
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPORT O STANIE GMINY 
CHARSZNICA ZA 2018 ROK 

 

MAJ 2019 
WÓJT GMINY CHARSZNICA 

      



2 
 

 
Spis treści 

Wstęp .............................................................................................................................................................................. 4 

1. Charakterystyka Gminy ....................................................................................................................................... 4 

1.1. Położenie i powierzchnia gminy ............................................................................................................. 4 

1.2. Władze lokalne i gminne jednostki organizacyjne ........................................................................... 5 

1.3. Sołectwa ............................................................................................................................................................ 5 

1.4. Ludność ............................................................................................................................................................. 6 

1.5. Gospodarstwa rolne ..................................................................................................................................... 8 

1.5.1. Władanie gruntami .............................................................................................................................. 8 

1.5.2. Charakterystyka wielkościowa i ilościowa gospodarstw rolnych ..................................... 8 

1.5.3. Użytkowanie gruntów na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków .......... 9 

1.6. Podmioty gospodarcze .............................................................................................................................. 10 

1.7. Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy. ............................................................... 11 

2. Sytuacja Finansowa Gminy .............................................................................................................................. 13 

2.1. Dochody  i  przychody ............................................................................................................................... 13 

2.2. Wydatki  i   rozchody .................................................................................................................................. 16 

3. Realizacja inwestycji .......................................................................................................................................... 20 

3.1. Rewitalizacja obszaru zdegradowanego ............................................................................................ 20 

3.2. Wymiana źródeł ciepła ............................................................................................................................. 21 

3.3. Fotowoltaika i kolektory słoneczne dla domów prywatnych. ................................................... 22 

3.4. Wykonanie ścieżek rowerowych oraz infrastruktury obsługi podróżnych .......................... 23 

3.5 . Infrastruktura drogowa ........................................................................................................................... 23 

3.6. Oświetlenie ulic, placów i dróg .............................................................................................................. 24 

3.7. eCharsznica ................................................................................................................................................... 24 

3.8. Budowa publicznego przedszkole gminnego w Miechów-Charsznica ................................... 25 

3.9. Przebudowa parteru budynku Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Charsznicy – 
Ośrodek Tczyca ..................................................................................................................................................... 25 

3.10. Renowacja kapliczki z krzyżem w Uniejowie Rędzinach z połowy XIX wieku ................. 25 

4. Fundusze sołeckie ............................................................................................................................................... 26 

5. Infrastruktura techniczna  i zagospodarowanie przestrzenne .......................................................... 29 

5.1. Infrastruktura techniczna ........................................................................................................................ 29 

5.1.1. Sieć wodociągowa ............................................................................................................................... 29 

5.1.2. Sieć kanalizacyjna ............................................................................................................................... 30 

5.1.3. Charakterystyka systemu gazowniczego ................................................................................... 31 

5.1.4. Charakterystyka systemu energetycznego ............................................................................... 31 

5.2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Charsznica. .............................. 31 

5.3. Pozostałe prace w obszarze administracji planistycznej ............................................................. 33 



3 
 

6. Gospodarka Odpadami i Ochrona Środowiska ........................................................................................ 33 

6.1. Gospodarka odpadami stałymi .............................................................................................................. 33 

6.2. Ochrona środowiska .................................................................................................................................. 35 

6.3. Utrzymanie i zagospodarowanie gminnych terenów zieleni. .................................................... 35 

6.4. Ochrona zwierząt ........................................................................................................................................ 35 

6.5. Likwidacja barszczu Sosnowskiego ..................................................................................................... 36 

7.Oświata ..................................................................................................................................................................... 37 

7.1. Edukacja.......................................................................................................................................................... 37 

7.2. Placówki oświatowe ................................................................................................................................... 37 

7.2.1. Szkoła Podstawowa im. A. Malatyńskiego w Miechowie-Charsznicy ............................. 38 

7.2.2. Szkoła Podstawowa w Tczycy wraz z punktem przedszkolnym ...................................... 42 

7.2.3. Przedszkole samorządowe w Charsznicy.................................................................................. 46 

7.3. Pomoc materialna dla uczniów z terenu Gminy Charsznica ....................................................... 48 

7.4. Pozostałe zadania z zakresu edukacji ................................................................................................. 49 

8. Wydarzenia kulturalne ...................................................................................................................................... 50 

8.1. GOK ................................................................................................................................................................... 50 

8.2. Biblioteka ....................................................................................................................................................... 55 

9. Gospodarka terenami i mieniem komunalnym ....................................................................................... 57 

9.1. Mienie komunalne ...................................................................................................................................... 57 

9.2. Nazewnictwo i  numeracja nieruchomości ....................................................................................... 58 

9.3. Opis form i sposobów ochrony zabytków. ......................................................................................... 59 

10. Opieka społeczna i opieka zdrowotna ...................................................................................................... 59 

10.1. Opieka Społeczna ...................................................................................................................................... 59 

10.1.1. GOPS ...................................................................................................................................................... 59 

10.1.2. Środowiskowy Dom Samopomocy ............................................................................................ 61 

10.2. Opieka Zdrowotna .................................................................................................................................... 63 

10.2.1. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ....................................................................................... 63 

10.3. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów ..................... 66 

Alkoholowych ....................................................................................................................................................... 66 

10.4. Realizacja Programu Narkomanii ....................................................................................................... 69 

11. Gospodarka Komunalna ................................................................................................................................. 70 

12. Bezpieczeństwo ................................................................................................................................................. 71 

13. Analiza uchwał Rady Gminy ......................................................................................................................... 74 

14. Powiązania raportu   z dokumentami strategicznymi Gminy Charsznica ................................... 87 

15. Podsumowanie ................................................................................................................................................... 90 

Spis tabel ..................................................................................................................................................................... 92 

 



4 
 

Wstęp 
 

Raport o stanie  gminy  Charsznica opracowano w związku z art. 28aa ustawy z dnia            

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 506). Celem przygoto-

wania raportu jest przedstawienie sytuacji gospodarczej i społecznej gminy Charsznica za rok 

2018. Raport podsumowuje działalność samorządu gminy w roku poprzednim. Zakres opraco-

wanego dokumentu obejmuje przede wszystkim realizację polityk, programów, strategii i ana-

lizy uchwał rady gminy. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom 

gminy do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego. 

 

1. Charakterystyka Gminy 
 
1.1. Położenie i powierzchnia gminy 

 
Gmina Charsznica jest gminą wiejską położoną w północnej części województwa mało-

polskiego, w powiecie miechowskim. Od południa graniczy z gminą Gołcza,  

od wschodu  z gminą miejsko-wiejską Miechów oraz gminą wiejską Książ Wielki,  

od strony zachodniej z gminami Wolbrom i Żarnowiec, natomiast od strony północnej graniczy 

z gminą Kozłów.  

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii powierzchnia Gminy Charsz-

nica wynosi 7845 ha, co stanowi ok. 12% powierzchni powiatu miechowskiego. Obszar gminy 

należy do regionu Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej subregionu Wyżyny Miechowskiej. 

Analizowany teren leży w całości na Wyżynie Miechowskiej zaliczanej do Niecki Nidziańskiej. 

Z uwagi na urozmaicone ukształtowanie terenu, na obszarze gminy zaznacza się 

zróżnicowanie mezoklimatyczne. W zależności od położenia w stosunku do głównych form 

ukształtowania terenu można tu wyróżnić: 

1/ mezoklimat „ciepłych” zboczy dolinnych – obejmujący obszary położone na łagod-

nych zboczach o ekspozycji południowej, południowo – zachodniej i zachodniej, leżące 

powyżej poziomu inwersji. Charakteryzuje się najbardziej korzystnymi dla rolnictwa 

warunkami mezoklimatycznymi tj. dobre nasłonecznienie, krótszy okres wegetacyjny i 

zalegania pokrywy śnieżnej, 

2/ mezoklimat „chłodnych zboczy” – występujący na zboczach o ekspozycji północnej i 

wschodniej. Charakteryzuje się słabym nasłonecznieniem, niekorzystnymi warunkami  

termicznymi, najdłużej zalegającą pokrywą śnieżną i najkrótszym 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 wchodzi 15 

radnych. Przewodniczącym Rady  jest Zdzisław Uchto. 

Wykaz stałych komisji Rady Gminy Charsznica jest następujący: 

       1/   Komisja Rewizyjna, 

       2/   Komisja  Skarg, Wniosków i Petycji, 

       3/   Komisja Gospodarki Finansowej, Planowania i Rozwoju Gospodarczego, 

       4/   Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 

       5/   Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej, 

       6/   Komisja  Oświaty, Kultury i Sportu. 

Wójtem Gminy jest Jan Żebrak. Wójt z mocy ustawy jest organem wykonawczym Gminy 

i odpowiada za wykonanie uchwał Rady oraz wszystkich zadań Gminy nie zastrzeżonych przez 

ustawodawcę dla innych podmiotów. 

Do jednostek organizacyjnych  pozostających w strukturze  organizacyjnej Gminy 

Charsznica należą: 

   1/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Charsznicy, 

   2/Szkoła Podstawowa im. A. Malatyńskiego  w Miechowie -Charsznicy, 

   3/Szkoła Podstawowa w  Tczycy, 

   4/Przedszkole Samorządowe w Charsznicy, 

   5/Gminny Zespół  Ekonomiczno - Administracyjny Szkół  w Charsznicy, 

   6/Środowiskowy Dom Samopomocy w Jelczy. 

Jednostki gminne prawnie wyodrębnione to: 

    1/ Gminny Ośrodek Kultury, 

    2/ Gminna  Biblioteka Publiczna w Charsznicy, 

    3/ Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Charsznicy. 

W ramach Gminnych zakładów budżetowych wyodrębniono: 

1/Zakład Usług Komunalnych w Charsznicy. 

 

1.3. Sołectwa 

W skład gminy wchodzi 18 sołectw: Miechów – Charsznica, Charsznica, Chodów,                    

Chodowiec, Ciszowice, Dąbrowiec, Jelcza, Marcinkowice, Podlesice, Pogwizdów, Szarkówka, 

Swojczany, Tczyca, Uniejów Kolonia, Uniejów Parcela, Uniejów Rędziny, Wierzbie i Witowice. 

Siedzibą gminy jest miejscowość Miechów-Charsznica. 
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1.4. Ludność 

Na terenie gminy Charsznica z roku na rok liczba mieszkańców maleje. Na dzień                   

31.12.2018r. liczba mieszkańców wynosiła 7504 osoby. W 2018 roku zmarło stu dwóch (102) 

mieszkańców gminy Charsznica, a urodziło się pięćdziesięciu trzech (53) nowych.  

 

Tabela 1. Liczba osób zameldowanych w gminie Charsznica 

MIEJSCOWOŚĆ LICZBA MIESZKAŃCÓW 

CHARSZNICA 359 

CHODOWIEC 86 

CHODÓW 353 

CISZOWICE 240 

DĄBROWIEC 154 

JELCZA 534 

MARCINKOWICE 189 

MIECHÓW-CHARSZNICA 1675 

PODLESICE 404 

POGWIZDÓW 245 

SWOJCZANY 830 

SZARKÓWKA 232 

TCZYCA 787 

UNIEJÓW-KOLONIA 285 

UNIEJÓW-PARCELA 108 

UNIEJÓW-RĘDZINY 399 

WIERZBIE 187 

WITOWICE 437 

RAZEM 7504 

Źródło: Opracowanie własne [stan na 31.12.2018r.] 

 

Najwięcej osób zamieszkuje w miejscowości Miechów-Charsznica – 22,32 % ogólnej 

liczby mieszkańców gminy, natomiast najmniej w miejscowości Chodowiec  (86 osób), co 

stanowi 1,15% ogólniej liczby mieszkańców. 

W gminie Charsznica 50,77 % mieszkańców stanowią kobiety, a mężczyźni 49,23 %. 
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Tabela 2. Liczba mieszkańców gminy Charsznica z podziałem na płeć 

PŁEĆ ILOŚĆ 

KOBIETY 3810 

MĘŻCZYŹNI 3694 

Źródło: Opracowanie własne [stan na 31.12.2018r.] 

 

  W gminie Charsznica społeczeństwo jest stosunkowo młode, gdyż na koniec 2018 roku 

liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym wynosiła 5829. Osoby                

w wieku poprodukcyjnym (mężczyźni w wieku 65 lat i powyżej, kobiety w wieku 60 lat                         

i powyżej) stanowią tylko 22,32 % całego społeczeństwa gminnego. 

  W poniższej tabeli przedstawiono jak kształtuje się liczba mieszkańców w 

poszczególnych kategoriach wiekowych w podziałem na płeć. 

 

Tabela 3.Mieszkańcy gminy Charsznica z podziałem na wiek i płeć 

WIEK MĘŻCZYŹNI KOBIETY 

PŁEĆ 

od 0 do 17 lat 635 622 

od 18 do 65 lat 2498 2074 

65 lat i więcej 561 1114 

 3694 3810 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Rejestracja stanu cywilnego jest wykonywana przez gminę w Urzędzie Stanu Cywilnego                      

w Miechowie-Charsznicy jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Urząd Stanu 

Cywilnego zajmuje się rejestracją urodzeń, małżeństw i zgonów, które nastąpiły w okręgu 

działania gminy Charsznica. Od 1 marca 2015 roku rejestracji stanu cywilnego dokonuje się w 

rejestrze stanu cywilnego w formie aktów stanu cywilnego. Czynności z zakresu rejestracji 

stanu cywilnego, dokonuje  Kierownik Stanu Cywilnego lub jego zastępca. Kierownikiem USC 

jest Ewa Węglarz. 

W 2018 roku sporządzono 70 aktów stanu cywilnego w trybie zwykłym i szczególnym. 

Do aktów stanu cywilnego znajdujących się w rejestrze stanu cywilnego dołączono 372 

wzmianki dodatkowe mające wpływ na treść aktu. Przy aktach stanu cywilnego zamieszczono 

447 przypisków. W  omawianym roku przyjęto od 35 par zapewnienia o zamiarze wstąpienia 

w związek małżeński i wydano 28 zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności 

wyłączających zawarcie małżeństwa/ /zaświadczenia do ślubu konkordatowego/. Do rejestru 
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stanu cywilnego przeniesiono w drodze migracji 830 aktów stanu cywilnego. Przyjęto 348 

wniosków o wydanie odpisów stanu cywilnego i wydano ich łącznie 437. 

