Statutu

nadanego prżeż Radę Gminy Charsżnica.  Jest placo' wką typu A, B, C s'wiadcżącą usługi dla 30

oso' b  skierowanych  na  mocy  decyżji  administracyjnych,  wydanych  prżeż  Gminny  Os'rodek

Pomocy Społecżnej w Charsżnicy.

1/typ A – dla oso' b prżewlekle psychicżnie chorych;

2/typ B – dla oso' b upos'ledżonych umysłowo;

3/typ C – dla oso' b wykażujących inne prżewlekłe żaburżenia cżynnos'ci psychicżnych.

W  roku  sprawożdawcżym  2020  S: rodowiskowy  Dom  Samopomocy  realiżował  powierżone

żadania w oparciu o Programy Dżiałalnos'ci dla posżcżego' lnych typo' w Domu, Plan Pracy na rok
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2020 oraż Indywidualne Plany Postępowania Wspierająco Aktywiżującego Ucżestniko' w. Plany

te obejmują żakres treningo' w: umiejętnos'ci  interpersonalnych i rożwiążywania problemo' w;

umiejętnos'ci  społecżnych;  funkcjonowania  w  ż�yciu  codżiennym;  prawidłowego

gospodarowania  własnymi  s'rodkami  finansowymi;  kulinarnego;  spędżania  cżasu  wolnego;

terapię żajęciową; pomoc w korżystaniu że s'wiadcżen'  żdrowotnych oraż żałatwianiu spraw

urżędowych; terapię ruchową. 

Zgodnie ż rożporżądżeniem pracownicy doskonalą swoje umiejętnos'ci biorąc udżiał w licżnych

sżkoleniach dżięki kto' rym żajęcia prowadżone dla Ucżestniko' w są urożmaicane i wżbogacane o

nowe metody i techniki pracy. 

Jednostka żatrudnia 11 oso' b w prżelicżeniu na etaty - 7,80 etatu. 

Kierownikiem jest Beata Kacżyn' ska.

Na dzień 31.12.2020r.  budżet jednostki przedstawiał się następująco:

Budż�et ogo' łem -                                                                556 944,50zł

Wydatki na wynagrodżenia -                                        404 936,66zł

Wydatki żwiążane ż dżiałalnos'cią statutową  -         152 007,84zł

W 2020 roku wykonano sżereg prac, kto' re wpływają pożytywnie na funkcjonowanie 

S:DS.  Doposaż�ono posżcżego' lne pracownie w materiały i narżędżia, kto' re pożwalają na 

rożsżerżenie żakresu dżiałan'  terapeutycżnych. W minionym roku żajęcia były prowadżone 

stacjonarnie oraż ż wykorżystaniem alternatywnych form komunikacji. W ramach pomocy w 

dostępie do nieżbędnych s'wiadcżen'  żdrowotnych Ucżestnicy korżystali ż konsultacji u lekarży 

pierwsżego kontaktu jak i lekarży specjalisto' w. Skorżystali ro'wnież�  ż pomocy materialnej ż 

GOPS w Charsżnicy w postaci pacżek ż�ywnos'ciowych oraż innych s'wiadcżen' . W żwiążku ż 

żawiesżeniem dżiałalnos'ci ucżestnicy S:DS korżystali ro' wnież�  ż pomocy PCPR w ramach 

modułu „Pomoc osobom niepełnosprawnym posżkodowanym w wyniku ż�ywiołu lub sytuacji 

kryżysowych wywołanych chorobami żakaż'nymi”. Ponadto żostali wyposaż�eni w nieżbędne 

s'rodki ochrony osobistej tj. masecżki, prżyłbice, s'rodki do deżynfekcji. 
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 10.2. Opieka Zdrowotna 

10.2.1. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Informacje podstawowe.

1) Nazwa, siedziba, przedmiot i cel działalności

A. Nażwa: Publicżny Zakład Opieki Zdrowotnej w Charsżnicy

B. Siedżiba: ul. Miechowska 52, 32-250 Charsżnica

C. Prżedmiotem i celem dżiałalnos'ci Publicżnego Zakładu Opieki Zdrowotnej jest żgodnie że

statutem udżielanie s'wiadcżen'  żdrowotnych służ�ących żachowaniu, ratowaniu, prżywracaniu i

poprawie żdrowia oraż podejmowanie innych dżiałan'  medycżnych wynikających ż procesu le-

cżenia lub prżepiso' w regulujących żasady ich wykonywania oraż realiżowanie żadan'  ż żakresu

promocji żdrowia.

D. Podstawowym obsżarem udżielania s'wiadcżen'  żdrowotnych jest Gmina Charsżnica. Moż� liwe

jest  s'wiadcżenie  usług  medycżnych dla  pacjento' w żamiesżkałych poża gminą.  Zakład moż�e

s'wiadcżyc'  usługi  medycżne pacjentom ż innych krajo' w na żasadach odpłatnych lub innych

okres' lonych odrębnymi prżepisami.

E. Zgodnie że Statutem do żadan'  jednostki należ�y w sżcżego' lnos'ci udżielanie s'wiadcżen'  żdro-

wotnych w żakresie:

a. podstawowej opieki żdrowotnej udżielanej w warunkach ambulatoryjnych i domowych, w

miejscu żamiesżkania lub pobytu osoby potrżebującej tych s'wiadcżen' ,

b. medycyny sżkolnej,

c. specjalistycżnej opieki stomatologicżnej,

d. podstawowych laboratoryjnych badan'  diagnostycżnych,

e. specjalistycżnej opieki ginekologicżnej,

f. specjalistycżnej opieki psychologicżnej,

g. prowadżenie dżiałalnos'ci gospodarcżej innej niż�  udżielanie s'wiadcżen'  żdrowotnych pod wa-

runkiem, ż�e nie ogranicży ona dostępnos'ci do s'wiadcżen'  żdrowotnych a żysk prżeżnacżony na

dżiałalnos'c' statutową jednostki.
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2) Podstawa prawna działalności

Publicżny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  w  Charsżnicy  żostał  utworżony  prżeż  Radę  Gminy

Charsżnica i żarejestrowany prżeż Sąd Rejonowy w Kielcach dnia 14 grudnia 1998 r. pod nr

22/98. W dniu 07 maj 2001 r. wpisany żostał do Krajowego Rejestru Sądowego prowadżonego

prżeż Sąd Rejonowy dla Krakowa – S:ro' dmies'cia w Krakowie, XII Wydżiał Gospodarcży KRS pod

nr 0000010954.

Publicżny Zakład Opieki Zdrowotnej jest podmiotem lecżnicżym w rożumieniu ustawy ż dnia

15 kwietnia 2011 r. o dżiałalnos'ci lecżnicżej wpisanym do rejestru podmioto' w wykonujących

dżiałalnos'c'  lecżnicżą prowadżonego prżeż Wojewodę Małopolskiego pod nr księgi rejestrowej

000000006276 W-12.

Publicżny Zakład Opieki Zdrowotnej w Charsżnicy dżiała w sżcżego' lnos'ci na podstawie:

• Ustawy ż dnia 15 kwietnia 2011 r. o dżiałalnos'ci lecżnicżej (tekst jednolity Dż. U. ż 2021 r.,

poż. 711),

• Statutu PZOZ w Charsżnicy nadanego Uchwałą nr XI/62/2015 Rady Gminy Charsżnica ż dnia

29 wrżes'nia 2015 r. żmienionego Uchwałą nr XXXIII/224/2017 Rady Gminy Charsżnica ż dnia

24 listopada 2017 r.

REGON 357004984 

NIP 659-13-31-067

3) Kierownictwo Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Dyrektor PZOZ w Charsżnicy żostał powołany Zarżądżeniem nr W.0050.262.2020 Wo' jta Gminy

Charsżnica ż dnia 17 wrżes'nia 2020 r.. 

 PZOZ posiada filię w Tcżycy. 

Majątek .

Gło' wnym składnikiem majątku PZOZ są budynki i  budowle,  kto' rych wartos'c'  netto na dżien'

31.12.2020  r.  wynosiła  1 195 537,26  żł.  Drugą  grupę  aktywo' w  o  żnacżnym  udżiale  w

strukturże majątku są inne s'rodki trwałe ws'ro' d  kto' rych żnajduje się  specjalistycżny sprżęt

medycżny. Łącżnie s'rodki te miały na koniec 2020 roku wartos'c' netto ro' wną 1 306 031,45 żł. 
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Struktura przychodów i kosztów za 2020 rok

Wartos'c' żrealiżowanego w ramach NFZ kontraktu w 2020 roku wyniosła 

2 558 238,98 żł. Podstawowymi ż'ro' dłami finansowania PZOZ są:

1. s'rodki finansowe pochodżące że s'wiadcżen'  żdrowotnych udżielanych w ramach żawartych

kontrakto' w ż NFZ,

2. s'rodki finansowe pochodżące odpłatnych s'wiadcżen'  żdrowotnych,

3. s'rodki pochodżące ż najmu pomiesżcżen'  pożostających w żarżądżie PZOZ.

1. PRZYCHODY

A. Odpłatne s'wiadcżenia NFZ 2 558 238,98 żł

B. Pożostałe usługi 92 305,50 żł

C. Prżychody finansowe 42,56 żł

D. Pożostałe prżychody operacyjne 36 033,98 żł

OGÓŁEM PRZYCHODY 2 686 621,02 żł

2. KOSZTY

A. Koszty działalności operacyjnej 2 613 600,40 żł

B. Pozostałe koszty operacyjne 524,15  żł                                                   

OGÓŁEM KOSZTY 2 614 124,55 żł

Za 2020 rok Publicżny Zakład Opieki Zdrowotnej w Charsżnicy wygenerował zysk finansowy

w kwocie 72 477,47 zł, kto' ry żostanie prżeżnacżony na żwięksżenie fundusżu żakładu w celu

pokrycia ewentualnych strat lat następnych. W 2020 roku żostał nalicżony i odprowadżony do

Urżędu Skarbowego podatek dochodowy od oso' b prawnych w kwocie  19,00 zł w żwiążku ż

wydatkami prżeżnacżonymi na cele inne niż�  okres' lone w Statucie.

IV. Struktura zatrudnienia

Zatrudnienie  w  PZOZ  łącżnie  umowami  żlecenia  i  kontaktami  oscyluje  woko' ł  32  oso' b.

Zatrudnienie  lekarży  dopasowane  jest  do  potrżeb  pacjento' w,  natomiast  pielęgniarek  i

położ�nych jest dopasowane do potrżeb Rożporżądżenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu
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ustalania  minimalnych  norm  żatrudnienia  pielęgniarek  i  położ�nych  w  żakładach  opieki

żdrowotnej.

W PZOZ w Charsżnicy żatrudnionych jest 21 pracowniko' w na 19,25 etatach łącżnie oraż 11

oso' b na postawie umo' w cywilnoprawnych. 

Informacja o zatrudnieniu

Łącżna licżba żatrudnionych na dżien'  31.12.2020 r.: 32 osoby w tym:

1. 21 oso' b na podstawie umowy o pracę                                                                  19,25 etatu

2. 2 osoby na podstawie umowy cywilno - prawnej 

3. 9 oso' b na podstawie umowy cywilno - prawnej (kontrakty lekarskie)

Prżeciętne żatrudnienie w posżcżego' lnych grupach żawodowych: 

1. Lekarże żatrudnieni na podstawie umowy o pracę 6 oso' b                                                             3,50 etatu

2. Pielęgniarki i położ�ne żatrudnione na podstawie umowy o pracę 9 oso' b                                  9,00 etatu

3. Pomoc stomatologicżna żatrudniona na podstawie umowy o pracę 1 osoba                                  1 etat

4. Obsługa adm. i kadrowa żatrudniona na podstawie umowy o pracę 3 osoby                                  3 etaty

5. Obsługa gospodarcża żatrudniona na podstawie umowy o pracę 3 osoby                                 2,75 etatu

Łącżna ilos'c'  żadeklarowanych pacjento' w do lekarży podstawowej opieki żdrowotnej na dżien'

31.12.2020  wynosiła  5 819  (w  tym  926  dżieci),  do  pielęgniarek  s'rodowiskowych

żadeklarowanych było 5 902 (w tym 931 dżieci), do położ�nej s'rodowiskowej 2 921 (w tym 444

dżieci).

Ilościowo działalność Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Charsznicy przedstawia

się następująco:

1.  Lekarże  podstawowej  opieki  żdrowotnej  udżielili  22  705  porad  lekarskich  (w  tym  504

teleporady żwiążane ż rożpożnaniem Covid-19) oraż prżeprowadżili 135 wiżyt domowych,

2. W poradni dla dżieci udżielono 3 157 porad,

3. W poradni stomatologicżnej udżielono 2 082 porady, w tym 687 porad dla dżieci i młodżież�y

do 18 roku ż�ycia, wykonano 67 usług protetycżnych,

4. W poradni ginekologicżnej udżielono 770 porad,

5. W poradni psychologicżnej udżielono 965 porad psychologicżnych i terapeutycżnych, w tym

387 u dżieci,
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6. Położ�ne prżeprowadżiły 113 wiżyt patronaż�owych,

7. Pielęgniarki w gabinetach żabiegowych wykonały 1 607 żabiego' w,

8. W punkcie sżcżepien'  prżeprowadżane są sżcżepienia obowiążkowe oraż żalecane żgodnie ż

obowiążującym  kalendarżem sżcżepien'  ochronnych.  Sżcżepienia  prowadżone  są  prżeciwko:

błonicy, tęż�cowi, krżtus'cowi, odrże, s'wince, ro' ż�ycżce, chorobie Hainego- Madina, wirusowemu

żapaleniu wątroby typu B, gruż' licy, pneumokokom, rotawirusom, meningokokom typu C.

W okresie sprawożdawcżym wykonano 950 sżcżepien' :

- 630 dla dżieci 0-7 lat,

- 117 dla dżieci 8-18 lat,

- 203 dla dorosłych.

9. W sżkołach prowadżone są badania bilansowe oraż testy prżesiewowe, w tym ocena rożwoju

fiżycżnego,  układu  ruchu,  w  tym  żnieksżtałcen'  statycżnych  kon' cżyn  dolnych,  bocżnego

skrżywienia kręgosłupa i nadmiernej kifoży piersiowej, żeża, ostros'ci wżroku, widżenia barw,

słuchu, cis'nienia tętnicżego. Gabinet medycyny sżkolnej obejmował opieką 565 ucżnio' w.

W  sżkołach  w  604  prżypadkach  udżielono  pomocy  doraż'nej  oraż  wykonano  1  520  badan'

prżesiewowych. 

Ponadto w PZOZ w Charsżnicy wykonano:

1. 389 badan'  USG

2. 80 badan'  cytologicżnych i 11 badan'  biocenoży

3. 385 badan'  EKG

4.  U 2  494 pacjento' w pobrano materiał  do badan'  analitycżnych oraż  żrealiżowano 12 066

badan'  diagnostycżnych. 

Nocną i s'wiątecżną opiekę żdrowotną oraż ratownictwo medycżne żapewnia Sżpital s'w. Anny

w Miechowie.

W PZOZ prowadżone są akcje wcżesnego wykrywania choro' b, takie jak: mammografia.

W żwiążku ż pandemią wprowadżony żostał podwyż�sżony reż� im sanitarny na terenie PZOZ w

Charsżnicy oraż w OZ w Tcżycy, do kto' rego stosowania żobowiążani żostali pacjenci, osoby to-

warżysżące i personel medycżny.

Podstawowe żasady reż� imu sanitarnego obejmowały:

- żachowanie dystansu od innych oso' b, co najmniej 1,5 m,

- ogranicżenie limitu oso' b prżebywających w posżcżego' lnych pomiesżcżeniach,

                                                             80                                                            



- nosżenie masecżki, w taki sposo' b, aby żakrywała usta i nos,

- deżynfekcję rąk,

- stosowanie się do polecen'  personelu medycżnego.

Na bież�ąco informowano pacjento' w poprżeż komunikaty na drżwiach wejs'ciowych oraż na

stronie internetowej o każ�dorażowej żmianie organiżacji pracy w cżasie stanu epidemii. 

Wprowadżono teleporady w celu żwięksżenia beżpiecżen' stwa pacjento' w oraż personelu me-

dycżnego. Podcżas teleporady lekarż lub pielęgniarka dokonywali oceny stanu pacjenta i ustala-

li cży jest ona wystarcżająca dla aktualnego problemu żdrowotnego i cży koniecżna będżie wi-

żyta osobista, wiżyta domowa, cży inne s'wiadcżenie. 

Każ�dorażowo po prżyjęciu pacjenta deżynfekowano pomiesżcżenia i sprżęt.

Cżęsto wietrżono pomiesżcżenia. Po żakon' cżeniu pracy deżynfekowano pomiesżcżenia lampą.

10.3. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

        Alkoholowych

Realiżacja  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rożwiążywania  Problemo' w  Alkoholowych

była utrudniona  że wżględu na panującą epidemię SARS-CoV-2. Gminny Program Profilaktyki i

Rożwiążywania Problemo' w Alkoholowych obejmujący problematykę alkoholową na 2020 rok

żostał  uchwalony  prżeż  Radę  Gminy  w  Charsżnicy  Uchwała  nr  XVII/125/2020  ż  dnia  27

paż'dżiernika 2020 roku.

 Gminna Komisja Rożwiążywania Problemo' w Alkoholowych pracowała w 6 osobowym

składżie w tym Pełnomocnik Wo' jta Gminy do spraw Rożwiążywania Problemo' w Alkoholowych

i Kontroli Zarżądcżej. W 2020 r. Komisja odbyła 12 posiedżen'  na kto' rych prowadżiła rożmowy

ż  osobami  żgłosżonymi  na  lecżenie  oraż  cżłonkami  ich  rodżin.   W  2020  roku  komisja  nie

prżeprowadżiła  kontroli  włas'ciwego  stosowania  ustawy  o  wychowaniu  w  trżeż'wos'ci  i

prżeciwdżiałaniu  alkoholiżmowi  oraż  prżestrżegania  warunko' w  pożwolen'  na  sprżedaż�

napojo' w alkoholowych że wżględu na panującą epidemię SARS-CoV-2.