 

1.5. Gospodarstwa rolne 
 
1.5.1. Władanie gruntami 

Ponad 88% gruntów w gminie znajduje się we władaniu osób fizycznych. W tym 

zdecydowana większość, bo ponad 76% powierzchni gminy stanowią grunty osób fizycznych 

wchodzących w skład gospodarstw rolnych. W części miejscowości odsetek gruntów 

wchodzących w skład gospodarstw rolnych wynosi około 85% (Jelcza, Ciszowice i 

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

Nieruchomości rolne (do 1 ha) zajmują niewielką powierzchnię gminy, bo około 12%. Najwięcej 

jest w Miechowie Charsznicy (28%) i Podlesicach (17,5%). Najmniejszą powierzchnię 

nieruchomości rolne zajmują w Chodowie (3,06%), Uniejowie Rędzinach (5,91%) i Witowicach 

(8,20%). 

 Ponad 9% powierzchni gminy stanowią grunty Skarbu Państwa, przy czym największą 

powierzchnię stanowi kompleks gruntów Lasów Państwowych w Uniejowie Rędzinach 

(396 ha). Niewielki areał znajduje się w dyspozycji Agencji Nieruchomości Rolnych (12,25 ha) 

– najwięcej w Pogwizdowie – 7,16 ha. Gmina Charsznica włada gruntami o powierzchni około 

150 ha, co stanowi niespełna 2% powierzchni gminy. Największe powierzchnie gruntów 

gminnych znajdują się w Witowicach (18,7 ha) i Miechowie-Charsznicy (18,1 ha). Pozostałe 

podmioty władają niewielkimi powierzchniami gruntów nie przekraczającymi powierzchni 

kilku ha. Jedynie Kościoły i Związki wyznaniowe władają gruntami o powierzchni około 23 ha, 

natomiast OSP gruntami o powierzchni około 10,5 ha. 

1.5.2. Charakterystyka wielkościowa i ilościowa gospodarstw rolnych 

Średnia powierzchnia gospodarstw w gminie Charsznica wynosi około 2,5 ha.  

W Chodowie wynosi ona niespełna 4 ha, w Marcinkowicach około 3 ha. Najmniejsza średnia 

powierzchnia gospodarstwa wynosząca 1.8 ha jest w Podlesicach. Średnia powierzchnia działki 

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

i w Charsznicy (1,10 ha), natomiast najmniejsza w Marcinkowicach (0,42 ha) i w Jelczy (0,58 ha). 

Średnia liczba działek w gospodarstwie rolnym w gminie wynosi 3,4. Największa jest w 

Marcinkowicach (7,3), w Jelczy (4,1) i w Pogwizdowie (4,0). Najmniejsza zaś  

w Uniejowie Rędzinach i Dąbrowcu (2,1). 
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W gminie Charsznica dominują gospodarstwa małe. Gospodarstwa do 2 ha stanowią       

52% ogólnej  liczby gospodarstw, a do 5 ha ponad 92 % ogólnej liczby gospodarstw rolnych 

w gminie. Największy odsetek gospodarstw powyżej 5 ha występuje w Chodowie (28,15%), 

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

 
Tabela 4. Zestawienie gospodarstw rolnych oraz działek pod względem wielkości 

Lp. Grupa Ogólna liczba 

gospodarstwa działek 

1. A – powierzchnia od 1 do 2 ha 889 0 

2. B – powierzchnia od 2 do 5 ha 740 0 

3. C – powierzchnia od 5 do 7 ha 193 0 

4. D – powierzchnia od 7 do 10 ha 101 0 

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

6. H – powierzchnia powyżej 15 

ha 

20 0 

7. K1 – powierzchnia od 0 do 1 ha 0 1189 

Razem 2102 1189 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

W gminie Charsznica dominują działki o powierzchni zawartej w przedziale 0,2001 – 

0,6000 ha stanowiąc 34,15% ogólnej liczby tych działek. Działki w tym przedziale dominują  

w większości obrębów, jedynie w Miechowie – Charsznicy i Pogwizdowie dominują działki  

o powierzchni 0,0000 – 0,1000 ha, a w Chodowie działki o powierzchni 1-2 ha (51,43% liczby 

działek). Powierzchniowo dominują działki 1-2 ha stanowiąc ponad 34 % powierzchni gruntów 

osób fizycznych. Działki o powierzchni 2-5 ha stanowią ponad 21% powierzchni tych gruntów. 

Łącznie działki o powierzchni > 1 ha stanowią niespełna 57% powierzchni gruntów osób 

fizycznych. 

1.5.3. Użytkowanie gruntów na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków 

W gminie Charsznica dominują użytki rolne stanowiąc prawie 89 % powierzchni gminy. 

Lasy i grunty zadrzewione zajmują niespełna 5,5 % powierzchni gminy, natomiast grunty 

zabudowane i zurbanizowane (bez gruntów rolnych zabudowanych) stanowią nieco ponad 5 % 
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powierzchni gminy. Wody zajmują tylko 0,26 % powierzchni gminy, nieużytki tylko 0,15 % i 

tereny różne 0,03 % powierzchni gminy.  

Powyższe dane obrazują w wysokim stopniu rolniczy charakter gminy Charsznica. 

Wśród użytków rolnych największy obszar zajmują grunty orne (93% powierzchni).  

W znacznej liczbie obrębów odsetek gruntów ornych jest bliski 100%. Łąki trwałe zajmują 

niespełna 5 % powierzchni użytków rolnych, natomiast pastwiska około 2 % powierzchni. 

Największe powierzchnie łąk znajdują się w dnach dolin – obręby: Charsznica, Marcinkowice, 

Tczyca, Pogwizdów i Jelcza (dolina Uniejówki i Jeżówki) oraz w Witowicach (dolina Szreniawy). 

Największe kompleksy pastwisk znajdują się w Witowicach (zbocza doliny Szreniawy), Tczycy 

(dolina Jeżówki) oraz w Marcinkowicach (dolina Uniejówki). 

 

1.6. Podmioty gospodarcze 

Referat Rolnictwa, Działalności Gospodarczej i Ochrony Środowiska realizuje działania z 

zakresu ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie 

Informacji dla Przedsiębiorcy – obsługi systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej. 

 Na koniec 2018 roku w gminie zarejestrowanych było 315 przedsiębiorców w tym 26 

przedsiębiorców założyło nową działalność gospodarczą, natomiast 14 przedsiębiorców 

zaprzestało wykonywania działalności. Dominujące działalności gospodarcze według PKD to 

sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając 

motocykle – 92 przedsiębiorstwa, sekcja C – przetwórstwo przemysłowe - 46 przedsiębiorstw, 

sekcja F – budownictwo – 38  przedsiębiorstw, sekcja H – transport i gospodarka magazynowa 

– 37  przedsiębiorstw. 

Liczba wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

(CEIDG) i przesłanie ich do (CEIDG) (nowe wpisy, zmiany wpisów, wykreślenia, wpisy 

informacji o zawieszeniu, wznowieniu  działalności gospodarczej) w 2017 i 2018 roku. 

 

Tabela 5. Liczba wniosków w latach 2017 i 2018. 

Liczba wniosków latami 

Lata   2017 2018 

Liczba wniosków 102 129 

Źródło: Opracowanie własne. 
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W 2018 roku wydano 2 zaświadczenia o figurowaniu w archiwalnej ewidencji 

działalności gospodarczej. 

1.7. Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy. 
 

W tabeli poniżej zaprezentowano stowarzyszenia występujące na terenie  Gminy 

Charsznica. 

Tabela 6. Stowarzyszenia na terenie Gminy Charsznica 

Numer Nazwa Miejscowość 

0000042710 STOWARZYSZENIE POMOCY SZANSA WITOWICE 

0000119246 LUDOWY KLUB SPORTOWY SPARTAK W CHARSZNICY CHARSZNICA 

0000186696 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CHARSZNICY CHARSZNICA 

0000261246 STOWARZYSZENIE "POMOCNE SERCE" CHARSZNICA 

0000266511 STOWARZYSZENIE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - SZANSA DLA 

MŁODYCH 

SWOJCZANY 

0000279576 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W TCZYCY TCZYCA 

0000309335 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PODLESICACH PODLESICE 

0000317643 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CHODOWIE CHODÓW 

0000337104 STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE WSI TCZYCA JELCZA 

0000347714 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SWOJCZANACH SWOJCZANY 

0000379854 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W UNIEJOWIE-KOLONII UNIEJÓW-KOLONIA 

0000446755 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WITOWICACH WITOWICE 

0000462965 ZWIĄZEK ZAWODOWY "NADZIEJA" PRACOWNIKÓW 

ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ STOWARZYSZENIA 

POMOCY SZANSA 

WITOWICE 

0000465350 STOWARZYSZENIE KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W 

PODLESICACH 

PODLESICE 

0000549152 STOWARZYSZENIE OŚWIATA W GMINIE CHARSZNICA MIECHÓW - 

CHARSZNICA 

0000562689 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W 

POGWIZDOWIE 

POGWIZDÓW 

0000602859 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MARCINKOWICACH MARCINKOWICE 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Uchwałą Nr  XXXI/213/2017 z dnia 27 października 2017 r Rada Gminy Charsznica 

przyjęła ,, Program współpracy Gminy Charsznica z organizacjami pozarządowymi w roku 2018 

zobowiązując Wójta Gminy Charsznica do przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania z 

realizacji programu. 
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 Program współpracy Gminy Charsznica z organizacjami pozarządowymi to deklaracja 

współpracy Gminy Charsznica z organizacjami pozarządowymi oraz realizacja ustawowego 

obowiązku wynikającego z ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

 Dokument  określa  roczne cele, przedmiot  i   formy współpracy oparte na zasadach 

pomocniczości, partnerstwa, suwerenności stron, efektywności, uczciwej konkurencji oraz 

jawności w zakresie wykonywania zadań publicznych. 

Celem głównym Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi na 2018 

rok było budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie stopnia zaspakajania 

potrzeb społecznych.  

Jako priorytetowe zadania Programu na rok 2018 przyjęto: 

1/ poprawę jakości życia, poprzez pełniejsze zaspakajanie potrzeb mieszkańców 

Gminy Charsznica, 

2/ integracja podmiotów realizujących zadania publicznego, 

3/ prezentacja dorobku sektora i promowanie jego osiągnięć, 

4/ wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych. 

W 2018 roku Gmina Charsznica w ramach konkursu ofert  zleciła realizację zadań z 

dziedziny kultury fizycznej  i bezpieczeństwa  następującym  organizacjom: 

1/ Ludowy Klub Sportowy  „SPARTAK”, 

2/ Ochotnicza Straż Pożarna w Miechowie- obóz letni MDP z terenu gminy Charsznica. 

 Zgodnie z założeniami Programu, współpraca przebiegała w formie finansowej. 

Natomiast środki zaplanowane na zlecenie zadań publicznych organizacją 

pozarządowym na zlecenie zadań publicznych organizacją pozarządowym na 2018 roku 

przyznawane były w drodze otwartego konkursu ofert oraz z pominięciem otwartego konkursu 

ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Rada Gminy Charsznica przeznaczyła następujące kwoty. 

1/ Ludowy Klub Sportowy „SPARTAK” 40.000.00 zł 

2/ Ochotnicza Straż Pożarna  Miechów   6.600.00 zł 

 Łączna kwota przyznanych dotacji w 2018 roku  na realizację zadania publicznego 

wyniosła 46 600.00  zł 
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2. Sytuacja Finansowa Gminy 
 

2.1. Dochody  i  przychody 

Planowane  dochody  budżetowe  (po  zmianach)  na  rok  2018 w wysokości  

30.359.043,93zł zrealizowano w kwocie 29.583.601,88zł w tym: dochody bieżące 

27.274.430,09 zł, dochody majątkowe 2.309.171,79 zł co stanowi 97,45%. 

Środki na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2  i 3 w dochodach bieżących zaplanowano w kwocie   293.035,44 zł, a wykonano w 

kwocie 203 539,62 zł, a w dochodach majątkowych zaplanowane w kwocie 2.188.893,25 zł,            

a wykonano w kwocie 2.187.611,79 zł. 

Największą pozycję w dochodach własnych stanowią wpływy z podatków i opłat (dział 

„756”). Na plan 7.154.699,92 zł  wykonanie stanowi 6.987,610,79 zł, co daje 97,66% planu. 

Realizacja planowanych dochodów z poszczególnych podatków i opłat przedstawia się 

następująco: 

 podatek od działalności od osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej       92,23% 

 podatek od nieruchomości od osób prawnych                                                            88,61% 

 podatek rolny od osób prawnych                                                                                     106,74% 

 podatek leśny od osób prawnych                                                                                    97,23% 

 podatek od nieruchomości od osób fizycznych                                                          82,65% 

 podatek rolny od osób fizycznych                                                                                   90,07% 

 podatek leśny od osób fizycznych                                                                                    86,88% 

 podatek od środków transportowych od osób fizycznych                                          106,15% 

 podatek od spadków i darowizn                                                                                      72,96% 

 wpływy z opłaty targowej                                                                                                     0,00% 

 podatek od czynności cywilnoprawnych od osób  fizycznych                                   118,42% 

 podatek od czynności cywilnoprawnych od osób  prawnych                                       58,00% 

 wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                  92,98% 

 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                   111,42% 

 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych                                                 101,82% 

 udziały w podatku dochodowym od osób prawnych                                                   111,22%   

 wpływy  odsetek od nieterminowych wpłat pod. od osób fiz.                                       138,32% 

 wpływy  odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat od os. praw.   156,59% 

 wpływy z różnych opłat  (czynności egzekucyjne)                                                       131,66%                                                              

 opłata za odpady komunalne (dz. 900 -śmieci)                                                               82,74% 
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Prawidłowa realizacja prognozowanych dochodów nie wyklucza istniejących zaległości, 

które na 31.12.2018r. wynoszą  2.319.201,79 zł (co wynika ze sprawozdania Rb-27S ). W kwocie 

tej mieszczą się  także dłużnicy alimentacyjni, odnośnie których egzekucję prowadzi komornik. 