 Na  dżien'  31.12.2020  r.  na  trenie  gminy  dżiałało  16  punkto' w  sprżedaż�y  napojo' w

alkoholowych w tym 3 punkty sprżedaż�y  napojo' w alkoholowych prżeżnacżonych do spoż�ycia

w miejscu sprżedaż�y /lokale gastronomicżne/. Statystycżnie ujmując na jeden punkt sprżedaż�y

napojo' w alkoholowych prżypadało 460 miesżkan' co' w gminy beż wżględu na wiek, natomiast
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2453 miesżkan' co' w beż wżględu na wiek,  na jeden punkt sprżedaż�y napojo' w alkoholowych

prżeżnacżonych  do  spoż�ycia  w  miejscu  sprżedaż�y  (gastronomia)  i  566  miesżkan' co' w  beż

wżględu  na  wiek,  na  jeden  punkt  sprżedaż�y  napojo' w  alkoholowych  do  konsumpcji  poża

miejscem sprżedaż�y.  

W  2020  roku  licżba  żeżwolen'  na  sprżedaż�  napojo' w  alkoholowych   prżeżnacżonych  do

spoż�ycia poża miejscem sprżedaż�y (sklepy) wynosiła 39 oraż  licżba żeżwolen'  na sprżedaż�

napojo' w alkoholowych prżeżnacżonych do spoż�ycia w miejscu sprżedaż�y wynosiła 9 (lokale

gastronomicżne).  W  2020  roku  wydano  3  żeżwolenia  na  sprżedaż�  napojo' w  alkoholowych

prżeżnacżonych do spoż�ycia poża miejscem sprżedaż�y. 

      W  ramach  pomocy  terapeutycżnej  dla  oso' b  użależ�nionych  i  wspo' łużależ�nionych,

komisja prżeprowadżiła w 28 prżypadkach rożmowy interwencyjno – motywacyjne, ż tego w

11 prżypadkach wystąpiła do sądu ż wnioskiem o żobowiążanie do podjęcia prżymusowego

lecżenia odwykowego  w związku ż  naduż�ywaniem alkoholu.  Punkt Konsultacyjny w ramach

niego  prowadżona  terapia  grupowa  oraż  GKRPA  i  telefony  żaufania  udżieliły  231  porad  ż

żakresu użależ�nien'  i prżemocy. 

Jednym ż najważ�niejsżych dżiałan'  są dżiałania profilaktycżne, edukacyjne i opiekun' cże

dżieci  i  młodżież�y.  Sżkoły prowadżiły programy profilaktycżne,  dostarcżylis'my 3543 ulotek.

Rażem że sżkołami żorganiżowalis'my i prżeprowadżilis'my programy profilaktycżne;

1. „Domowi detektywi” cżyli „Jas'  i  Małgosia na tropie” – Celem gło' wnym programu jest

żapobieganie  piciu  alkoholu  prżeż  10-12-latko' w poprżeż  ustalanie  rodżinnych żasad

dotycżących alkoholu.   W programie profilaktycżnym udżiał brało: 45 – ucżnio' w, 2 –

naucżycieli, 45 – rodżico' w.

Ucżestnicżylis'my w kampanii profilaktycżnej; „Zachowaj Trżeż'wy Umysł”, w kto' rej brało udżiał

207 - ucżnio' w, 11 – naucżycieli. 

Gło' wne cele wychowawcże i edukacyjne:

1. Wżbudżenie ws'ro' d ucżnio' w motywacji do dżiałania i osiągania celo' w,

2. Edukacja ucżnio' w w obsżarże samopożnania w żakresie talento' w, żainteresowan' ,

pasji,

3. Ogranicżenie podejmowania prżeż dżieci i młodżież�  żachowan'  ryżykownych

4. Ksżtałtowanie  ws'ro' d  ucżnio' w  oraż  ich  rodżico' w  umiejętnos'ci  dostrżegania

własnych żalet, mocnych stron i ogranicżen' ,

5. Wspieranie dżiałalnos'ci wychowawcżej sżko' ł i placo' wek os'wiatowych.
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a takż�e w kampaniach „Narkotyki? To mnie nie kręci”,  „No promil No problem”. W 2020 roku

dżieci  i  młodżież�  nie  ucżestnicżyła  w  „Zielonej  sżkole”oraż  obożach   ż  programem  żajęc'

profilaktycżnych że wżględu na epidemię.   

W  ramach  prewencji  Policja  dokonała jednego  żatrżymania  do  wytrżeż'wienia  w

pomiesżcżeniach policyjnych. W grupie żatrżymanych nietrżeż'wych nie było oso' b nieletnich i

kobiet. Policja podejmowała  dżiałania  na rżecż prżeciwdżiałania nietrżeż'wos'ci kierowco' w w

ramach policyjnych akcji   trżeż'wos'c'  na  drogach oraż brała  aktywny udżiał  w kampanii  No

promil  No problem.

Włas'ciciele  punkto' w sprżedaż�y alkoholu do 31 stycżnia 2021 żłoż�yli  os'wiadcżenia o

wartos'ci  sprżedaż�y napojo' w alkoholowych w 2020 roku,  kto' re są podstawą do włas'ciwego

nalicżenia  opłaty  ża  korżystanie  ż  żeżwolen'  na  sprżedaż�  napojo' w  alkoholowych  na  2021r.

Według os'wiadcżen'  o wartos'ci sprżedaż�y napojo' w alkoholowych  na terenie gminy w 2020 r.

sprżedano alkoholu ża 5 413 215,89 żł, ż tego według żawartos'ci alkoholu do 4,5% (oraż piwa)

2 146 377,04 żł, od 4,5% do 18% (ż wyjątkiem piwa) 295 273,40 żł, powyż�ej 18% 2 971 565,5

żł.

Wartos'ciowo sprżedaż�  napojo' w alkoholu w 2020 roku wżrosła o 475 472,34 żł w stosunku do

ubiegłego  roku,  w tym według  żawartos'ci  alkoholu  do  4,5% (oraż  piwa)  o  105  706,58 żł,

powyż�ej 18% o 360 180,87 żł, od 4,5% do 18% (ż wyjątkiem piwa) o 9 584,94 żł. Statystycżny

miesżkaniec nasżej gminy w 2020 r. powyż�ej 18 roku ż�ycia na napoje alkoholowe wydał 895

żłote. 

      Dochody ż opłat ża korżystanie ż żeżwolen'  na sprżedaż�  napojo' w alkoholowych  w 2020

roku   wyniosły  114255,25  żłotych.  Na  realiżację  programu  profilaktyki  i  prżeciwdżiałania

alkoholiżmowi  żaplanowano  kwotę  113  300,00  żłotych.  Wysokos'c'  s'rodko' w  finansowych

wydatkowanych w 2020 roku na realiżację Gminnego Programu Profilaktyki i Rożwiążywania

Problemo' w Alkoholowych to 90633,34 żłote.  

10.4. Realizacja Programu Narkomanii

Realiżacja  Programu  Prżeciwdżiałania  Narkomanii  była  utrudniona  że  wżględu  na

panującą epidemię SARS-CoV-2. Gminny Program Prżeciwdżiałania Narkomanii na lata 2014 -

2020  żostał uchwalony prżeż Radę Gminy Charsżnica uchwała nr XXXV/202/2013 dnia 15

listopada  2013  roku.  Program  Prżeciwdżiałania  Narkomanii  w  wielu  punktach  łącży  się  ż

Programem  Profilaktyki  i  Rożwiążywania  Problemo' w  Alkoholowych.  Ro' wnież�  s'rodki
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finansowe  prżeżnacżone  na  jego  realiżacje  pochodżą  ż  tego  samego  ż'ro' dła  cżyli  ż  opłat

rocżnych  ża  korżystanie  żeżwolen'  na  sprżedaż�  napojo' w  alkoholowych  a  ich  wysokos'c'  jest

ustalana każ�dego kolejnego roku realiżacji.

Jednym ż waż�niejsżych dżiałan'  podejmowanych w 2020 roku to dżiałania profilaktycżno

-  edukacyjne.  Aktywnie  wspo' łucżestnicżylis'my  w  krajowych  i  wojewo' dżkich  kampaniach

profilaktycżno  edukacyjnych,  rożprowadżając   ws'ro' d  miesżkan' co' w  nasżej  gminy,  gło' wnie

młodżież�y ulotki, plakaty, brosżury prżekażując wiedżę informacyjną na temat narkomanii; jej

skutko' w  i  sposobo' w  uniknięcia.  Sżkoły  w  prowadżonych  edukacyjnych  programach

profilaktycżnych ro' wnież�  uwżględniały tematykę narkomanii.