Zadłużenie alimentacyjne wynosi 591.499,97 zł. Na osobach  prawnych ciąży zadłużenie w 

wysokości 165.297,53 zł. 

Największymi dłużnikami w podatku od nieruchomości od osób prawnych  w dalszym 

ciągu są: 

 Agro – Krak Wytwórnia Pasz      18.125,80zł 

 Przedsiębiorstwo Trustus           10.118,89zł 

 Gas – Pal sp. z o.o.                             1.455,00zł 

 Grupa Producentów Warzyw   118.795,00zł 

Egzekucja zaległości w stosunku do pierwszych trzech dłużników nie przynosi żadnych 

efektów.  Pomimo, że widnieją w ewidencji KRS,  nie dysponują  żadnym majątkiem. W stosunku 

do Grupy Producentów Warzyw czynności egzekucyjne zostały podjęte w 2018 roku. 

Wystawiono tytuły wykonawcze, w tym na zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 

67.912,00 zł. 

Zadłużenie osób fizycznych na 31.12.2018 wynosi: 

 w opłatach i zobowiązaniach podatkowych 812.518,80 zł w tym: 

1/  podatek rolny – 296.021,82 zł 

2/  podatek od nieruchomości – 175.551,83 zł 

3/  podatek leśny – 732,00 zł 

4/ podatek od środków transportowych – 340.179,89 zł 

5/ podatek od czynności cywilnoprawnych – 33,26 zł 

6/ z tytułu opłat za  odpady komunalne 77.669,18zł. 

W  2018 roku wystawiono 605 szt. upomnień  z tytułu zadłużenia w podatku rolnym na 

kwotę 816.933,25 zł. W wyniku powyższej egzekucji ściągnięto 99.360,20 zł, natomiast  

wystawiono 36 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 18.864,00zł. Z  wystawionych  

tytułów wykonawczych wpłacono 22.417,28  zł. Z tytułu zadłużenia w podatku od środków 

transportowych wystawiono 34 szt. upomnień na kwotę 207.586,00 zł, a wpłynęło                   

64.454,50 zł. Wystawiono 10 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 26.006,00 zł z czego 

wpłacono 16.949,24 zł 

Z tytułu zadłużenia w opłatach za odpady komunalne wystawiono za IV kw. 2017r.              

277 szt. upomnień na kwotę 67.554,78 zł., w 2018r. 585 szt. upomnień  na łączną kwotę 
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182.389,26zł. z czego wpłacono 120.766,35 zł, w tym odsetki w kwocie 2.884,42 zł i koszty 

upomnienia w kwocie 7.378,00 zł. 

Bardzo często otrzymujemy protokoły nieściągalności i umorzenie postępowania z 

powodu braku możliwości ściągnięcia zadłużenia.  

Pozostałe dochody  własne są  w zasadzie zrealizowane zgodnie z planowanymi 

wielkościami. 

W  wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych w 2018 roku utraciliśmy 382.009,34 

z tego: 

1/ w podatku od nieruchomości – 205.202,92 zł, 

2/ w podatku rolnym – 0,00zł, 

3/ w podatku od środków transportowych – 176.806,42 zł. 

Umorzono również zaległości podatkowe w kwocie 7.646,00 zł.   

Decyzje Rady  Gminy o obniżeniu górnych stawek podatków oraz udzieleniu ulg w 

podatkach zmniejszają obciążenia finansowe większości  gospodarstw  rolnych. 

Znaczącą kwotą dochodów są subwencje, które są zrealizowane w planowanych 

wielkościach tj. subwencja oświatowa 5.811.371,00 zł, a subwencja wyrównawcza 

4.293.657,00 zł. W  2018 Gmina otrzymała również środki na uzupełnienie dochodów Gminy w 

kwocie  123.609,00zł   

Kolejną znaczną pozycją w dochodach są dotacje (§ 2010, § 2030, § 2039, § 2330, § 2710  

i § 2060), których ogólny plan wynosi 9.076.551,73 zł, a wykonanie 8.848.004,24 zł, co stanowi 

97,48 %. Plan dotacji na zadania zlecone wynosi 8.084.657,13 zł a wykonanie 7.868.023,16 zł 

co stanowi 97,32%. 

W ramach zadań zleconych: 

 327.534,25 zł stanowi kwotę przeznaczoną na dopłaty do paliw rolniczych, 

 2.047.945,96 zł pochłonęły świadczenia pomocy społecznej (alimenty, zasiłki 

rodzinne, becikowe  itp.), 

 574.781,00 zł stanowi kwotę na funkcjonowanie Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Jelczy, 

 4.380.472,43 zł zostało wypłacone w ramach świadczenia wychowawczego 

stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, 

 266.610,00zł zostało wypłacone w ramach programu Dobry Start. 

Natomiast plan dotacji na zadania własne oraz na zadania realizowane na podstawie 

porozumień wynosi 991.894,60 zł, a wykonanie 979,981,08 zł. 
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W ramach zadań własnych: 

 278.553,90 zł stanowiło dotację na oddziały przedszkolne i szkoły podstawowe, 

 455.562,76 zł przeznaczono na działania w ramach pomocy społecznej, 

 35.945,00 zł przeznaczono na pomoc materialna dla uczniów, 

 98.805,42 przeznaczono na fundusz sołecki, 

 101.116,00 zł przeznaczono na modernizację dróg dojazdowych. 

Otrzymane środki na zadania pomocy społecznej  zaspokoiły  potrzeby wynikające z 

realizowanych przez gminę zadań, jednakże bardzo niskie progi dochodowe określone w 

ustawie o pomocy społecznej blokują często udzielenie pomocy osobom  znajdującym się w 

trudnej sytuacji  życiowej i finansowej. 

W  2018 roku wpłynęły środki unijne przeznaczone w ogólnej kwocie  2.186.804,34 zł 

na: 

1/ 17.622,04 zł dotyczące zadania pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Polsce”, 

2/ 1.347.778,90zł dotyczące Gminnego Programu Rewitalizacji, 

3/ 642.677,98 zł dotyczące zadania pn. „Wymiana źródeł ciepła na paliwo gazowe i stałe 

w Gminie Charsznica”, 

4/ 178.725,42 zł w ramach realizacji zadania pn. „Uwierz w siebie” – POKL, 

5/ Dochody majątkowe na plan 2.310.453,25zł w tym na realizację zadań 

finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust 1 i 3w kwocie  

2.188.893zł, wykonano w kwocie 2.309.171,79 zł, co stanowi 99,94%. 

Na zadanie pt.: „Wymiana źródeł ciepła na paliwo gazowe i stałe w Gminie Charsznica” 

w kwocie 634.085,18 zł, na Rewitalizację obszaru zdegradowanego Miechowie-Charsznica w 

kwocie 1.553.526,61 zł i na modernizację budynku OSP Witowice w kwocie 121.560,00zł. 

Zadłużenie Gminy ogółem na 31.12.2018r. wynosi 2.718.020,00 zł, w tym z tytułu 

pożyczek- 38.020,00 zł, a kredytów – 2.680.000,00 zł. 

Nadwyżka na 2018 rok wyniosła 38.020,00zł 

Realizacja budżetu na 2017 rok spełnia relacje wynikające z art.243 ustawy o finansach 

publicznych. 

 

2.2. Wydatki  i   rozchody 
 

Plan  wydatków  (po zmianach)  na  2018 rok  wynosi  31.236.824,80 zł. Jego wykonanie 

na stanowi kwotę 30.031.965,15 zł, tj. 96,14%. 
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Z ogólnego planu wydatków na zadania bieżące przeznaczono 25.146.574,59 zł, a na 

majątkowe 4.885.390,56 zł. 

Środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust 1 pkt 2 i 3 w wydatkach bieżących zrealizowano w kwocie 240.000,61zł, a wydatki 

majątkowe w kwocie 3.277.789,07 zł. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych 

przedstawiono w tabeli poniżej. 

 

Tabela 7. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych 

L.p. Nazwa zadania 
Plan po 

zmianach 
Wykonanie % 

1. Budowa wodociągu w Miechowie - Charsznicy 63.233,15 59.954,51 94,81 

2. Dotacja dla powiatu (na drogi powiatowe) 179.508,98 179.508,98 100,00 

3. Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej 

5.000,00 4.800,00 96,00 

4.  Modernizacja remizy OSP Witowice 95.760,00 95.760,00 100,00 

5. Zakup samochodu dla OSP Podlesice 400.000,00 400.000,00 100,00 

6 Zakup pompy szlamowej OSP Swojczany 5.000,00 5.000,00 100,00 

7. Zakup motopompy OSP Swojczany 16.899,00 16.899,00 100,00 

8. Zakup motopompy OSP Chodów 16.899,00 16.899,00 100,00 

9. Zakup zestawu hydraulicznego OSP Tczyca 17.500,00 17.500,00 100,00 

10. Budowa przedszkola 536.970,00 536.970,00 100,00 

11. Adaptacja poddasza w Szkole Podstawowej w 

Pogwizdowie 

11.000,00 11.000,00 100,00 

12. Wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe i paliwo gazowe 

w Gminie Charsznica 

635.872,07 635.872,07 100,00 

13 Przebudowa parteru budynku publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej –Ośrodek Zdrowia Tczyca 

242.400,00 242.400,00 100,00 

14. Rewitalizacja obszaru degradowanego w Miechowie-
Charsznicy 

2.675.685,07 2.656.677,00 99,35 

15. Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski 6.150,00 6.150,00 100,00 

       R a z e m 4.907.877,27 4.885.390,56 99,54 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Zadania pn.: ”Wymiana źródeł ciepła na paliwo gazowe w Gminie Charsznica”,  ”Wymiana 

źródeł ciepła na paliwo stałe w Gminie Charsznica”, „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii 

Małopolski , „Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Miechowie-Charsznicy” są zadaniami 

wieloletnimi. 

W wydatkach bieżących największą grupę stanowią wydatki na oświatę. Wynoszą one 

8.945.592,21 zł na plan 9.205.161,81 zł. Wydatki na zadania obowiązkowe Gminy w oświacie 

wyniosły 7.432.141,29 zł, w tym: 

 na szkoły podstawowe ( rozdz.80101) – 3.896.855,43 zł, 

 na przedszkola ( rozdz.80104) – 1.412.950,23 zł, 

 na gimnazja ( rozdz. 80110) – 1.305.286,60 zł, 

 na dowożenie dzieci do szkół ( rozdz. 80113) – 424.131,37 zł, 

 na GZEAS ( rozdz.75085) – 392.917,66 zł. 

 Otrzymana subwencja oświatowa z budżetu państwa na obowiązkowe zadania gminy w 

zakresie oświaty za 2018r. pokryła wydatki związane z wynagrodzeniami i świadczeniami dla 

nauczycieli, które zapewnia Karta Nauczyciela oraz częściowo wydatki związane z bieżącym 

utrzymaniem placówek oświatowych Gminy. 

Na finansowanie zadań własnych w oświacie pokrywanych z dochodów własnych 

(zerówka, przedszkole, dowozy, stołówka i inne) wydano z budżetu w 2018 roku                 

3.490.248,55 zł, w tym dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty 

prowadzonych przez osoby fizyczne wynosiła 1.660.666,33 zł. 

Następną grupą wydatków, których wykonanie w stosunku do wydatków bieżących są 

wydatki w dziale „Rodzina”. Na plan w kwocie 7.007.161,27zł wykonanie stanowi           

6.794.064,00 zł tj. Aż 65% stanowią tutaj wydatki na świadczenie wychowawcze (500+) – 

4.386.152,80zł.      W liczbie 31%  znajdują się wydatki na świadczenia rodzinne i świadczenie 

z funduszu alimentacyjnego - 2.129.665,92 zł. Pozostałą część stanowią wydatki na wsparcie 

rodziny (4%) – 278.245,28 zł. 

Zadania zlecone wynoszą 608.359,00 zł i są to wydatki poniesione na: 

 ŚDS w Jelczy                                                               574.781,00 zł   

 opłacane składki zdrowotne                                      5.733,09 zł 

 specjalistyczne usługi opiekuńcze                         27.845,00 zł 

Wykonanie zadań własnych w pomocy społecznej  wynosiło 2.054.194,47 zł. Najwięcej 

wydatkowano na domy pomocy społecznej tj. 655.888,54 zł. Członkowie rodzin na utrzymanie 
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swoich podopiecznych wpłacili 16.770,00 zł. W porównaniu z analogicznym okresem jest o 

27.893,72 zł mniej. Mimo to i tak utrzymanie osób w całodobowych „domach opieki” 

praktycznie w całości obciąża budżet Gminy. Zadania własne jakie wykonuje Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej obejmują również: wypłatę zasiłków stałych, na które wydano          

244.222,65 zł, wypłatę zasiłków celowych i okresowych, na które wydano 84.442,51 zł oraz 

wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych, na które wydano 3.664,04 zł. Pracownicy 

GOPS dla podopiecznych świadczą także usługi opiekuńcze. Ich wykonanie wynosiło 

265.512,43 zł. Dożywianie dzieci w szkole i zasiłki na dożywianie wyniosły 82.676,20 zł. 

Kolejnymi ważnymi wydatkami są wydatki na utrzymanie dróg, na które w 2018 roku 

wydano 620.108,78 zł. W wydatkach tych mieszczą się wydatki ze środków funduszy sołeckich, 

które stanowią kwotę 163.134,30zł. 

Od lipca 2013 roku Gmina odpowiada za gospodarkę odpadami komunalnymi. W 2018 

roku koszty odbioru odpadów od mieszkańców stanowiły 445.829,91 zł. Do tego doliczyć 

trzeba koszty osobowe pracownika, opłaty za szkolenia, opłaty związane z aktualizacją licencji 

programów, opłaty pocztowe, papier, tusz, koperty itp. na łączną kwotę 28.137,07 zł. 

Wykonano renowację kapliczki z krzyżem w Uniejowie Rędzinach z połowy XIX wieku 

na łączną kwotę 26.419,28 zł. 

Wydatki na obsługę długu wyniosły 90.205,59 zł. 

W wydatkach bieżących zaplanowano również środki na wykorzystanie w ramach 

funduszu sołeckiego, które wyniosły  310.372,75 zł. 