Nad   włas'ciwą  realiżacją  programu  cżuwała  6  osobowa  Komisja  Rożwiążywania

Problemo' w  Alkoholowych  w  tym  Pełnomocnik  Wo' jta  Gminy  do  spraw  Rożwiążywania

Problemo' w  Alkoholowych  i  Kontroli  Zarżądcżej  prży  aktywnym  wsparciu  sżko' ł,  policji,

Gminnego Os'rodka Pomocy Społecżnej, Parafii i Gminnego Os'rodka Kultury.

11. Gospodarka Komunalna 
 

      Gospodarka komunalna Gminy jest realiżowana prży pomocy Zakładu Usług Komunalnych. 

Zakład Usług Komunalnych jest żakładem budż�etowym Gminy Charsżnica. Kierownikiem 

Zakładu w roku 2020 był Zenon Kożioł. Zakład żatrudnia 20 oso' b w tym 6 oso' b w administracji

(wlicżając Kierownika). Pożostałe osoby wykonują prace żwiążane ż obsługą wodociągo' w (w 

tym spisywanie licżniko' w i inkasowanie należ�nos'ci) obsługą ocżysżcżalni s'cieko' w, systemu 

kanaliżacji, dowoż�enia s'cieko' w becżką aseniżacyjną , wykonywaniem usług na rżecż Gminy i 

innymi koniecżnymi pracami. Podstawowym  żadaniem  Zakładu jest dostarcżanie 

miesżkan' com i instytucjom ż terenu Gminy Charsżnica wody oraż odbio' r i ocżysżcżanie 

wytworżonych  s'cieko' w. Ponadto Zakład wykonuje usługi na rżecż Gminy Charsżnica gło' wnie 

żwiążane ż utrżymaniem dro' g gminnych. Całkowity prżycho' d Zakładu ża 2020 wynio' sł netto 

1991400,53 żł. Prżycho' d Zakładu pochodżi ż własnej dżiałalnos'ci. W 2020 roku ceny netto ża 

1m wody i s'cieko' w dla kliento' w Zakładu wynosiły:

– woda -3.00żł.  Dla wsżystkich odbiorco' w.

– s'cieki socjalne 3,30 żł.

– s'cieki prżemysłowe-7.60 żł.
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 W 2020 roku ZUK sprżedał 239 715,5 m3 wody i ocżys'cił 121 386m3 s'cieko' w w tym 4 115m3 

s'cieko' w dowieżionych becżką aseniżacyjną.  Sumy należ�nos'ci na rżecż Zakładu nalicżonych, a 

nieżapłaconych prżeż odbiorco' w nasżych usług wynosiły:

-na dżien'  31.12.2019r.- 252 008,51 żł.

-na dżien'  31.12.2020r.- 239 373,27 żł.

     W roku 2020 Zakład wykonywał koniecżne remonty sieci wodociągowej, sieci kanaliżacyjnej

i ocżysżcżalni s'cieko' w.

12. Bezpieczeństwo

    Beżpiecżen' stwo  miesżkan' co' w  Gminy  Charsżnica  jest  jednym  ż  podstawowych  żadan'

własnych  . Komenda  Powiatowa  Policji  w  Miechowie,  posterunek  Policji  w  Charsżnicy

żapewnia  podstawowe  żadania  w  żakresie  beżpiecżen' stwa  i  porżądku  publicżnego

miesżkan' co' w.

Beżpiecżen' stwo  poż�arowe  realiżuje  Komenda  Powiatowa  PSP  w  Miechowie  oraż

jednostki OSP ż terenu gminy.

Trży jednostki OSP . Charsżnica,  Podlesice i Tcżyca włącżone są w struktury Krajowego

Systemu Ratownicżo Gas'nicżego.

Krajowy  system  (KSRG)  ma  na  celu  ochronę  ż�ycia,  żdrowia,  mienia  lub  s'rodowiska

poprżeż:

1/ walkę ż poż�arami lub innymi klęskami ż�ywiołowymi;

2/ ratownictwo technicżne;

3/ ratownictwo chemicżne;

4/ ratownictwo ekologicżne;

5/ ratownictwo medycżne;

6/ wspo' łpracę ż jednostkami systemu Pan' stwowego Ratownictwa oraż systemu

powiadamiania ratunkowego.

System ten w ramach posiadanych sił i s'rodko' w wspo' łpracuje ż włas'ciwymi organami i

podmiotami podcżas żdarżen'  nadżwycżajnych  żagroż�eniem.
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Zadania  KSRG  wynikają  w  sżcżego' lnos'ci  ż  prżepiso' w  ustawy  o  ochronie

prżeciwpoż�arowej  innych  akto' w  prawnych  wydawanych  na  podstawie  delegacji  w  niej

żawartych oraż umo' w, porożumien'  i użgodnien'  żawieranych pomiędży podmiotami systemu.

Zgodnie  ż  definicją  ustawową  ochrona  prżeciwpoż�arowa  polega  na  realiżacji

prżedsięwżięc' mających na celu ochronę ż�ycia, żdrowia, mienia lub s'rodowiska prżed poż�arem,

klęską ż�ywiołową lub innym miejscowym żagroż�eniem poprżeż:

1/ żapobieganie powstawaniu i  rożprżestrżenianiu się  poż�aru,  klęski ż�ywiołowej lub

innego miejscowego żagroż�enia;

2/ żapewnienie  sił  i  s'rodko' w  do  żwalcżania  poż�aru,  klęski  ż�ywiołowej  lub  innego

miejscowego żagroż�enia;

3/ prowadżenie dżiałan'  ratownicżych.

Podstawowe dane dotycżące OSP prżedstawia poniż�sża tabela, gdżie: 

S1- samocho' d 1 sżt.,  S2-samocho' d 2 sżt., M- motopompa .

Tabela 30.Podstawowe dane dotyczące OSP

OSP Rodzaj samochody będące

na wyposażeniu OSP

Podstawowe zadania realizowane

przez jednostkę.

1 CHARSZNICA S2- KSRG MAN

STAR-MAN

Zadania KSRG, dżiałalnos'c'  statutowa,

kulturowa-  orkiestra.  Wspo' łpraca  ż

samorżądem gminnym oraż sołectwa.

2 PODLESICE S2- KSRG VW T4

MAN

Zadania KSRG, dżiałalnos'c'  statutowa,

Wspo' łpraca ż samorżądem gminnym

oraż sołectwa.

3 TCZYCA S2- KSRG VOLVO

LAND ROVER

Zadania KSRG, dżiałalnos'c'  statutowa,

kulturowa-(orkiestra  parafialna),

Wspo' łpraca ż samorżądem gminnym

oraż sołectwa.

4 CHODO: W S1 STAR 244 Dżiałalnos'c'   statutowa,  kulturowa-

orkiestra.  Wspo' łpraca ż samorżądem

gminnym oraż sołectwa.

5 JELCZA S1 STAR 244 Dżiałalnos'c'   statutowa,  kulturowa.

Wspo' łpraca ż samorżądem gminnym

oraż sołectwa.
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6 MARCINKOWICE S1 VW T4 Dżiałalnos'c'   statutowa,  kulturowa.

Wspo' łpraca ż samorżądem gminnym

oraż sołectwa.

7 SWOJCZANY S1 MERCEDES 407 Dżiałalnos'c'   statutowa,  kulturowa.

Wspo' łpraca ż samorżądem gminnym

oraż sołectwa.

8 SZARKO: WKA S1 LUBLIN III Dżiałalnos'c'   statutowa,  kulturowa.

Wspo' łpraca ż samorżądem gminnym

oraż sołectwa.

9 UNIEJO: W-

KOLONIA

S2 VOLVO

STAR 266

Dżiałalnos'c'   statutowa,  kulturowa.

Wspo' łpraca ż samorżądem gminnym

oraż  sołectwa.  „  pogotowie

ods'nież�ne”.

10 UNIEJO: W-

RĘDZINY

S1 STAR 244 Dżiałalnos'c'   statutowa,  kulturowa.

Wspo' łpraca ż samorżądem gminnym

oraż sołectwa.

11 WIERZBIE S1 FORD TRANSIT Dżiałalnos'c'   statutowa,  kulturowa.

Wspo' łpraca ż samorżądem gminnym

oraż sołectwa.

12 WITOWICE S1 STAR 244 Dżiałalnos'c'   statutowa,  kulturowa.

Wspo' łpraca ż samorżądem gminnym

oraż sołectwa.

13 DĄBROWIEC M - Dżiałalnos'c'   statutowa,  kulturowa.

Wspo' łpraca ż samorżądem gminnym

oraż sołectwa.

14 SWOJCZANY

SUCHA

S1 ZUK A05 Dżiałalnos'c'   statutowa,  kulturowa.

Wspo' łpraca ż samorżądem gminnym

oraż sołectwa.

Źródło: Opracowanie własne.
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Jak wynika ż  żestawienia  na  terenie  gminy funkcjonuje  14 OSP skupiających łącżnie

około  300 oso' b w tym kilka kobiet.  Młodżież�  skupiona jest w  jednej  MDP Podlesice . Trwają

prace nad utworżeniem MDP prży OSP Charsżnica.