Na podstawie uchwały Rady Nadzorczej WFOŚiGW  w Krakowie o przyznaniu 

częściowego umorzenia dwóch pożyczek na zadanie pn.: „ Budowa przydomowych oczyszczalni 

ścieków na terenie Gminy Charsznica” w kwocie 201.831,89 zł oraz na zadanie pn.: „Budowę 

sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Charsznica szansą ochrony środowiska naturalnego oraz 

rozwoju gospodarczego” w kwocie 359.542,26 zł. Udzielono pożyczek w łącznej kwocie 

138.100,00 zł. Udzielono dotacji w kwocie 100 000,00 zł na ochronę zabytków dla Parafii 

Tczyca. Zaciągnięto nowy kredyt w kwocie 230.000,00zł. 

W związku z tym zadłużenie Gminy na 31.12.2018 rok wyniosło 2.718.020,00 zł. Niski 

wskaźnik zadłużenia Gminy oraz zachowanie prawidłowej relacji wynikających z art. 243 

ustawy o finansach publicznych umożliwi podejmowanie kolejnych zadań inwestycyjnych i 

zaciąganie nowych pożyczek i kredytów. 

Pozostałe zadania wykonano zgodnie z planowanymi wielkościami. 

Z przedłożonych sprawozdań jednostek organizacyjnych Gminy Charsznica stwierdza 

się, że na 31.12.2018 roku nie wystąpiły należności wymagalne i zobowiązania wymagalne. 
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3. Realizacja inwestycji 

W niniejszym rozdziale przedstawiono oraz opisano realizowane inwestycje w 2018 

roku na terenie Gminy Charsznica. 

3.1. Rewitalizacja obszaru zdegradowanego 

„Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Miechowie-Charsznicy” to projekt 

współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 

lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 

Odnowa obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Głównym celem projektu pn.: „Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w 

Miechowie-Charsznicy” jest wyrównywanie szans mieszkańców obszaru rewitalizacji 

poprzez przywrócenie wszystkim grupom społecznym możliwości rozwoju.  

W wyniku planowanych działań, centrum Gminy Charsznica ma stać się przyjaznym   i 

bezpiecznym miejscem do życia  dla wszystkich mieszkańców, pełniącym funkcję rozwoju dla 

całej gminy, z bogatą ofertą opiekuńczą dla wszystkich mieszkańców w każdym wieku, z lepszej 

jakości ofertą edukacyjną i aktywizacyjną, atrakcyjną przestrzenią publiczną, środowiskiem 

oraz dostępem do infrastruktury. 

Założenia i  realizacja projektu: 

 Przewidywana wartość projektu: 9 483 258,53zł; 

 W tym dofinansowanie:  6 737 174,52zł; 

 Planowany wkład własny Gminy i poszczególnych partnerów: 

1/ Gmina Charsznica: 1 921 804,90zł; 

2/ Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość”: 626 749,92zł; 

3/ Wspólnota Mieszkaniowa „Kamienica”: 74.682,10zł; 

4/ Wspólnota Mieszkaniowa ul. Pomowska 1: 20.547,7zł; 

5/ Wspólnota Mieszkaniowa ul. Pomowska 2: 32.314,83zł; 

6/ Wspólnota Mieszkaniowa ul. Pomowska 4: 26.407,75zł; 

7/ Wspólnota Mieszkaniowa ul. Miechowska 43: 43.576,75zł; 

W roku 2018 zostało wykonane: 

Budowa przestrzeni publicznej w centrum Miechowa-Charsznicy począwszy od 

przejazdu kolejowego do Dworca PKP łącznie z rondem przy dworcu w tym: 

       1/wybudowane zostały parkingi, place manewrowe, chodniki, ogrodzenie, dwie altanki, 

mała estrada w rondzie, place zielone, tablice ekspozycyjne, ławki, stojaki na rowery itp.; 



21 
 

       2/zagospodarowana została przestrzeń  wokół przedszkola – ogrodzenie, utwardzone   

kostką brukową dojścia i dojazdy do przedszkola, plac zabaw, zieleń itp. 

Łączne wydatki w 2018r – 2 656 677,00 zł 

    -w tym dotacje z UE – 1 553 526,61 zł. 

Planowany zakres realizacji Projektu w 2019r.: 

1/ termomodernizacja bloków Spółdzielni Mieszkaniowej oraz remont chodnika, 

2/ przebudowa dworca PKP na małą poczekalnię dla podróżnych i na Dom Kultury, 

3/ termomodernizacja budynków mieszkalnych Wspólnot Mieszkaniowych i 

użyteczności publicznej: (Biblioteka, budynki przy ul. Kolejowa 3, Kolejowa 7, 

Sportowa , 

4/ miejsce wypoczynku altana i siłownia zewnętrzna przy blokach Spółdzielni 

Mieszkaniowej oraz siłownia zewnętrzna (Orlik). 

Planowany zakres realizacji Projektu w 2020r  -przebudowa dróg gminnych: ul. 

Osiedlowa, ul. Pomowska, ul. rtm. Witolda Pileckiego, ul. Miechowska, ul.  Rzemieślnicza,               

ul.  T. Kościuszki. 

 

3.2. Wymiana źródeł ciepła 

 Trwa realizacja dwóch projektów związanych z wymianą nieefektywnych pieców. 

Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, 

Działania 4.4. Redukcja zanieczyszczeń do powietrza.   

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

Przedmiotowy projekt zakłada wymianę przestarzałych i nieefektywnych kotłów na 

paliwa stałe na nowe źródła ciepła wykorzystujące paliwa gazowe w budynkach mieszkalnych 

na terenie Gminy Charsznica.  

Założenia projektu i realizacja: 

 Wymiana 75 urządzeń grzewczych; 

 Przewidywana wartość projektu: 1 102 100,44 zł; 

o w tym dofinansowanie:  1 085 563,44 zł; 

 W roku 2018 zostało wymienionych 36 pieców; 

 Wydatki w 2018r na realizację zadania nr 1 wymiana źródeł ciepła:  502 522,07 (w 

tym dofinansowanie 502 522,07 zł). 
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Projekt „Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła 

w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gmin: Miechów, Gołcza, 

Kozłów i Charsznica”. 

Głównym celem projektu jest redukcja emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych 

pochodzących z ogrzewania budynków mieszkalnych na obszarze Gminy poprzez wymianę 

przestarzałych i nieefektywnych kotłów wykorzystujących paliwa stałe na nowoczesne 

(spełniające odpowiednie wymogi) kotły na paliwa stałe. Założenia projektu i realizacja 

dotyczące Gminy Charsznica: 

 Wymianę 27 urządzeń grzewczych; 

 Przewidywana wartość projektu: 243 000,00 zł; 

o w tym dofinansowanie:  239 743,80 zł; 

 W roku 2018 zostało wymiennych 16 Pieców; 

 Wydatki w 2018 r: 133 350,00zł (w tym dofinansowanie 131 563,11 zł); 

 Zakładany termin realizacji projektu: II połowa 2019r. 

3.3. Fotowoltaika i kolektory słoneczne dla domów prywatnych. 

 Gmina Charsznica złożyła wspólnie z 35 partnerami z województwa małopolskiego 

wniosek o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych i instalacji kolektorów słonecznych, po 

pozytywnej ocenie projektu została w 2018r podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim 

Województwa Małopolskiego. Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020r. Oś.4 Regionalna polityka 

energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

Podziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Obecnie na 

obszarze Gminy jest 506 instalacji kolektorów słonecznych, zamontowanych w ramach 2 

projektów prowadzonych w latach 2011-2013. 

Głównym celem projektu pn.: "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” 

jest wzrost wykorzystania odnawialnej energii elektrycznej i cieplnej w finalnym zużyciu 

energii oraz poprawa jakości powietrza na terenie Małopolski.   

Założenia poziomu realizacji projektu na terenie Gminy Charsznica: 

 Instalacja panel fotowoltaicznych o mocy zestawu 2,8 kW lub 5,04kW lub 9,52 kW: 

278 szt.; 

 Instalacja kolektorów słonecznych: 417 szt.; 

 Przewidywana wartość projektu: 11 543 560,75 zł; 

o w tym dofinansowanie: 5 957 620,80 zł; 
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 Zakładany termin realizacji projektu: II połowa 2021r. 

 

3.4. Wykonanie ścieżek rowerowych oraz infrastruktury obsługi podróżnych     

Gmina Charsznica jest partnerem projektu budowy ścieżek rowerowych                                            

pn.: „Wykonanie ścieżek rowerowych oraz infrastruktury obsługi podróżnych” w Gminie 

Charsznica w systemie  „zaprojektuj wybuduj”, w ramach którego: 

 Podpisano umowę z wykonawcą w dniu 24.05.2018r oraz przystąpiono do realizacji 

zadania. 

 Przewidywalny koszt realizacji zadania: 792 000,00 zł: 

o w tym wartość dofinasowania: 542 659,97 zł. 

 Planowany termin realizacji inwestycji: II połowa 2019r. 

 W ramach zadania został zaplanowany montaż 12 peronów przystankowych oraz 

wykonanie  ścieżki pieszo-rowerowej 1086 m. 

3.5 . Infrastruktura drogowa 

Gmina Charsznica jest gminą typowo rolniczą. Aby usprawnić dojazd do pól, niezbędna 

jest bieżąca modernizacja i budowa dróg transportu rolnego. Konieczne jest również 

wykonywanie oraz odbudowywanie rowów przydrożnych, które będą zapewniać swobodne 

odprowadzanie wody opadowej nie niszcząc nawierzchni dróg. Zgodnie z zestawieniem 

ilościowym samorządu terytorialnego długość w dróg lokalnych wynosi 215 km. 

W ramach współdziałania ze Starostwem Powiatowym w Miechowie wykonano w 2018 

r remonty dróg powiatowych: 

 Droga nr 1185K relacji Tunel-Charsznica 

o udział gminy w inwestycji:  179 508,98zł 

 Droga relacji Chodów-Dziadówki 

o udział gminy w inwestycji:  10 228,12zł 

 Droga relacji Przybysławice -Falniów 

o udział gminy w inwestycji:  28 172,54zł 

 Droga relacji Przybysławice -Falniów 

o udział gminy w inwestycji:  28 172,54zł 

W ramach Funduszu Ochrony Gruntów rolnych przy współudziale Urzędu 

Marszałkowskiego w Krakowie  w 2018r wykonano remont dróg: 

 Miechów-Charsznica długość 279m 

o udział gminy w inwestycji:  54 990,10 zł 
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 Droga nr 2 w Miechów-Charsznica 485m; 

o udział gminy w inwestycji:  147 243,30 zł. 

W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych wykonano w 2018r remonty 

następujących dróg: 

 Swojczany Suśnia  kwota inwestycji: 18 258,12 zł; 

 Tczyca Ciołkowiec, kwota inwestycji:  53 812,50 zł; 

 Uniejów Rędziny- Zakopane, kwota inwestycji: 32 813,94 zł. 

Działanie w ramach Funduszu sołeckiego: 

 naprawa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na kwotę: 140 868,28zł. 

 

3.6. Oświetlenie ulic, placów i dróg 

Gmina Charsznica posiada zmodernizowane oświetlenie uliczne zmodernizowane 

w  ramach projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Charsznica”  

zrealizowanym w 2014 przy wsparciu finansowym NFOŚiGW w ramach I -go kursu Programu 

Priorytetowego System Zielonych Inwestycji (Green Investment Scheme) Część 6. 

Energooszczędne oświetlenie uliczne – SOWA. Przedsięwzięcie obejmowało modernizacje 1 

011 szt. punktów świetlnych (głównie oprawy rtęciowe i żarowe) z 1 107 istniejących punktów 

świetlnych na terenie gminy. W latach 2014-2018 prowadzono drobne rozbudowy oświetlenia 

ulicznego w wyniku którego zwiększono liczbę opraw o ponad 130szt. 

W 2018 roku Gmina realizowała nieliczne pojedyncze  rozbudowy oświetlenia z uwagi 

np. na potrzeby zgłaszane przez sołectwa oraz realizowane głównie w ramach Funduszu 

Sołeckiego poszczególnych sołectw. 

Kwota wydatków na rozbudowę budowę oświetlenia w  2018 wyniosła: 88 498,61 zł.  

3.7. eCharsznica 

Gmina Charsznica w ramach podpisanej umowy z  30.10.2013r zrealizowała projekt     

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

działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInelusion. Oś priorytetowa: 8. 

Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki” Program Operacyjny 

Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Gdzie głównym celem było: Przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców. 

W 2018 roku  Gmina w ramach trwałości projektu zapewniała ciągłość świadczenia 

usług dostępu do Internetu dla  235 gospodarstw z terenu Gminy Charsznica oraz 9 jednostek 

podległych.   
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Termin zakończenia trwałości projektu: 31.12.2020r. 

Abonament miesięczny za dostawę Internetu: 5 699,28 zł. 

Koszt usługi w 2018-2020r.: 205 174,04 zł. 

 

3.8. Budowa publicznego przedszkole gminnego w Miechów-Charsznica 
 

Gmina Charsznica nie posiadała własnego budynku przedszkolnego w 

Miechów- Charsznica. Obecnie dzierżawione są pomieszczenia w blokach mieszkalnych od 

Spółdzielni Mieszkaniowej, które nie są w stanie zaspokoić obecnych potrzeb lokalowych i nie 

spełniają współczesnych norm. Biorąc pod uwagę powyższe podjęto decyzję dotycząca budowy 

przedszkola. W toku realizacji inwestycji został w centrum Miechów-Charsznica wybudowany 

budynek parterowy, 5 oddziałowy dla 125 dzieci o powierzchni użytkowej 776,52m3. 

Powierzchnia zabudowy - 903,28m2 . Obecny stan inwestycji – stan surowy zamknięty. 

Wartość inwestycji:  953 250,00 zł. 

Wydatki w 2018:  536 970,00 zł. 

 

3.9. Przebudowa parteru budynku Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Charsznicy – Ośrodek Tczyca 

Przebudowa parteru budynku Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tczycy 

poprawiła warunków jego funkcjonowania, podniosła jakość świadczonych usług medycznych, 

jak również  warunków pracy personelu. Przebudowa parteru budynku PZOZ – Ośrodek Tczyca 

uzyskała opinię sanitarną potwierdzają spełnienie warunków w zakresie higienicznym i 

zdrowotnym. 