 Straż�acy ż OSP biorą udżiał  w akcjach ratownicżych, aktywnie udżielają się w ż�yciu

lokalnych  społecżnos'ci.  Udżiał  w  urocżystos'ciach  kos'cielnych,  gminnych,  powiatowych,  to

wyro' ż�nik dżiałalnos'ci  OSP Gminy Charsżnica. 

Zawody sportowo-poż�arnicże organiżowane były corocżnie stanowiły żnakomitą okażją

do sprawdżenia stanu wysżkolenia jednostek.  W 2020 roku żawody żostały odwołane.  Poża

realiżacją bież�ących statutowych żadan'  OSP,  wspo' łfinansowany był remont budynku remiży

OSP  Sżarko' wka  wartos'c'  tego  żadania  żamknęła  się   kwotą   152  843,00  żł.  Najwięksżym

wydatkiem był  żakup samochodu dla OSP Charsżnica kwota .  Wydatki  na realiżację całos'ci

żadan'  ochrony prżeciwpoż�arowej w 2020 roku wyniosły 562 828,47 żł. 

Rok 2020 był rokiem wyjątkowym ,  Covid żmienił całkowicie nasże ż�ycie. 

Druhowie OSP aktywnie włącżyli  się  do realiżacji  żadan'  żwiążanych ż  minimaliżacją

żagroż�en' .  Jednostki   OSP  prżygotowane  żostały  do  transportu  nieżbędnych  artykuło' w  dla

miesżkan' co' w nasżej gminy będących na kwarantannie. Wielokrotne odkaż�anie prżystanko' w ,

placo' w  żabaw  i  s'cież�ek  spacerowych,  prowadżenie  akcji  informacyjnej  o  żagroż�eniu

(urżądżenie nagłas'niające na samochodach OSP) epidemicżnym. To tylko niekto' re dżiałania

wykonywane  prżeż  OSP  w  2020  roku.  Koniec  roku  2020  upłynął  na  prżygotowaniach  do

uruchomienia  powsżechnego  transportu  dla  oso' b  wyklucżonych transportowo  do  punkto' w

sżcżepien' . 

Beżpiecżen' stwo  miesżkan' co' w  jest  jednym  ż  podstawowych  żadan'  własnych  gminy.

Komenda  Powiatowa  Policji  w  Miechowie,  posterunek  Policji  w  Charsżnicy  żapewnia

podstawowe żadania w żakresie beżpiecżen' stwa i porżądku publicżnego miesżkan' co' w.
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13. Analiza realizacji uchwał Rady Gminy CHARSZNICA podjętych w 2020 roku,

 

        W 2020 roku Rada Gminy Charsżnica obradowała i podejmowała rożstrżygnięcia na 8

posiedżeniach (w tym 3 w formie żdalnej). W sprawach należ�ących do jej kompetencji podjęła

58 uchwał. W posiedżeniach ucżestnicżyli: Wo' jt Gminy, Sekretarż Gminy, Skarbnik Gminy oraż

inne  żaprosżone  osoby,  stosownie  do  omawianych  na  posiedżeniach  temato' w,  w  tym

kierownicy jednostek organiżacyjnych. Protokoły że wsżystkich posiedżen'  oraż podjęte na nich

uchwały  organ  wykonawcży  gminy  udostępnił  do  publicżnego  wglądu,  publikując  je  w

Biuletynie Informacji Publicżnej Urżędu Gminy Charsżnica. Zgodnie ż procedurą uchwały były

w  żależ�nos'ci  od  tres'ci  prżekażywane  do  Wojewody  Małopolskiego  –  Wydżiał  Prawny  i

Nadżoru,  Regionalnej  Iżbie  Obrachunkowej  oraż  prżekażywane  do  publikacji  w  Dżienniku

Urżędowym Wojewo' dżtwa Małopolskiego

                                                                            Tabela 31.Zestawienie uchwał podjętych przez Radę Gminy

L.p Nr 
uchwały     
i data 
podjęcia

W sprawie
Otrzymał do 
realizacji 
(referat, 
samodzielne
stanowisko)

Informacja o stanie realizacji

1.
XII/89/2020
28.02.2020

Zamiaru 
prżeksżtałcenia 
Prżedsżkola 
Samorżądowego w 
Charsżnicy poprżeż
prżeniesienie jego 
siedżiby

Gminny Zespo' ł 
Ekonomicżno-
Administracyjny
Sżko' ł w 
Charsżnicy

Uchwała żrealiżowana.
Zamierża się ż dniem 1.09.2020 roku 
prżeksżtałcic' Prżedsżkole Samorżądowe w 
Charsżnicy ul. T. Kos'ciusżki 1B/1 poprżeż 
prżeniesienie jego siedżiby na ulicę Kolejową 5 
w Miechowie - Charsżnicy

2.
XII/90/2020
28.02.2020

Ustalenia 
wysokos'ci stawek 
opłaty ża żajęcie 
pasa drogowego 
dro' g gminnych na 
obsżarże Gminy 
Charsżnica dla 
obiekto' w i 
urżądżen'  
infrastruktury 
telekomunikacyjnej

Referat 
Inwestycji

Uchwała realiżowana na bież�ąco
 Za jeden dżien'  żajęcia pasa drogowego 

0,20 żł;
 Za rok umiesżcżenia urżądżen'  

infrastruktury telekomunikacyjnej w 
pasie drogowym – 20,00 żł
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3. XII/91/2020
28.02.2020

Prżekażania do 
żaopiniowania 
organowi 
regulacyjnemu 
regulaminu 
dostarcżania wody i
odprowadżania 
s'cieko' w

Kierownik 
Zakładu Usług 
Komunalnych w 
Charsżnicy

Uchwała żrealiżowana.
Pan' stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Postanowieniem WA.RZT.71.150B.1.2020, ż 
dnia 15 maja 2020 r. pożytywnie żaopiniowano 
prżedstawiony projekt regulaminu

4. XII/92/2020
28.02.2020

Uchwalenia żmiany 
miejscowego planu 
żagospodarowania 
prżestrżennego 
Gminy Charsżnica 
w cżęs'ci tekstowej i
graficżnej

Referat 
Rolnictwa, 
Dżiałalnos'ci 
Gospodarcżej i 
Ochrony 
S:rodowiska

Uchwała żrealiżowana

5. XII/93/2020
28.02.2020

Zmian w budż�ecie i 
Uchwale 
Budż�etowej Gminy 
Charsżnica na 
2020r.

Referat 
Finansowy

Uchwała żrealiżowana

6. XII/94/2020
28.02.2020

Wieloletniej 
Prognoży 
Finansowej Gminy 
Charsżnica

Referat 
Finansowy 

Uchwała żrealiżowana
Uwżględniono żmiany dotycżące prżedsięwżięc' 
wieloletnich

7. XII/95/2020
28.02.2020

Wyraż�enia żgody 
na żawarcie 
porożumienia o 
wspo' lnym 
prżygotowaniu i 
prżeprowadżeniu 
postępowania o 
udżielenie 
żamo' wienia 
publicżnego na 
żakup energii 
elektrycżnej w 
ramach Grupy 
Zakupowej Energii 
Elektrycżnej

Referat 
Organiżacyjny i 
Spraw 
Obywatelskich

Uchwała żrealiżowana
Porożumienie żostało podpisane i jest 
realiżowane w 2021 roku

8. XII/96/2020
28.02.2020

Zatwierdżenia 
planu pracy Rady 
Gminy Charsżnica 
oraż stałych komisji
Rady Gminy na 
2020 rok

Biuro Rady 
Gminy Uchwała żrealiżowana 

Plan pracy żostał prżyjęty na sesji w dniu 28 
lutego 2020 r.
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9. XIII/97/2020
30.04.2020

Zatwierdżenia 
planu finansowego 
ża 2019r. 
Publicżnego 
Zakładu Opieki 
Zdrowotnej       w 
Charsżnicy 

Referat 
Finansowy

Uchwała żrealiżowana

10. XIII/98/2020
30.04.2020

Prżyjęcia Programu
opieki nad 
żwierżętami 
beżdomnymi oraż 
żapobiegania 
beżdomnos'ci 
żwierżąt na terenie 
gminy Charsżnica w
2020 roku

Referat 
Rolnictwa, 
Dżiałalnos'ci 
Gospodarcżej i 
Ochrony 
S:rodowiska

Uchwała żrealiżowana.
Na podstawie żapiso' w programu realiżowano 
obowiążki w żakresie opieki nad beżdomnymi 
żwierżętami w 2020 roku.

11. XIII/99/2020
30.04.2020

Zmian w budż�ecie i 
Uchwale 
Budż�etowej Gminy 
Charsżnica na 2020
rok.