Wartość inwestycji:  242 400,00 zł. 

Wydatki w 2018:  242 400,00 zł. 

 

3.10. Renowacja kapliczki z krzyżem w Uniejowie Rędzinach z połowy XIX wieku 

       W ramach programu Kapliczki Małopolskie 2018r. zostało zrealizowane zadanie pn. 

„Renowacja kapliczki z krzyżem w Uniejowie Rędzinach z podławy XIX wieku” Kapliczkę tworzy 

wielki granitowy głaz zwieńczony rzeźbą  przedstawia scenę ukrzyżowania. Ówczesna  

kapliczka powstała jako wotum wdzięczności jednego z mieszkańców lub całej miejscowości 

Uniejów Rędziny. 

Wartość inwestycji:  26 419,28 zł. 

-w tym dotacja: 8 000,00 zł. 
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4. Fundusze sołeckie 
     

Fundusz sołecki jest formą budżetu partycypacyjnego. Fundusz sołecki to środki 

finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na 

wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia. To zebranie wiejskie – czyli 

mieszkańcy danego sołectwa podejmują decyzje na co mają zostać wykorzystane ww. środki 

finansowe. Dlatego też, to samym mieszkańcom zależy na tym, aby środki były wydawane w 

sposób prawidłowy i efektywny. Ustawą o funduszu sołeckim wprowadzono zestandaryzowany 

system wsparcia inicjatyw lokalnych, który umożliwia realizację ważnych społecznie 

przedsięwzięć na terenie sołectwa. Dzięki ustawie o funduszu sołeckim nastąpił znaczny wzrost 

aktywności społecznej i inicjatyw obywatelskich na terenach wiejskich 

Decyzja o utworzeniu funduszu sołeckiego pozostaje w gestii rad gmin. 

Zgodnie z przepisami ustawy „pełen cykl” dotyczący realizacji „jednego” funduszu 

sołeckiego trwa 3 lata (np. w roku 2017 gmina podejmuje uchwałę o wyodrębnieniu w budżecie 

gminy funduszu sołeckiego, który jest realizowany w 2018 r., a w 2019 r. następuje zwrot z 

budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego) – czyli: 

planowanie, realizacja, zwrot.  

W naszej gminie sołectwa mają do dyspozycji fundusz sołecki. Co roku, do 30 września, 

mieszkańcy każdego sołectwa biorą udział w zebraniu wiejskim, podczas którego podejmują decyzję 

o tym, na co przeznaczą środki ze swojego funduszu w nadchodzącym roku. Możliwy zakres jest 

bardzo szeroki – obejmuje wszystkie zadania własne Gminy (określa je artykuł 7 ust. 1 ustawy o 

samorządzie gminnym). 

W ostatnich latach, środki z funduszu sołeckiego pozwoliły na realizację wielu istotnych, 

a czasami takich bardzo drobnych przedsięwzięć, które były ważne dla mieszkańców: wiaty 

przystankowe,  modernizacja oświetlenia ulicznego,  bieżące remonty przy drogach gminnych, 

naprawy dróg gminnych , zakup sprzętów dla jednostek OSP itp. 

Zadania ze środków funduszu sołeckiego realizowane są zgodnie z opisem we wniosku. 

Fundusz sołecki jest częścią budżetu gminy, za którego wykonanie odpowiedzialny jest Wójt 

Gminy. 

W 2018 roku otrzymaliśmy zwrot z budżetu państwa części wydatków Gmin w ramach 

funduszu sołeckiego za rok 2017 – 98 805,42. 

W 2018 roku środki przypadające na realizację funduszu sołeckiego wynosiły                       

337 760, 22zł. 
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Informacja o wysokości środków przypadających na dane sołectwo 
                              z   Funduszu Sołeckiego na 2018 rok Gmina Charsznica 
 

                                                   Tabela 8. Środki przypadające na dane sołectwo w 2018 roku 

Lp. Nazwa Sołectwa Liczba mieszkańców danego 

sołectwa na dzień 

30.06.2017 

Wysokość środków 

przypadających na 

dane sołectwo 

1 Charsznica 369 18 758,96 

2 Chodowiec 85 9 395,97 

3 Chodów 352 18 198,50 

4 Ciszowice 240 14 506,05 

5 Dąbrowiec 159 11 835,62 

6 Jelcza 533 24 165,76 

7 Marcinkowice 192 12 923,57 

8 Miechów-Charsznica 1 661 32 968,30 

9 Podlesice 404 19 912,85 

10 Pogwizdów 250 14 835,74 

11 Swojczany 827 32 968,30 

12 Szarkówka 237 14 407,15 

13 Tczyca 798 32 902,36 

14 Uniejów-Kolonia 286 16 022,59 

15 Uniejów-Parcela 105 10 055,33 

16 Uniejów-Rędziny 403 19 879,88 

17 Wierzbie 190 12 857,64 

18 Witowice 442 21 165,65 

 

 

Razem 

 

 

18 

 

 

7 533 

 

 

337 760,22 

Źródło: Opracowanie własne. 

 



28 
 

Liczba sołectw w Gminie Charsznica, które będą realizować wydatki w ramach 

funduszu sołeckiego wynosi  18. 

Wysokość kwoty bazowej      …..........................................................................................  3 296,83 

Wysokość Funduszu  Sołeckiego   …..............................................................................  337 760,22 

W poniższej tabeli przedstawiono wykorzystanie środków z funduszy sołeckich w 

2018 roku. 

 
Tabela 9. Wykorzystane środki z funduszy sołeckich. 

Transport i łączność ogółem 163 134,30 

W rozbiciu na :  

Drogi publiczne gminne 140 868,28 

Drogi wewnętrzne 22 266,02 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

7 000,00 

Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

138 238,45 

W rozbiciu na:  

Oświetlenie ulic, placów i dróg 82 950,70 

Pozostała działalność 55 287,75 

Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 

2 000,00 

 

RAZEM Wykonany  Fundusz Sołecki w 

roku 2018 

 

 

310 372,75 

Źródło: Opracowanie własne. 
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5. Infrastruktura techniczna  i zagospodarowanie przestrzenne 
 

5.1. Infrastruktura techniczna 
 

5.1.1. Sieć wodociągowa 

Zaopatrzenie w wodę na terenie gminy realizowane jest przez Zakład Usług 

Komunalnych w Charsznicy. Woda pozyskiwana jest z pięciu ujęć – studni głębinowych i nie 

podlega ona obróbce. Źródła zlokalizowane są w Ciszowicach, Swojczanach, Tczycy, Jelczy oraz 

Pogwizdowie. 

System wyposażony jest w zbiorniki, które utrzymują ciśnienie. Występują dwa zbiorniki 

wieżowe Ciszowice i Jelcza oraz zbiorniki ziemne pod Białą Górą, ponad i powyżej Swojczan, 

przy drodze do Wolbromia. Ze względu na znaczne różnice wysokości terenu na obszarze 

Gminy wybudowano również dwa reduktory ciśnienia, jeden ze zbiorników zlokalizowany jest 

w Uniejowie Kolonii obniżający ciśnienie zbiornika pod Białą Górą, zaś drugi znajduje się 

w Szarkówce redukujący ciśnienie wody płynącej z Ciszowic do Witowic. Ponadto w celu 

zaopatrzenia terenów zlokalizowanych powyżej wieży ciśnień Jelcza, na obszarze ujęcia 

w Tczycy zainstalowano hydrofornię, która podnosi ciśnienie wody. 

Sieć wodociągowa obejmuje teren całej gminy. Długość czynnej sieci wodociągowej  w 

roku 2018 wynosiła 136,65 km.  Długość sieci na przestrzeni lat 2014-2018 na terenie Gminy 

Charsznica przedstawiona została w tabeli poniżej.  

 

Tabela 10. Długość sieci wodociągowej 

Parametr Jednostka 2014 2015 2016 2017 2018 

Długość czynnej sieci wodociągowej km 133,51 136,51 136,51 136,51 136,65 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

W 2018r.  Gmina wybudowała odcinek wodociągu w  Miechów-Charsznica z lokalizacją 

przy ul. Kolejowej o długości 145m. Wartość środka trwałego: 18  848,95zł. 

Sieć wodociągowa wykorzystywana jest głównie na zaspokojenie potrzeb socjalno–

bytowych mieszkańców Gminy. Ponad 87% budynków mieszkalnych podłączonych jest do sieci 

wodociągowej, a zużycie wody w ciągu doby w gospodarstwach domowych kształtuje się na 

poziomie 600 m3. 
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5.1.2. Sieć kanalizacyjna 

Na terenie Gminy Charsznica zlokalizowana jest biologiczna oczyszczalnia ścieków. System 

kanalizacyjny obejmuje: Miechów–Charsznica, Chodów, Uniejów-Kolonia, Ciszowice, Szarkówka; 

skąd ścieki odprowadzane są siecią rur kanalizacyjnych do gminnej oczyszczalni. Systemem tym 

objęte są zarówno gospodarstwa domowe jak również podmioty gospodarcze np. Spółdzielnia 

Mleczarska w Miechowie Oddział Produkcyjny w Charsznicy. Pozostałe ścieki, które nie są objęte 

systemem rur kanalizacyjnych dostarczane są na oczyszczalnię za pomocą wozów 

asenizacyjnych. Oczyszczone ścieki kierowane są do rzeki Uniejówki, która stanowi dopływ 

Pilicy. Przepustowość oczyszczalni wynosi 780m3/dobę. 

Długość czynnej sieci wynosiła 32,1 km, a liczba przyłączy do budynków mieszkalnych 

oraz zbiorowego zamieszkania wynosiła 573 szt. W roku 2018 24,8% budynków 

zlokalizowanych na terenie Gminy podłączonych było do systemu. Zestawienie tabelaryczne na 

przestrzeni lat zawarto w tabeli poniżej. 

 

Tabela 11. Długość sieci kanalizacyjnej oraz liczby przyłączy 

Parametr Jednostka 2014 2015 2016 2017 2018 

długość czynnej sieci 

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

liczba przyłączy do 

budynków mieszkalnych i 

zbiorowego zamieszkania 

szt. 530 539 574 573 573 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Nieczystości ciekłe na terenie Gminy nie odprowadzane bezpośrednio do oczyszczalni 

ścieków gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych lub oczyszczane w przydomowych 

oczyszczalniach ścieków – tabela poniżej. 

Liczbę zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na 

terenie Gmina Charsznica w roku 2018 zaprezentowano w tabeli poniżej. 

 

Tabela 12. Gromadzenie nieczystości ciekłych 

Gromadzenie nieczystości ciekłych 2018 

zbiorniki bezodpływowe 783 

oczyszczalnie przydomowe 583 

Źródło: Opracowanie własne. 

 



31 
 

5.1.3. Charakterystyka systemu gazowniczego 

Gmina Charsznica jest częściowo niezgazyfikowana. Od 1992r. gmina jest członkiem 

Międzygminnego Związku „Gazociąg” z siedzibą w Proszowicach. Od strony gminy Wolbrom do-

prowadzony jest gazociąg do wsi Podlesice. Od strony Kocmyrzowa gazociąg doprowadzony 

jest przez Proszowice, Koniuszę, Słomniki, Miechów do stacji redukcyjno-pomiarowej zlokali-

zowanej w Chodowie. Zgazyfikowane zostały Ciszowice, Chodów, Miechów-Charsznica, Szar-

kówka, Chodowiec, Charsznica, Swojczany, Witowice, Uniejów Kolonia, Uniejów Parcela, Unie-

jów Rędziny . 

5.1.4. Charakterystyka systemu energetycznego 

Infrastruktura energetyczna jest dobrze rozwinięta na obszarze całej gminy. Dystrybucją 

energii elektrycznej zajmują się PGE  Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna oraz 

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie z następującym podziałem  

na miejscowości:  

1/ PGE: 

Swojczany, Chodów, Chodowiec, Dąbrowiec, Jelcza, Marcinkowice, Miechów – Charsznica, 

Pogwizdów, Ciszowice, Szarkówka, Tczyca, Uniejów Kolonia, Uniejów Parcela, Uniejów Par-

cela, Wierzbie, Witowice. 

2/ TAURON: 

Podlesice, część wsi Wierzbie oraz Swojczany. 

3/ Polska Grupa Energetyczna. 

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

Charsznica przyjmuje się jako zadawalający. Gmina Charsznica zasilana jest głównie z GPZ 

110/15 kV Miechów położonego na terenie gminy Miechów. Na terenie gminy Charsznica nie 

ma zainstalowanego głównego punktu zasilania (GPZ), natomiast jest zbudowana rozdzielnia 

sieciowa SN/SN RS Charsznica. 

5.2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Charsznica. 

 Na terenie gminy Charsznica obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego dla obszaru Gminy Charsznica zatwierdzony przez Radę Gminy    w Charsznicy 

w dniu 10.11.2005r Uchwałą nr XXXII/168/2005 opublikowany  w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego w dniu 25 stycznia 2006r. [Dziennik Urzędowy Województwa 

Małopolskiego Nr 45 poz. 256 z późn. zm.]. Plan ten obejmuje zasięgiem ok. 98% powierzchni 

Gminy Charsznica. 
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 W roku 2018 trwała procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Charsznica. Prace dotyczące zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego rozpoczęły 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 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Charsznica dla nieruchomości : 

Charsznica (dz. 104/21, 104/20, 211), Pogwizdów (dz. 605, 606/3, 606/2, 607/3), Ciszowice 

(dz. 114/4, 114/5, 114/2, 114/6), Podlesice (dz. 211, 212, 213), Pogwizdów (dz. 532, 736), 

Swojczany (dz. 554/3), Uniejów-Kolonia (dz. 85), Pogwizdów (dz. 408/1, 408/5, 408/4, 408/3, 

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. 

 W 2018 roku rozpoczęto procedurę zmiany planu i w ramach ter procedury: 

zawiadomiono na piśmie o podjęciu ww. uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu 

miejscowego instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu planu 

miejscowego, ogłoszono w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie o podjęciu uchwały o 

przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, określając formę, miejsce i termin składania 

wniosków, sporządzono projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko i prognozą skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, uzyskano opinię 

Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej do projektu planu miejscowego oraz 

dokonano uzgodnień projektu planu miejscowego i uzyskano opinie dotyczące rozwiązań 

przyjętych w projekcie planu miejscowego. Prace są obecnie kontynuowane. 
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 5.3. Pozostałe prace w obszarze administracji planistycznej 

W zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym wykonywano szereg czynności informacyjnych, związanych z udzielaniem informacji 

i z wyjaśnianiem zapisów planu. Poza codzienną, bieżącą obsługą interesantów przychodzących w 

tej sprawie do Urzędu, wydano 130 zaświadczeń i sporządzono 29 wyrysów i wypisów z 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na wniosek zainteresowanych. 

 

6. Gospodarka Odpadami i Ochrona Środowiska 
 

6.1. Gospodarka odpadami stałymi 

Od 01.01.2018r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odbiór 

odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i ich zagospodarowanie 

realizowała firma Szczepan Cieślak, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „TAMAX”,                       

Os. Sady 20 lok. 2, 28-340 Sędziszów, która została wybrana w trybie ustawy – Prawo zamówień 

publicznych. 

Umowa z dnia 22 listopada 2016 r z firmą zawarta została na okres od 01.01.2017r. do 

31.12.2018r. 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany na terenie 

Zakładu Usług Komunalnych, ul. Żarnowiecka 3, wyposażony został w pojemniki: 2x 240 l i dwie 

wiaty stalowe. W PSZOK-u zbierane są następujące rodzaje odpadów komunalnych 

pochodzących z gospodarstw domowych (nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy 

Charsznica): 

 odpady wielkogabarytowe – meble, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, 

odpady zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne. 

Gmina nie objęła systemem gospodarki odpadami nieruchomości niezamieszkałych 

zatem odpady były tu odbierane przez przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności 

regulowanej na podstawie indywidualnych umów. 

Na terenie Gminy Charsznica aktywnie działały w roku 2018 dwie firmy odbierające 

odpady komunalne, tak z nieruchomości zamieszkałych (objętych systemem), jak i od 

pozostałych podmiotów. 

Poniżej podano ilość aktualnie podpisanych umów przez przedsiębiorców z 

poszczególnymi firmami wywozowymi. 

  MPGO sp. z o.o. Kraków - 51 zawarte umowy, 
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  P.U.K. ”TAMAX” Szczepan Cieślak, Sędziszów – 36 zawarte umowy. 

W roku 2018r. na terenie Gminy wytworzono następujące ilości odpadów:                   

1/ opakowania z papieru i tektury o kodzie 150101                           - 12,830 Mg 

2/ opakowania z tworzyw sztucznych o kodzie 150102               - 110,200 Mg 

3/ opakowania z metali o kodzie 150104                              - 3,800 Mg      

4/ zmieszane odpady opakowaniowe o kodzie 150106                          - 79,500 Mg                                               

5/ opakowania ze szkła o kodzie 150107                                                  - 103,680 Mg 

6/ zużyte opony o kodzie 160103                                                         - 3,000 Mg 

7/ odpady betonu oraz gruz betonowy 

z rozbiórek i remontów o kodzie 170101                       - 1,400 Mg 

inne niewymienione frakcje zbierane 

8/ w sposób selektywny o kodzie 200199                   - 37,600 Mg 

9/ odpady zmieszane o kodzie 200301                                                  - 442,730 Mg 

10/ odpady wielkogabarytowe o kodzie 200307                               - 5,000 Mg 

11/ urządzenia zawierające freony o kodzie 200123*                           -  2,170 Mg 

12/ zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż   

  wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

  niebezpieczne składniki o kodzie 200135*                                  - 0,500 Mg 

13/ zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

   wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

   o kodzie 200136                         - 2,200 Mg 

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych są zobowiązani do przekazywania Gminie sprawozdań 

dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi. Na podstawie zgromadzonych 

informacji, do 31 marca 2019 r. gmina zgodnie z ustawowym obowiązkiem sporządziła i 

przedłożyła sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 

komunalnymi za 2018 rok Marszałkowi Województwa Małopolskiego i Małopolskiemu 

Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. 

Za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy zapłacono firmie 

Szczepan Cieślak, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „TAMAX”, Os. Sady 20 lok.2, 28-340 

Sędziszów, kwotę w wysokości: 441 599,04 zł. 
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6.2. Ochrona środowiska 

W zakresie spraw administracyjnych w 2018 roku: 

1/ opracowano Program Ochrony Środowiska na lata 2018–2021 z perspektywą do 

2025 roku. Podstawę prawną przygotowania przez Gminę Charsznica Programu 

Ochrony Środowiska na lata 2018–2021 z perspektywą do 2025 roku stanowi Ustawa 

Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z 

późn. zm.), która obliguje do realizacji celów polityki ekologicznej państw, 

2/ prowadzono postępowania w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, 

3/ załatwiano bieżące sprawy i wnioski oraz interwencje składane przez podmioty 

gospodarcze i osoby fizyczne w zakresie ochrony środowiska. 

 

6.3. Utrzymanie i zagospodarowanie gminnych terenów zieleni. 

Na terenie gminy  w zamian za wycięte drzewa dokonano nasadzeń zastępczych w 

następujących miejscowościach: Miechów-Charsznica, Pogwizdów i Witowice. 

Łącznie na terenach należących do Gminy Charsznica zasadzono 35 szt. drzew, usunięto drzewa: 

- sztuk 21 rosnących na działkach nr 43/33, 43/28, 43/18, 503/2 i 504 położonej w 

miejscowości Miechów-Charsznica będących własnością Gminy Charsznica, oczyszczenia 

działki nr 503/2 i 504 z krzewów, przycinka drzew na ul. Kolejowej. Wykonano pielęgnację  

alpinistyczną  drzew: - sztuk 5 rosnących przy ul. Kolejowej na działkach nr 43/25, 43/24 

położonej w miejscowości Miechów-Charsznica będących własnością Gminy Charsznica. 

Ponadto w 2018 roku rozpatrzono 108 sprawy, w tym: 

1/ wystąpiono z 11 wnioskami do Starosty Miechowskiego o usuniecie drzew 

rosnących na terenach należących do Gminy Charsznica, 

2/ wydano 8 decyzji i 82 spraw dotyczących zgłoszeń usunięcia drzew, 

3/ siedem  pozostałych spraw związanych z utrzymaniem zieleni. 

 

6.4. Ochrona zwierząt 

Opracowano i uchwalono Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Charsznica w 2018 roku. 

W 2018r. Gminy Charsznica miała podpisaną umowę w zakresie wyłapywania i opieki 

nad bezdomnymi zwierzętami z firmą JUKO Sp. z o.o.,  ul. Piłsudskiego 54/40, 42-400 

Zawiercie, adres schroniska: ul. Parkowa 60, 32-329 Bolesław. 
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W 2018r. zapewniono opiekę 15 (psy) bezdomnym zwierzętom na koszt gminy. Koszt 

realizacji całego zadania wyniósł 27 490,50 zł. 

 
6.5. Likwidacja barszczu Sosnowskiego 

W dniu 01.03.2018 r Gmina Charsznica wystąpiła do WFOŚiGW w Krakowie z wnioskiem 

o dotację na realizację zadania pn.: ”Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy 

Charsznica”. WFOŚiGW w dniu 04.04.2018 r przyznał uchwałą Zarządu dotację, która  ostatecz-

nie wyniosła 12 600,00 złotych. 

Po przeprowadzeniu postępowania – zapytania ofertowego w przedmiocie „Likwidacja 

barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Charsznica”, została wybrana oferta: BKW Usługi Ko-

munalne Sp. z o.o., Brzezna 576, 33-386 Podegrodzie za kwotę brutto: 14 000,00 zł,                      

kwota netto: 12 962,96 zł, która według kryterium oceny ofert zawartych w zapytaniu oferto-

wym o cenę była najkorzystniejsza.             

Zadanie zostało przeprowadzone w trzech etapach: maju, lipcu i wrześniu. Zadanie         

zostało rozpoczęte w dniu 11.05.2018r. i zakończone w dniu 14.09.2018 r. Prace we wszystkich 

etapach polegały na  zwalczaniu chemicznym i mechanicznym barszczu Sosnowskiego na                 

terenie gminy Charsznica w miejscowości Witowice, w wyniku których stwierdzono, że zostały 

przeprowadzone zabiegi zwalczania mechaniczne i chemiczne. Zwalczanie chemiczne                  

polegające na: oprysku preparatem ROUNDUP 360 SL i mechaniczne polegające na: skoszeniu 

barszczu Sosnowskiego. Zabiegi wykonano na terenie gminy Charsznica w miejscowości            

Witowice, wzdłuż rzeki Szreniawa działka nr 543/1 oraz Witowice na działkach nr 175/2, 

175/1, 174, 194, 193/3, 193/5, 155/6, 156/1, 129/3, 267/4, 124/3, 123/2. Łączna powierzch-

nia na której przeprowadzono zabiegi zwalczania barszczu Sosnowskiego w gminie Charsznica 

wynosi: 3,5 ha: w tym na gruntach rolnych ok. 3,20 ha – wykonano zabiegi wykaszania i oprysk, 

a na pozostałej części wzdłuż koryta rzeki Szreniawa, zabiegi wykaszania.   
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7.Oświata 
 

7.1. Edukacja 

W roku 2018 Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Charsznicy 

prowadził obsługę 4 placówek oświatowych, w tym: 

 2 szkół podstawowych, 

 1 przedszkola samorządowego, 

 1 Punktu Przedszkolnego. 

Dyrektorem  GZEAS  jest Agata Ciepała . 

Przedmiotem działalności GZEAS jest realizowanie, organizowanie i prowadzenie zadań 

związanych z obsługą administracyjną,  finansową, księgowo-rachunkową, kadrowo-płacową i 

organizacyjną jednostek oświatowych Gminy Charsznica. 

Za 2018r. budżet GZEAS  przedstawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 13. Budżet GZEAS 

Dział 750 ADMINISTRACJA  PUBLICZNA 

realizacja wydatków w 2018r. 

Rozdział Nazwa  2018 

75 085 CUW  392 917,66 

RAZEM 392 917, 66 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

7.2. Placówki oświatowe 

Sieć szkół podstawowych  prowadzonych przez Gminę Charsznica  przedstawia się 

następująco: 

1/Szkoła Podstawowa im. Antoniego Malatyńskiego w Miechowie –Charsznicy wraz z   

      oddziałami  przedszkolnymi  i klasami Gimnazjum, 

2/Szkoła Podstawowa w Tczycy wraz z oddziałem  przedszkolnym  i klasami    

Gimnazjum, 

W wyniku reformy edukacji nie uległa zmianie sieć publicznych przedszkoli, która 

przedstawia się następująco: 

1/Przedszkole Samorządowe w Charsznicy, 

2/Punkt Przedszkolny w Tczycy. 
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Ponadto w Gminie Charsznica funkcjonowały placówki oświatowe prowadzone przez 

osoby fizyczne: 

      1/Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie wraz z   oddziałami  przedszkolnymi i punktem 

przedszkolnym, 

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

przedszkolnymi. 

Gmina Charsznica działając zgodnie z art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty (od 

01.01.2018r. ustawa o finansowaniu zadań oświatowych), udziela dotacji publicznym 

placówkom prowadzonym przez osoby fizyczne w n/w kwotach zaprezentowanych w poniżej 

tabeli. 

 

Tabela 14. Udzielone dotacje publiczne placówkom. 
PLACÓWKA 

 

Dotacja do placówek publicznych(w zł)   w roku 2018 

 

Szkoła Podstawowa 

w Pogwizdowie 

581 061,86 

Oddziały 

Przedszkolne w 

Szkole 

Podstawowej w 

Pogwizdowie 

296 304,27 

Szkoła Podstawowa 

im. M. Kopernika w 

Swojczanach 

420 176,80 

Oddziały 

Przedszkolne w 

Szkole 

Podstawowej  im. 

M. Kopernika w 

Swojczanach 

363 141,27 

OGÓŁEM 1 660 684,20 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

7.2.1. Szkoła Podstawowa im. A. Malatyńskiego w Miechowie-Charsznicy 

Ogólna charakterystyka szkoły 

Szkoła Podstawowa im. Antoniego Malatyńskiego w Miechowie Charsznicy Dyrektor  

mgr  Halina Pietrzyk  - powierzenie stanowiska  do 31.08.2024r. 



39 
 

W roku szkolnym  2017/18  do  Szkoły  Podstawowej im. Antoniego Malatyńskiego w 

Miechowie Charsznicy uczęszczało do 20 oddziałów 408 uczniów, w tym: 

 do Szkoły Podstawowej – 270 uczniów,   

 Gimnazjum – 109 uczniów, 

 Oddziałów przedszkolnych  przy szkole podstawowej 29 wychowanków. 

 

Zatrudnienie Kadry  pedagogicznej i niepedagogicznej: 

Kadra pedagogiczna 

     W roku szkolnym 2017/18  zatrudnionych było 42 nauczycieli z następującymi stopniami 

awansu zawodowego (tabela 15). 

Tabela 15. Liczba nauczycieli z podziałem na stopnie awansu zawodowego 

rok szkolny stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany Razem  

2017/18   0 4 7 31 42  

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Kadra niepedagogiczna 

Tabela 16. Kadra niepedagogiczna 

rok szkolny liczba osób liczba etatów 

2017/18   10 9,8 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Baza oświatowa 

Budynek szkolny i otoczenie wokół zarządzane przez dyrektora jednostki oświatowej 

spełnia podstawowe wymogi bezpieczeństwa oraz higieny nauki i pracy. 

Szkoła Podstawowa im. A. Malatyńskiego w Miechowie – Charsznicy   posiada                                  

2  pracownie komputerowe i dostęp do Internetu. 

Dyrektor  szkoły  rokrocznie zakupuje pomoce dydaktyczne oraz sprzęt sportowy 

niezbędny do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Szkoła  jest  wyposażona w pomoce 

dydaktyczne, uczniowie i nauczyciele wykorzystują tablice multimedialne. 

Przy Szkole Podstawowej im. A. Malatyńskiego w   Miechowie –Charsznicy funkcjonuje 

boisko Orlik  oraz istnieje pełnowymiarowa hala sportowa, z której korzystają również 

uczniowie tej szkoły. 