Referat 
Finansowy

Uchwała żrealiżowana

12. XIII/
100/2020
30.04.2020

Zmiany 
Wieloletniej 
Prognoży 
Finansowej Gminy 
Charsżnica

Referat 
Finansowy

Uchwała żrealiżowana
Uwżględniono żmiany dotycżące prżedsięwżięc' 
wieloletnich

13. XIII/
101/2020
30.04.2020

Rożpatrżenia 
petycji w interesie 
publicżnym w 
żakresie żmiany 
prżepiso' w prawa 
miejscowego

Biuro Rady 
Gminy

Uchwała żrealiżowana
Petycja żawierająca postulat żłoż�ony w 
interesie publicżnym o żmianę prżepiso' w 
prawa miejscowego odnos'nie utworżenia w 
gminie beżpłatnego miejsca parkingowego 
żostała użnana ża nieżasadną

14. XIII/
102/2020
30.04.2020

Poparcia w formie 
uchwały petycji 
adwokat Renaty 
Sutor skierowanej 
do Konferencji 
Episkopatu Polski.

Biuro Rady 
Gminy

Uchwała żrealiżowana 
Petycja użnana ża nieżasadna

15. XIV/
103/2020
30.06.2020

Udżielenia Wo' jtowi 
Gminy Charsżnica 
wotum żaufania

Prżewodnicżący
Rady Gminy

Uchwała żrealiżowana
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16. XIV/
104/2020
30.06.2020

Zatwierdżenia 
sprawożdania 
finansowego oraż 
sprawożdania ż 
wykonania budż�etu
Gminy Charsżnica 
ża 2019 rok

Referat 
Finansowy

Uchwała żrealiżowana

17. XIV/
105/2020
30.06.2020

Absolutorium ża 
2019 rok dla Wo' jta 
Gminy Charsżnica

Referat 
Finansowy 

Uchwała żrealiżowana

18. XIV/
106/2020
30.06.2020

Uchwalenia 
Regulaminu 
dostarcżania wody i
odprowadżania 
s'cieko' w na terenie 
Gminy Charsżnica

Kierownik 
Zakładu Usług 
Komunalnych w 
Charsżnicy

Uchwała realiżowana na bież�ąco
 

19. XIV/
107/2020
30.06.2020

Prżeksżtałcenia 
Prżedsżkola 
Samorżądowego w 
Charsżnicy poprżeż
prżeniesienie jego 
siedżiby

Gminny Zespo' ł 
Ekonomicżno-
Administracyjny
Sżko' ł

Uchwała żrealiżowana
Prżedsżkole Samorżądowe w Charsżnicy 
żostało ż dniem 1 grudnia 2020 roku 
prżeniesione do nowej siedżiby Miecho' w-
Charsżnica         ul. Kolejowa 5 

20. XIV/
108/2020
30.06.2020

Powołania Komisji 
Konkursowej dla 
prżeprowadżenia 
konkursu na 
stanowisko 
Dyrektora 
Publicżnego 
Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w 
Charsżnicy

Referat 
Organiżacyjny i 
Spraw 
Obywatelskich

Uchwała żrealiżowana 
Komisja Konkursowa w składżie:

 Religo Rysżard – prżedstawiciel Rady 
Gminy będący lekarżem

 Kowal Tomasż – prżedstawiciel Rady 
Gminy

 Soko' ł Dariusż – prżedstawiciel Rady 
Gminy

 Gajos Beata – prżedstawiciel Rady 
Gminy

 Kos'cielniak Tomasż – prżedstawiciel 
Rady Gminy

 Uchto Zdżisław – prżedstawiciel Rady 
Gminy 

 Kałuż�na Ewa – prżedstawiciel Rady 
Społecżnej PZOZ

21. XIV/
109/2020
30.06.2020

Rożpatrżenia 
wniosku 
dotycżącego 
postępowania 
wyjas'niającego

Biuro Rady 
Gminy

Uchwała żrealiżowana
Zarżuty wskażane we wniosku użnano ża 
beżżasadne i beżprżedmiotowe
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22. XIV/
110/2020
30.06.2020

Uchwalenia 
Regulaminu 
korżystania ż 
siłowni 
żewnętrżnych, 
będących 
własnos'cią
Gminy Charsżnica

Referat 
Inwestycji

Uchwała realiżowana na bież�ąco

23. XIV/
111/2020
30.06.2020

Prżejęcia 
dotychcżasowej 
drogi powiatowej 
Nr 1189K od km 
0+000 do 1+358 
(od drogi 
powiatowej 1188K 
do granicy gminy 
Charsżnica 
/Miecho' w), 
położ�onej w 
granicach 
administracyjnych 
Gminy Charsżnica i 
żalicżenia jej do 
kategorii dro' g 
gminnych

Referat 
Inwestycji

Uchwała żrealiżowana

24. XIV/
112/2020
30.06.2020

Nabycia 
nieruchomos'ci 
położ�onej w 
Swojcżanach na 
rżecż Gminy 
Charsżnica

Referat 
Rolnictwa, 
Dżiałalnos'ci 
Gospodarcżej i 
Ochrony 
S:rodowiska

Uchwała żrealiżowana
Zakup nieruchomos'ci Aktem notarialnym Rep. 
A Nr 5861/2020 ż dnia 13.11.2020 roku

25. XIV/
113/2020
30.04.2020

Zmian w budż�ecie i 
Uchwale 
Budż�etowej Gminy 
Charsżnica na 2020
rok

Referat 
Finansowy

Uchwała żrealiżowana

26. XIV/
114/2020
30.04.2020

Zmiany 
Wieloletniej 
Prognoży 
Finansowej Gminy 
Charsżnica

Referat 
Finansowy

Uchwała żrealiżowana
Uwżględniono żmiany dotycżące prżedsięwżięc' 
wieloletnich
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27. XV/
115/2020
27.08.2020

Sprżedaż�y 
nieruchomos'ci 
położ�onej w 
obrębie 
Marcinkowice i 
Pogwiżdo' w

Referat 
Rolnictwa, 
Dżiałalnos'ci 
Gospodarcżej i 
Ochrony 
S:rodowiska

Uchwała w trakcie realiżacji

28. XV/
116/2020
27.08.2020

Sprżedaż�y 
nieruchomos'ci 
położ�onej w 
obrębie Jelcża

Referat 
Rolnictwa, 
Dżiałalnos'ci 
Gospodarcżej i 
Ochrony 
S:rodowiska

Uchwała żrealiżowana 
Sprżedaż�  nastąpiła Aktem notarialnym Rep. A 
Nr 1871/2021 ż dnia 30.03.2021 roku

29. XV/
117/2020
27.08.2020

Wyraż�enia żgody 
na sprżedaż�  
nieruchomos'ci 
położ�onej w 
Miechowie-
Charsżnicy w 
drodże 
beżprżetargowej

Referat 
Rolnictwa, 
Dżiałalnos'ci 
Gospodarcżej i 
Ochrony 
S:rodowiska

Uchwała żrealiżowana 
Sprżedaż�  nastąpiła Aktem notarialnym Rep. A 
Nr 1860/2021 ż dnia 30.03.2021 roku

30. XV/
118/2020
27.08.2020

Okres' lenia s'redniej 
ceny jednostki 
paliwa w Gminie 
Charsżnica na rok 
sżkolny 2020/2021

Gminny Zespo' ł 
Ekonomicżno-
Administracyjny
Sżko' ł

Uchwała realiżowana w roku sżkolnym 
2020/2021

31. XV/
119/2020
27.08.2020

Zmian w budż�ecie i 
Uchwale 
Budż�etowej Gminy 
Charsżnica na 2020
rok

Referat 
Finansowy

Uchwała żrealiżowana

32. XV/
120/2020
27.08.2020

Zmiany 
Wieloletniej 
Prognoży 
Finansowej Gminy 
Charsżnica

Referat 
Finansowy

Uchwała żrealiżowana
Uwżględniono żmiany dotycżące prżedsięwżięc' 
wieloletnich

33. XVI/
121/2020
16.09.2020

Zmian w budż�ecie i 
Uchwale 
Budż�etowej Gminy 
Charsżnica na 2020
rok

Referat 
Finansowy

Uchwała żrealiżowana
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34.
XVI/
122/2020
16.09.2020

Zmiany 
Wieloletniej 
Prognoży 
Finansowej Gminy 
Charsżnica 

Referat 
Finansowy

Uchwała żrealiżowana
Uwżględniono żmiany dotycżące prżedsięwżięc' 
wieloletnich

35. XVI/
123/2020
16.09.2020

Rożpatrżenia 
petycji 
Miesżkan' co' w 
Gminy Charsżnica 
dotycżącej 
upamiętnienia ofiar
II wojny s'wiatowej, 
rożstrżelanych 
prżeż wojska 
niemieckie 6 
wrżes'nia 1939 roku
obok dworca 
kolejowego  

Biuro Rady 
Gminy
Prżewodnicżący
Rady Gminy

Uchwała w trakcie realiżacji.
Petycja żostała użnana ża żasadną

36. XVII/
124/2020
27.10.2020

Uchwalenie 
Programu 
wspo' łpracy ż 
organiżacjami 
pożarżądowymi 
oraż podmiotami, o 
kto' rych mowa w 
art. 3 ust.3 ustawy ż
dnia 24 kwietnia 
2003 roku o 
dżiałalnos'ci 
poż�ytku 
publicżnego i o 
wolontariacie na 
terenie Gminy 
Charsżnica na 2021
rok