Programy edukacyjne 

W roku 2018 szkoła realizowała wiele programów edukacyjnych, które wspierają, 

rozwijają oraz kształtują rozwój dzieci i młodzieży w różnych obszarach. 
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Szkoła uczestniczyła w Programie „Komponent mleczny ”,  „Owoce i warzywa w szkole”, 

„Trzymaj formę”, „ Zachowaj trzeźwy umysł”. 

Celem programu „Komponent mleczny” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży 

dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów 

mlecznych. W ramach programu dzieci i uczniowie spożywają mleko białe i mleko smakowe        

o różnej zawartości tłuszczu, twarożki, sery i jogurty. 

Głównym celem programu „Owoce i warzywa w szkole” jest trwała zmiana nawyków 

żywieniowych dzieci, zwiększenie udziału owoców i warzyw w codziennej diecie oraz 

propagowanie zdrowego odżywiania poprzez  działania o charakterze edukacyjnym. Dzieci 

dostają jabłka, gruszki, truskawki, borówki amerykańskie, marchewkę, słodką paprykę, 

rzodkiewki, pomidory i kalarepę oraz soki owocowe i warzywne (nie mogą zawierać dodatku 

tłuszczu, soli, cukru lub substancji słodzących). Jednorazowa porcja składa się z 1 produktu 

owocowego i 1 warzywnego. 

Celem program „Trzymaj formę” jest zapobieganie otyłości wśród dzieci i młodzieży 

poprzez poszerzenie wiedzy dotyczącej zdrowego żywienia, zbilansowanej diety, aktywności 

fizycznej oraz kształtowania niezbędnych do utrzymania zdrowia i kondycji fizycznej. 

„Zachowaj trzeźwy umysł” to program, który miał na celu  profilaktykę  antyalkoholową. 

Również w 2018r szkoła realizowała „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, 

którego celem był zakup książek do bibliotek, działania promujące i wspierające rozwój 

czytelnictwa oraz działania wskazujące na współdziałanie w środowisku lokalnym, w tym z 

biblioteką publiczną. Pozyskane przez szkołę środki przedstawiono w tabeli poniżej. 

 

Tabela 17. Pozyskane środki z programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 

Lp Placówka Dotacja środki 

własne 

 Razem 

1 Szkoła Podstawowa im. A. 

Malatyńskiego w Miechowie –

Charsznicy 

12 000,00 3 000,00 15 000,00 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Uczniowie szkoły podstawowej  mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego określonych w ramowych planach 

nauczania ustalonych dla tych szkół. Na realizację zadania gmina otrzymuje dotację celową z 

budżetu państwa udzielaną przez Wojewodę (tabela 18). 
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Tabela 18. Rozliczenie dotacji celowej udzielonej przez Wojewodę 

 

 

Wyszczególnienie 

 

 

Szkoły Podstawowe im. A. Malatyńskiego w Miechowie 

Charsznicy 

 

Gimnazjum 

 

I II III IV V VI VII VIII kl. III RAZEM 

2018 liczba 

uczniów 

29 42 14 47 54 42 32 40 56 356 

Rozliczona 

dotacja 

1435,50 5346,- 693,- 1163,25 11315,70 2286,90 792,- 11385,- 2128,50 36 545,85 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Wysokość środków przeznaczonych na Szkołę Podstawową im. A. Malatyńskiego w 

Miechowie - Charsznicy 

Kwoty przeznaczane na oświatę i wychowanie stanowią znaczną  cześć corocznych 

wydatków z budżetu Gminy Charsznica: w 2018 r. Szkoła Podstawowa                                                        

im. A. Malatyńskiego w Miechowie - Charsznicy  wydatkowała   kwotę 3 851 438,73. Są to 

wydatki na utrzymanie szkoły tj.: remonty, inwestycje, wynagrodzenia dla nauczycieli, pomoce 

naukowe,  dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, stołówki szkolne, specjalną organizację 

nauki i metod pracy dla uczniów itp. 

Środki finansowe przeznaczone na te cele klasyfikowane są w dziale 801 – Oświata                       

i wychowanie. 

W poniższej tabela przedstawiono wydatki zrealizowane przez Szkołę Podstawową        

im. A.  Malatyńskiego w Miechowie-Charsznicy. 
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Tabela 19. Wydatki zrealizowane przez Szkołę Podstawową w Miechowie-Charsznicy 

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 

realizacja wydatków w 2018r 

 

Rozdział Nazwa  2018 

80101 Szkoły podstawowe 2 587 060,52 

80103 

 

Oddziały Przedszkolne w szkołach 

podstawowych 

     155 025,13 

80110 Gimnazja      849 121,41 

80146 Dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli 

       19 617,85 

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne        82 498,63 

80149 Realizacja zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci w 

przedszkolach, oddziałach 

przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych formach 

wychowania przedszkolnego 

           0 

80150 Realizacja zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci i 

młodzieży w szkołach 

podstawowych, gimnazjach 

      86 716,94 

80153 Dotacja na podręczniki       36 545,85 

80195 Pozostała działalność       34 852,40 

RAZEM 3 851 438,73 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

7.2.2. Szkoła Podstawowa w Tczycy wraz z punktem przedszkolnym 
 

Ogólna charakterystyka szkoły 

Szkoła Podstawowa w Tczycy: 

 Dyrektor  mgr  Marta Szreder  - powierzenie stanowiska  do 31.08.2020r. 
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 W roku szkolnym  2017/18  do  Szkoły  Podstawowej w Tczycy  uczęszczało do          

11 oddziałów  182 uczniów, w tym: 

o do Szkoły Podstawowej  - 102 uczniów,   

o Gimnazjum – 32 uczniów, 

o Oddziałów przedszkolnych   przy szkole podstawowej  25 wychowanków, 

o Punktu Przedszkolnego  23 uczniów. 

Zatrudnienie Kadry  pedagogicznej i niepedagogicznej: 

Kadra pedagogiczna 

W roku szkolnym 2017/18  zatrudnionych  było 26 nauczycieli z następującymi 

stopniami awansu zawodowego. 

Tabela 20. Liczba nauczycieli z podziałem na stopnie awansu zawodowego 

rok szkolny stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany Razem 

2017/18   1 1 8 16 26 

Źródło: Opracowanie własne. 

Kadra niepedagogiczna 

Tabela 21. Kadra niepedagogiczna 

rok szkolny liczba osób liczba etatów 

2017/18   7 4,78 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Baza oświatowa 

Budynek szkolny i otoczenie wokół zarządzane przez dyrektora jednostki oświatowej 

spełnia podstawowe wymogi bezpieczeństwa oraz higieny nauki i pracy. 

Szkoła Podstawowa w Tczycy  posiada  pracownie komputerowe i dostęp do Internetu. 

Dyrektor  szkoły  rokrocznie zakupuje pomoce dydaktyczne oraz sprzęt sportowy 

niezbędny do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Szkoła jest  wyposażona w pomoce dydaktyczne, 

uczniowie i nauczyciele wykorzystują tablic multimedialnych. 

Przy Szkole Podstawowej w Tczycy funkcjonuje boisko sportowe. 

Programy edukacyjne 

W roku 2018 szkoła realizowała wiele programów edukacyjnych, które wspierają, 

rozwijają i kształtują rozwój dzieci i młodzieży w różnych obszarach. 

Szkoła uczestniczyła w Programie „Szklanka mleka”,  „Owoce i warzywa w szkole”. 

Celem programu „Szklanka mleka” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych 

nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych. W 
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ramach programu dzieci i uczniowie spożywają mleko białe i mleko smakowe o różnej 

zawartości tłuszczu, twarożki, sery i jogurty. 

Głównym celem programu „Owoce i warzywa w szkole” jest trwała zmiana nawyków 

żywieniowych dzieci, zwiększenie udziału owoców i warzyw w codziennej diecie oraz 

propagowanie zdrowego odżywiania poprzez  działania o charakterze edukacyjnym. Dzieci 

dostają jabłka, gruszki, truskawki, borówki amerykańskie, marchewkę, słodką paprykę, 

rzodkiewki, pomidory i kalarepę oraz soki owocowe i warzywne (nie mogą zawierać dodatku 

tłuszczu, soli, cukru lub substancji słodzących). Jednorazowa porcja składa się z 1 produktu 

owocowego i 1 warzywnego. 

Szkoła rok rocznie  organizuje w czasie ferii zimowiska gdzie pod opieka instruktorów i 

wychowawców dzieci korzystają  ze stacji narciarskich. 

W roku 2018   50 uczniów szkoły brało udział w „Zielonej szkole”  w Jeleniej Górze-Cieplicach. 

Dzięki wyjazdowi na Zieloną Szkołę  uczniowie  rozwijali wrażliwość  osobistą i społeczną, 

integrowali się z grupą rówieśniczą, odkrywali  siebie i świat w sposób naturalny poprzez 

ciekawość i doświadczenie oraz zabawę  uczyli się rozwiązywać problemy droga mediacji i 

kompromisu. 

Również w 2018r. szkoła realizowała „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, którego 

celem był zakup książek do bibliotek, działania promujące i wspierające rozwój czytelnictwa 

oraz działania wskazujące na współdziałanie w środowisku lokalnym, w tym z biblioteką 

publiczną. Szkoła pozyskała następujące środki (tabela 22). 

 

Tabela 22. Środki pozyskane z programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 

Lp Placówka Dotacja środki 

własne 

 Razem 

1 Szkoła Podstawowa w Tczycy 4 000,00 1 000,00 5 000,00 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Uczniowie szkoły podstawowej  mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego określonych w ramowych planach 

nauczania ustalonych dla tych szkół. 

Na realizację zadania gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa udzielaną 

przez Wojewodę (tabela 23). 
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Tabela 23. Rozliczenie dotacji celowej udzielonej przez Wojewodę 

 

 

Wyszczególnienie 

 

 

Szkoła Podstawowa w Tczycy  (klasy) 

 

Gimnazjum 

 

I II III IV V VI VII VIII kl. III RAZEM 

2018 liczba 

uczniów 

16 7 13 15 19 13 15 19 16 133 

Rozliczona 

dotacja 

1460,25 940,50 643,50 371,25 4034,25 321,75 371,25 5420,25 396,- 13 959,- 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Wysokość środków przeznaczonych na oświatę 

Szkoła Podstawowa w Tczycy wydatkowała kwotę 1 969 068,24. Są to wydatki na 

utrzymanie szkoły tj.: remonty, inwestycje, wynagrodzenia dla nauczycieli, pomoce naukowe,  

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, stołówki szkolne, specjalną organizację nauki i metod 

pracy dla uczniów itp. 

Środki finansowe przeznaczone na te cele klasyfikowane są w dziale 801 – Oświata                

i wychowanie. 

Poniższa tabela przedstawia wydatki zrealizowane przez Szkołę Podstawową w Tczycy. 

 

Tabela 24. Wydatki zrealizowane przez Szkołę Podstawową w Tczycy 

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 

realizacja wydatków w 2018r 

 

Rozdział Nazwa  2018 

80101 Szkoły podstawowe 1 237 666,91 

80103 Oddziały Przedszkolne w szkołach 

podstawowych Punkt Przedszkolny 

     98 176 ,50 

80106 

 

Punkt Przedszkolny      101 282,51 

80110 Gimnazja     456 165,19 

80146 Dokształcanie i doskonalenie      10 110,92 
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nauczycieli 

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne       35 337,80 

80149 Realizacja zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci w 

przedszkolach, oddziałach 

przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych formach 

wychowania przedszkolnego 

           0 

80150 Realizacja zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci i 

młodzieży w szkołach 

podstawowych, gimnazjach 

      0 

80153 Dotacja na podręczniki    13 959,00 

80195 Pozostała działalność    16 369,41 

RAZEM 1 969 068,24 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

7.2.3. Przedszkole samorządowe w Charsznicy 
 

Ogólna charakterystyka przedszkola 

Dyrektorem  jest  Jadwiga Grzywnowicz - powierzenie stanowiska  do 31.08.2023r. 

W roku szkolnym  2017/18  do  przedszkola   uczęszczało do 3 oddziałów 73 dzieci,  w 

wieku  od 3  do 5 lat  podzielonych wiekowo 3 latki, 4 latki, 5 latki. 

Zatrudnienie Kadry  pedagogicznej i niepedagogicznej: 

Kadra pedagogiczna 

W roku szkolnym 2017/18  zatrudnionych  było 9  nauczycieli z następującymi 

stopniami awansu zawodowego (tabela 25). 

 

Tabela 25. Liczba nauczycieli z podziałem na stopnie awansu zawodowego 

rok szkolny stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany Razem 

2017/18   0 1 5 3 9 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Kadra niepedagogiczna 

Tabela 26. Kadra niepedagogiczna. 

rok szkolny liczba osób liczba etatów 

2017/18   6 6 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Baza oświatowa 

Przedszkole Samorządowe w Charsznicy mieści się w Budynku Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Miechowie. Zajmuje 6 sal lekcyjnych, 2 szatnie zmywalnie, pokój socjalny  

kuchnie i pokój dyrektorski. Każda grupa korzysta z  dwóch sal lekcyjnych  w jednej dzieci  biorą 

udział w zabawach i zajęciach  w drugiej pracują przy stolikach (rysują wykonują prace 

plastyczne) i spożywają przygotowane na miejscu posiłki. Sale zajęć wyposażone są w sprzęt i 

meble dostosowane do wieku dzieci. Każda sala posiada dostęp do swojej łazienki. 

Dzieci mogą bawić  się na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym, wyposażonym 

w  sprzęt do zabaw  ruchowych. Gmina poczyniła starania w celu poprawy istniejących  

warunków  budując nowoczesne przedszkole dla 125 dzieci   które zostanie uruchomione               

w 2020 roku. 

Programy edukacyjne 

Kadra pedagogiczna przedszkola umożliwia dzieciom rozwój zainteresowań 

przyrodniczych, naukowych i technicznych oraz indywidualnych talentów. Nauczyciele planując 

pracę, kierują się wytycznymi podstawy programowej  wychowania przedszkolnego  stosując 

różne formy pedagogiczne tj. Carla Orffa, Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, pedagogikę 

zabawy czy edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej. 

Przedszkole brało udział w Ogólnopolskim Programie „Kubusiowi przyjaciele Natury”, 

„Akademia super przedszkolaka” oraz „Czyste powietrze wokół nas”. 