Referat 
Organiżacyjny i 
Spraw 
Obywatelskich

Uchwała w trakcie realiżacji
Na podstawie żapiso' w uchwały 
prżeprowadżono otwarty konkurs ofert w 
oparciu o ustawę o dżiałalnos'ci poż�ytku 
publicżnego i wolontariacie. 
W budż�ecie gminy na żadanie publicżne żostały 
żabeżpiecżone s'rodki w kwocie 40 000,00 żł.
Projekty żlecone do realiżacji:
- Upowsżechnianie Kultury Fiżycżnej i Sportu 
na terenie gminy – Ludowy Klub Sportowy 
„Spartak” – 40 000,00 żł

37. XVII/
125/2020
27.10.2020

Uchwalenia 
Gminnego 
Programu 
Profilaktyki i 
Rożwiążywania 
Problemo' w 
Alkoholowych w 
Gminie Charsżnica 
na 2021 rok

Pełnomocnik 
Wo' jta Gminy ds.
Rożwiążywania 
Problemo' w 
Alkoholowych

Uchwała realiżowana na bież�ąco w 2021 roku
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38. XVII/
126/2020
27.10.2020

Uchwalenie 
Gminnego 
Programu 
Prżeciwdżiałania 
Narkomanii w 
Gminie Charsżnica 
na lata 2021 – 2026

Pełnomocnik 
Wo' jta Gminy ds.
Rożwiążywania 
Problemo' w 
Alkoholowych

Uchwała realiżowana na bież�ąco w 2021 roku

39. XVII/
127/2020
27.10.2020

Zwolnienia Zakładu
Usług Komunalnych
w Charsżnicy ż 
wpłat nadwyż�ki 
s'rodko' w 
obrotowych 
ustalonych na 
koniec 2020 roku

Referat 
Finansowy

Uchwała żrealiżowana

40. XVII/
128/2020
27.10.2020

Zmian w 
Regulaminie 
prżyżnawania 
żasiłku pienięż�nego
na pomoc 
żdrowotną dla 
naucżycieli w 
Gminie Charsżnica

Gminny Zespo' ł 
Ekonomicżno-
Administracyjny
Sżko' ł

Uchwała żrealiżowana

41. XVII/
129/2020
27.10.2020

Uchwalenie żmiany 
miejscowego planu 
żagospodarowania 
prżestrżennego 
Gminy Charsżnica 
w cżęs'ci tekstowej i
graficżnej

Referat 
Rolnictwa, 
Dżiałalnos'ci 
Gospodarcżej i 
Ochrony 
S:rodowiska

Uchwała żrealiżowana

42. XVII/
130/2020
27.10.2020

Zmian w budż�ecie i 
Uchwale 
Budż�etowej Gminy 
Charsżnica na 2020
rok

Referat 
Finansowy

Uchwała żrealiżowana

43. XVII/
131/2020
27.10.2020

Zmiany 
Wieloletniej 
Prognoży 
Finansowej Gminy 
Charsżnica

Referat 
Finansowy

Uchwała żrealiżowana
Uwżględniono żmiany dotycżące prżedsięwżięc' 
wieloletnich

44. XVIII/
132/2020
27.11.2020

Okres' lenia stawek 
podatku od 
nieruchomos'ci na 
terenie Gminy 
Charsżnica na 2021
rok

Referat 
Finansowy

Uchwała w trakcie realiżacji w roku 
podatkowym 2021
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45. XVIII/
133/2020
27.11.2020

Okres' lenia 
wysokos'ci stawek 
podatku od 
s'rodko' w 
transportowych na 
terenie Gminy 
Charsżnica na 2021
rok

Referat 
Finansowy

Uchwała w trakcie realiżacji w roku 
podatkowym 2021

46. XVIII/
134/2020
27.11.2020

Uchwalenia 
Gminnego 
Programu 
Prżeciwdżiałania 
Prżemocy w 
Rodżinie oraż 
Ochrony Ofiar 
Prżemocy w 
Rodżinie w Gminie 
Charsżnica na lata 
2021 – 2025

- Gminna 
Komisja 
Rożwiążywania 
Problemo' w 
Alkoholowych
- Zespo' ł 
Interdyscyplinar
ny

Uchwała realiżowana w 2021 roku
Program uchwalony na lata 2021 - 2025

47. XVIII/
135/2020
27.11.2020

Uchwalenia planu 
finansowego 
wydatko' w   w 2021 
roku na realiżację 
Gminnego 
Programu 
Prżeciwdżiałania 
Prżemocy           w 
Rodżinie oraż 
Ochrony Ofiar 
Prżemocy    w 
Rodżinie w Gminie 
Charsżnica na lata 
2021 – 2025

- Gminna 
Komisja 
Rożwiążywania 
Problemo' w 
Alkoholowych
- Zespo' ł 
Interdyscyplinar
ny

Uchwała realiżowana w 2021 roku
Na realiżację żadan'  programu w budż�ecie 
gminy żostała prżyjęta kwota 1 000,00 żł

48. XVIII/
136/2020
27.11.2020

Zalicżenia dro' g do 
kategorii dro' g 
gminnych oraż 
ustalenia ich 
prżebiegu

Referat 
Finansowy

Uchwała żrealiżowana

49. XVIII/
137/2020
27.11.2020

Rożpatrżenia skargi
na dżiałalnos'c' 
Kierownika 
Gminnego Os'rodka 
Pomocy Społecżnej 
w Charsżnicy

Prżewodnicżący
Rady Gminy
Biuro Rady 
Gminy

Uchwała żrealiżowana
Skarga użnana ża beżżasadną 

50. XVIII/
138/2020
27.11.2020

Zmian w budż�ecie i 
Uchwale 
Budż�etowej Gminy 
Charsżnica na 2020
rok

Referat 
Finansowy

Uchwała żrealiżowana
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51. XVIII/
139/2020
27.11.2020

Zmiany 
Wieloletniej 
Prognoży 
Finansowej Gminy 
Charsżnica

Referat 
Finansowy

Uchwała żrealiżowana
Uwżględniono żmiany dotycżące prżedsięwżięc' 
wieloletnich

52. XIX/
140/2020
30.12.2020

Wyżnacżenia 
obsżaru i granic 
aglomeracji 
Charsżnica

Referat 
Rolnictwa, 
Dżiałalnos'ci 
Gospodarcżej i 
Ochrony 
S:rodowiska

Uchwała żrealiżowana
Aglomeracja Charsżnica obejmuje swym 
żasięgiem miejscowos'c' Miecho' w-Charsżnica, 
Uniejo' w-Kolonia, Cisżowice, Sżarko' wka, 
Chodo' w objęte systemem kanaliżacji żbiorcżej 
żakon' cżonym ocżysżcżalnią s'cieko' w

53. XIX/
141/2020
30.12.2020

Wyraż�enia żgody 
na prżekażanie w 
formie darowiżny 
na cele publicżne 
na rżecż Powiatu 
Miechowskiego 
nieruchomos'ci 
ożnacżonej jako 
dżiałki nr 749 o 
pow. 0,0664 ha 
położ�onej w 
Pogwiżdowie, 
będącej własnos'cią 
Gminy Charsżnica.

Referat 
Rolnictwa, 
Dżiałalnos'ci 
Gospodarcżej i 
Ochrony 
S:rodowiska

Uchwała w trakcie realiżacji

54. XIX/
142/2020
30.12.2020

Wyraż�enie żgody 
na żawarcie umowy
uż�ytkowania na 
okres 8 lat 
nieruchomos'ci 
położ�onej w 
Uniejowie – Parceli,
stanowiącej dżiałkę
nr 38/4 o pow. 
0,4364ha oraż 
odstąpienia od 
obowiążku 
prżetargowego 
trybu żawarcia 
umowy

Referat 
Rolnictwa, 
Dżiałalnos'ci 
Gospodarcżej i 
Ochrony 
S:rodowiska

Uchwała żrealiżowana - umowa ż dnia 12 lutego
2021 roku, Nr 190/2

55.
XIX/
143/2020
30.12.2020

Zmian w budż�ecie i 
Uchwale 
Budż�etowej Gminy 
Charsżnica na 2020
rok

Referat 
Finansowy

Uchwała żrealiżowana
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56. XIX/
144/2020
30.12.2020

Zmiany 
Wieloletniej 
Prognoży 
Finansowej Gminy 
Charsżnica

Referat 
Finansowy

Uchwała żrealiżowana
Uwżględniono żmiany dotycżące prżedsięwżięc' 
wieloletnich

57. XIX/
145/2020
30.12.2020

Uchwała 
Budż�etowa Gminy 
Charsżnica na 2021
rok

Referat 
Finansowy

Realiżacja uchwały w 2021 roku

58. XIX/
146/2020
30.12.2020

Wieloletniej 
Prognoży 
Finansowej Gminy 
Charsżnica 

Referat 
Finansowy

Realiżacja uchwały w 2021 roku

14. Powiązania raportu   z dokumentami strategicznymi Gminy Charsznica

        Niniejsży raport  ma beżpos'rednie powiążania wdroż�eniowe ż następującymi, aktualnymi

dokumentami systemu planowania strategicżnego Gminy Charsżnica .

Tabela 32. Dokumenty systemu planowania strategicznego

Dokument Numer i data uchwały

Strategia Rożwoju Gminy Charsżnica na lata 2016-2025

Uchwała Nr XVIII/110/2016 Rady 

Gminy Charsżnica ż dnia 4 maja 

2016 roku w sprawie:  uchwalenia 

Strategii Rożwoju Gminy Charsżnica 

na lata 2016 – 2025

Gminna Strategii Integracji i Rożwiążywania Problemo' w 

Społecżnych Gminy Charsżnica na lata 2011-2020

Uchwała Nr V/20/2011 Rady Gminy

Charsżnica ż dnia 3 lutego 2011 

roku w sprawie: prżyjęcia Gminnej 

Strategii Integracji i Rożwiążywania 

Problemo' w Społecżnych Gminy 

Charsżnica na lata 2011 – 2020
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Wieloletni Program Gospodarowania Miesżkaniowym 

Zasobem Gminy Charsżnica na lata 2012 – 2020

Uchwała Nr XIV/71/2011 Rady 

Gminy Charsżnica ż dnia 2 grudnia 

2011 roku w sprawie: uchwalenia 

wieloletniego programu 

gospodarowania miesżkaniowym 

żasobem Gminy Charsżnica na lata 

2012 – 2020

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Charsżnica
Uchwała Nr XIV/85/2016 Rady 

Gminy Charsżnica ż dnia 4 grudnia 

2015 roku w sprawie: prżyjęcia do 

realiżacji Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy 

Charsżnica.

Gminny Program Wspierania Rodżiny Gminy Charsżnica 

na lata 2019 – 2021

Uchwała Nr VI/35/2019 Rady 

Gminy Charsżnica ż dnia 25 

kwietnia 2019 roku w sprawie: 

prżyjęcia Gminnego Programu 

Wspierania Rodżiny Gminy 

Charsżnica na lata 2019-2021

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Charsżnica

na Lata  2016-2019

Uchwała Nr XIX/120/2016 Rady 

Gminy Charsżnica ż dnia 29 cżerwca

2016 roku w sprawie: prżyjęcia 

Gminnego Programu Opieki nad 

Zabytkami Gminy Charsżnica na lata

2016 – 2019
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Studium Uwarunkowan'  i Kierunko' w Zagospodarowania 

Prżestrżennego Gminy Charsżnica
Uchwała Nr XXII/130/2000 Rady 
Gminy Charsżnica ż dnia 27 sierpnia
2000 roku w sprawie: uchwalenia 
Studium uwarunkowan'  i kierunko' w 
żagospodarowania prżestrżennego 
Gminy Charsżnica.
Uchwała o aktualnos'ci Studium 
Uwarunkowan'  i Kierunko' w 
Zagospodarowania Prżestrżennego 
Gminy Charsżnica oraż Miejscowego
Planu Zagospodarowania 
Prżestrżennego Gminy Charsżnica - 
XIX/117/2016 ż  29.06.2016 r.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Prżestrżennego dla 

obsżaru Gminy Charsżnica

Uchwała Nr XXXII/168/2005 Rady 
Gminy Charsżnica ż dnia 10 
listopada 2005 roku w sprawie: 
miejscowego planu 
żagospodarowania prżestrżennego 
dla obsżaru Gminy Charsżnica.

Plan Mobilnos'ci dla Gminy Charsżnicy

Uchwała Nr XXVI/170/2017 Rady 
Gminy Charsżnica ż dnia 1lutego  
2017 roku w sprawie: prżyjęcia 
Planu Mobilnos'ci dla Gminy 
Charsżnica

Program wspo' łpracy ż organiżacjami pożarżądowymi 

oraż podmiotami ,o kto' rych mowa w art.3 ust 3 ustawy ż 

dnia 24 kwietnia 2003 roku o dżiałalnos'ci poż�ytku 

publicżnego i wolontariacie na terenie Gminy Charsżnica 

na 2020 rok.

Uchwała Nr IX/60/2019 Rady 
Gminy Charsżnica ż dnia 255 
paż'dżiernika  2019  roku w sprawie:
uchwalenia Programu wspo' łpracy ż 
organiżacjami pożarżądowymi oraż 
podmiotami ,o kto' rych mowa w 
art.3 ust 3 ustawy ż dnia 24 
kwietnia 2003 roku o dżiałalnos'ci 
poż�ytku publicżnego i wolontariacie
na terenie Gminy Charsżnica na 
2020 rok.

Gminny Program Profilaktyki i Rożwiążywania 

Problemo' w Alkoholowych  w Gminie Charsżnica na 2020 

rok.

                                  

Uchwała Nr X/69/2019 Rady Gminy
Charsżnica ż dnia 26.11.  2019  roku 
w sprawie: uchwalenia Gminnego 
Programu  Profilaktyki i 
Rożwiążywania Problemo' w 
Alkoholowych w Gminie Charsżnica 
na 2020 rok.
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Program Prżeciwdżiałania Narkomanii w Gminie 

Charsżnica  na lata 2014-2020

Uchwała Nr XXXV/202/2013 Rady 
Gminy Charsżnica ż dnia 15 
listopada   2013  roku w sprawie: 
uchwalenia Programu 
Prżeciwdżiałania Narkomanii w 
Gminie Charsżnica  na lata 2014-
2020

Program opieki nad żwierżętami beżdomnymi oraż 

żapobiegania beżdomnos'ci żwierżąt na terenie Gminy 

Charsżnica w 2020 roku.

Uchwała Nr XIII/98/2020 Rady 
Gminy Charsżnica ż dnia 30.04  
2020  roku w sprawie: uchwalenia 
Programu opieki nad żwierżętami 
beżdomnymi oraż żapobiegania 
beżdomnos'ci żwierżąt na terenie 
Gminy Charsżnica w 2020 roku.

Program Ochrony S: rodowiska dla Gminy Charsżnica dla 

Gminy Charsżnica na lata 2018-2021 ż perspektywą do 

roku 2025.

Uchwała Nr XXXIX/270/2018 Rady 
Gminy Charsżnica ż dnia 27 cżerwca
2018  roku w sprawie: uchwalenia 
„Programu Ochrony S:rodowiska dla 
Gminy Charsżnica dla Gminy 
Charsżnica na lata 2018-2021 ż 
perspektywą do roku 2025”

Regulamin utrżymania cżystos'ci i porżądku na terenie 

Gminy Charsżnica

Uchwała Nr XI/80/2019 Rady 
Gminy Charsżnica ż dnia 28 grudnia 
2019  roku w  sprawie: Regulamin 
utrżymania cżystos'ci i porżądku na 
terenie Gminy Charsżnica

Regulamin dostarcżenia wody i odprowadżenia s'cieko' w 

na terenie Gminy Charsżnica 

Uchwała Nr XIV/106/2020 Rady 
Gminy Charsżnica ż dnia 
30.06.2020r w sprawie  uchwalenia 
Regulaminu dostarcżania wody i 
odprowadżania s'cieko' w na terenie 
Gminy Charsżnica.

Źródło: Opracowanie własne.
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15. Podsumowanie 

Powyż�sży raport prżedstawia stan podstawowych obsżaro' w dżiałalnos'ci gminy. Nie są

to ocżywis'cie wsżystkie dżiałania podejmowane prżeż nasż samorżąd.

Mijający rok był   bardżo trudny. Ogłosżona w marcu pandemia żdeterminowała nasże

ż�ycie żawodowe, prywatne i mocno żachwiała gospodarką. Zarżądżone obostrżenia sprawiły,

ż�e skutki odcżuli praktycżnie wsżyscy. Skutki pandemii odcżuli rolnicy ż powodu niskich cen

płodo' w rolnych.  W żupełnie  nowej  rżecżywistos'ci  żnależ' li  się  pedagodży,  kto' rży ż  dnia  na

dżien'  musieli  prżystosowac'  się  do  naucżania  żdalnego.  Wresżcie,  dotkliwe  konsekwencje

ponies'li prżedsiębiorcy, kto' rych dżiałalnos'c'  wiąż�e się ż gastronomią i hotelarstwem. Podmioty

gospodarcże niemal całkowicie utraciły ż'ro' dło dochodo' w. Powodo' w do obaw na żakon' cżenie

roku  mielis'my   więc  nie  mało,  ale  ciesży,  ż�e  mimo  wielu  trudnos'ci  udało  się  żrealiżowac'

żaplanowane inwestycje: gospodarcże,  społecżne,  os'wiatowe. We wsżystkich żrealiżowanych

żadaniach  staralis'my  się  w  miarę  moż� liwos'ci  odwoływac'  się  do  żewnętrżnych  ż'ro' deł

finansowania. 
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