Przedszkole uczestniczy w programach charytatywno – ekologicznych tj.: 

 „Zbieramy zakrętki” 

 „Góra Grosza” 

 „Zbieramy baterie” 

 oraz ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”. 

Wysokość środków przeznaczonych na oświatę 

Wydatki na przedszkole w 2018 roku wyniosły  890 272,16 zł. Są to wydatki na 

utrzymanie przedszkola tj.: remonty, wynagrodzenia dla nauczycieli, pomoce naukowe, 

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, stołówkę przedszkolną, itp. 
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Środki finansowe przeznaczone na te cele klasyfikowane są w dziale 801 – Oświata               

i wychowanie. Poniższa tabela przedstawia wydatki zrealizowane przez Przedszkole. 

 

Tabela 27. Wydatki zrealizowane przez Przedszkole 

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 

realizacja wydatków w 2018r 

 

Rozdział Nazwa  2018 

80104 Przedszkola         826 830,18 

80146 Dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli 

          2 967,85 

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne         53 015,11 

80149 Realizacja zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci w 

przedszkolach, oddziałach 

przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych formach 

wychowania przedszkolnego 

           0 

80150 Realizacja zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci i 

młodzieży w szkołach 

podstawowych, gimnazjach 

      0 

80195 Pozostała działalność         7 459,02  

RAZEM  890 272,16 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

7.3. Pomoc materialna dla uczniów z terenu Gminy Charsznica 

Na podstawie Uchwały Nr XXI/133/2016 Rady Gminy Charsznica  z dnia 17 sierpnia 

2016r.przyznawana jest pomoc w formie stypendium szkolnego udzielana w ramach 

Narodowego Programu Stypendialnego, realizowana jest od 2005 roku. Stypendium szkolne 

przyznawane jest na dany rok szkolny, na wniosek rodzica, prawnego opiekuna, pełnoletniego 
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ucznia, dyrektora szkoły oraz z urzędu. Stypendium szkolne może zostać przeznaczone na 

pomoc uczniowi w dostępie do edukacji i wyrównywanie jego szans edukacyjnych. 

Pomoc w formie zasiłku szkolnego może otrzymać uczeń, który przejściowo znajduje 

się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym. Zasiłek szkolny, 

podobnie jak stypendium szkolne, może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na 

pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym. Na realizację ww. zadania gmina 

otrzymuje dotację celową z budżetu państwa oraz dofinansowuje zadanie ze środków własnych 

w wysokości 20% realizacji zadania. 

Rozliczenie pomocy materialnej w formie stypendium dokonywane jest w okresach 

styczeń – czerwiec oraz wrzesień – grudzień: 

Tabela 28. Pomoc materialna o charakterze socjalnym 

                              Pomoc materialna o charakterze socjalnym  rok 2018 

Rok 

szkolny 

liczba uczniów Czasookres dotacja w zł Gmina w zł Razem w zł 

2017 41 IX -XII     5 999,- 1500,-   7 499,- 

2018 90 I-VI     9 350,- 1 039,- 10 389,- 

IX-XII 26 595,- 2 955,- 29 550,- 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

7.4. Pozostałe zadania z zakresu edukacji 

Gmina Charsznica realizuje obowiązek dowozu uczniów do szkół, zapewnia dowóz lub 

refunduje rodzicom wydatki związane z dowożeniem dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych 

na terenie naszej gminy, a uczących się w szkołach lub ośrodkach poza gminą. 

 

Tabela 29. Dowóz uczniów 

Dowóz uczniów w  roku 2018 

Rodzaj zadania kwota 

Dowóz uczniów niepełnosprawnych   66 330,00 

Dowóz uczniów   do szkół 125 766,00 

   OGÓŁEM 192 096,00 

Źródło: Opracowanie własne. 
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8. Wydarzenia kulturalne 
 

8.1. GOK 

Jednostką organizacyjną Gminy Charsznica, odpowiedzialną za sprawy szeroko 

rozumianej kultury jest powstały 30 września 1974r. Gminny Ośrodek Kultury w Charsznicy 

(dalej zwanym GOK w Charsznicy lub GOK). Jednostka ta obecnie funkcjonuje na mocy Uchwały 

nr XIII/42/90 Rady Gminy Charsznica z dnia 30 grudnia 1990 roku oraz nadanego mu Uchwałą 

nr XXXIX/225/2014 Rady Gminy Charsznica z dnia 30 marca 2014r. Statutu GOK w Charsznicy. 

Organem nadzoru Organizatora w stosunku do GOK jest Wójt Gminy Charsznica. 

GOK w Charsznicy prowadzi wielokierunkową działalność w dziedzinie rozwoju i 

upowszechniania regionalnej, narodowej i światowej kultury wśród mieszkańców Gminy 

Charsznica oraz osób przebywających na jej terenie. Misją ośrodka jest pozyskanie i 

przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Obejmuje 

kulturotwórczą rolę we współtworzeniu nowych inicjatyw artystycznych, a także chronieniu 

nieprzemijających wartości sztuki ludowej i dziedzictwa kulturowego ziemi charsznickiej. 

GOK sprawuje bezpośredni szczegółowy nadzór nad wchodzącymi w jego strukturę 

własnymi sekcjami i zespołami tworzonymi w miarę zapotrzebowania, Halą Sportową w 

Miechowie-Charsznicy oraz Kortem Tenisowym z Placem zabaw w Miechowie-Charsznicy. 

Dodatkowo sprawuje opiekę merytoryczną nad orkiestrami dętymi mającymi siedzibę na 

terenie Gminy Charsznica i koordynuje z ramienia Organizatora organizację pracy oraz 

prowadzenie działalności ruchowej i edukacyjnej w obiektach Muzeum Kapuścianego w 

Miechowie-Charsznicy oraz Moje Boisko Orlik 2012. GOK ściśle współpracuje z różnymi 

stowarzyszeniami, kołami gospodyń wiejskich i jednostkami OSP z terenu gminy. 

Siedziba i zatrudnienie w GOK 

Gminny Ośrodek Kultury w Charsznicy zarejestrowany jest z siedzibą w Miechowie-

Charsznicy przy ul. Kolejowej 20 (budynek UG w Charsznicy), lecz fizycznie jego biuro znajduje 

się w budynku wielofunkcyjnym w Miechowie-Charsznicy przy ul. Kolejowej 22. Zajęcia 

organizowane przez GOK odbywają się w hali sportowej oraz użyczonym pomieszczeniu remizy 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Charsznicy. 

Jednostką zarządza powołany w 2016 roku Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w 

Charsznicy – Szymon Kubit. 

W 2018r. w GOK zatrudnionych było na podstawie umowy o pracę 11 osób (w 

przeliczeniu na pełne etaty: 5 i ¼ etatu) w tym: 

1/ Dyrektor GOK w Charsznicy              1 pełny etat 
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2/ Pracownik biurowy/Organizator    1 pełny etat 

3/ Główny Księgowy                   ¼ etatu 

4/ Animator Kultury/Specjalista ds. kadr   ½ etatu 

5/ Pracownik obsługi                  ¼ etatu 

6/ Gospodarz hali sportowej                 ½ etatu 

7/ 1 Instruktor tenisa stołowego/Gospodarz hali  ½ etatu 

8/ 2 Instruktor tenisa stołowego                 ¼ etatu 

9/ Instruktor ds. muzyki ludowej/Kapelmistrz               ½ etatu 

10/ Instruktor orkiestry dętej Tempo                ¼ etatu 

11/ Instruktor orkiestry dętej Hejnał    ¼ etatu 

 

Ponadto GOK w Charsznicy w 2018r. współpracował z 1 podmiotem prowadzącym 

działalność gospodarczą (zajęcia karate) oraz miał podpisaną 1 umowę o dzieło (zajęcia 

taneczne). 

Gospodarka finansowa i majątek GOK 

GOK jako osoba prawna jest całkowicie odrębnym w stosunku do gminy podmiotem 

prawa z własnym majątkiem, środkami trwałymi, przychodami oraz kosztami, jednakże to 

Organizator zapewnia jednostce środki finansowe i warunki lokalowe potrzebne do jej 

utrzymania i rozwoju. Podstawą gospodarki finansowej GOK jest roczny plan finansowy 

opracowany zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych z zachowaniem wysokości 

dotacji udzielonej przez Organizatora. Innymi źródłami finansowania mogą być również 

darowizny. 

Przychody GOK i ich wykonanie w 2018r. przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 30. Przychody GOK i ich wykonanie 

Przychody Otrzymane środki Wykonanie % 

Dotacja z Urzędu Gminy 500.000,00 500.000,00 100 

Darowizny w 2018 30.521,14 23.349,54 76,50 

Pozostałość darowizn z 2017 8.418,03 8.418,03 100 

RAZEM 538.939,17 531.767,57 98,67 

Źródło: Opracowanie własne. 

  

Z większych kosztów jakie GOK poniósł w 2018r. to: sprawy pracownicze i 

wynagrodzenia 313.429,91 zł i organizacja XXIV Charsznickich Dni Kapusty 171.240,00 zł. 

Pozostałość stanowi zakup energii, środków żywności, materiałów i wyposażenia, podróże 

służbowe, umowy zlecenia i usługi pozostałe. 
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Majątek GOK w Charsznicy na dzień 31 grudnia 2018r. wynosił: 

 Środki trwałe               564.249,29 zł 

 Pozostałe środki trwałe 130.984,09 zł 

W 2018 r. ośrodek doposażono poprzez zakup m. in.: profesjonalnej riderowej perkusji 

Mapex wraz z zestawem mikrofonów do jej nagłośnienia, zestawu 24 plastikowych stołów 

biesiadnych z ławkami, kolorowej drukarki Epson, miksera nagłośnieniowego Yamaha, drabiny 

i namiotu ekspresowego. Ośrodek pokrył również usługę wykonania bramy przesuwnej przy 

stadionie sportowym LKS Spartak. 

Sekcje i zespoły działające przy GOK w 2018r.: 

a) sekcje (tabela 31) 

Tabela 31. Wykaz sekcji działających przy GOK 

Lp. Nazwa sekcji Ilość uczestników 
Przekrój wiekowy 

uczestników (lat) 

Ilość godzin zajęć 

w tygodniu 

1 Nauki gry na instr. klawiszowych 9 7 – 12 4 

2 Plastyczna 15 5 – 12 6 

3 Nauki gry na instr. perkusyjnych 7 6 – 16 8 

4 Taneczna 17 5 - 12 5 

5 Karate 32 6 - 16 3 

6 Tenisa stołowego 18 5 - 13 9 

7 Wokalna 18 8 - 16 2 

RAZEM 116 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

b) zespoły 

 Elefantes, 

 Śpiewające struny, 

 Laki Hao, 

 Zespół Ludowo-Folklorystyczny „Charszniczanka”, 

 

c) opieka merytoryczna nad orkiestrami dętymi: 

 „Hejnał” z Chodowa, 

 „Tempo” z Miechowa-Charsznicy, 

 Parafialnej z Tczycy. 
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Wydarzenia i imprezy, w których uczestniczył lub organizował GOK w roku 2018: 

 13 stycznia – „Wieczór z Pastorałką” zorganizowany przez GOK koncert kolęd z 

udziałem Chóru Psallite Deo z Tczycy, Orkiestry Hejnał i Tempo, Charszniczanki i 

Charsznickich Aniołów. 

 27-28 stycznia – przygotowany przez GOK i Urząd Gminy w Charsznicy wyjazd 

Orkiestry Dętej Hejnał z Chodowa do Gdańska i na koncert Solidarni z Rytlem. 

 23 lutego – Turniej Tenisa Stołowego w Kozłowie, zdobytych 5 medali. 

 19 maja – Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Charsznica. 

 20 maja – Pomoc w organizowaniu Święta Ludowego na Stadionie Sportowym LKS 

Spartak. 

 1 czerwca – „Mini Dzień Dziecka” w Klubie Planeta dla przedszkolaków z terenu 

Gminy Charsznica i turniej piłki nożnej oraz tenisa stołowego dla najmłodszych. 

 16 czerwca – Sala Bronowianki w Krakowie Grand Prix Małopolskiego TKKF „lato” 

2 zdobyte medale. 

 17 czerwca – Raciborowice Turniej tenisa stołowego o Puchar Wójta Gminy 

Michałowice zdobyty 1 medal. 

 16-17 czerwca – Brevet 600 km ultramaraton rowerowy na trasie Charsznica – 

Bieszczady. 27 zawodników. 

 19 i 24 czerwca – wspólne oglądanie meczy reprezentacji Polski w piłce nożnej na 

mistrzostwach świata i recital Andrzeja Gaździckiego. 

 1-8 lipca – udział podopiecznych GOK z sekcji tenisa stołowego w obozie 

treningowym „Trenuj z Pasją” w Kołobrzegu. 

 15 sierpnia – organizacja wraz Zarządem Powiatowym OSP w Miechowie VIII 

Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych i Pikniku disco polo z udziałem zespołów 

Trzy Czwarte, Menago, Menelaos, Nokaut. 

 25-26 sierpnia – Zespół Elefantes wraz z GOK reprezentuje Gminę w Forraskut na 

Węgrzech. 

 26 sierpnia – udział KGW z Podlesic i Zespołu Charszniczanka w Dożynkach 

Powiatowych. 

 8-9 września – organizacja XXIV Charsznickich Dni Kapusty. 

 6 października – Rowerowe Powitanie Jesieni, maraton rowerowy na trasie 

Charsznica – Działoszyce, 45 uczestników. 

 25 października – Wojewódzki Finał Małopolskiego TKKF w tenisie stołowym, 

zdobyte 3 medale. 
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 11 listopada – Obchody Narodowego Święta Niepodległości z udziałem władz 

Gminy. 

 11 XI / 31 XII – Wystawa modeli plastikowych. 

 8 grudnia – Grand Prix Małopolskiego TKKF w tenisie stołowym, zdobyte 3 medale. 

 18 grudnia – Koncert Najpiękniejsze Kolędy i Pastorałki w wykonaniu sekcji nauki 

gry na instrumentach perkusyjnych. 

 28 grudnia – Występ zespołu Śpiewające struny na sesji Rady Gminy. 

W sezonie 2017/2018 reprezentanci GOK Charsznica biorąc udział w rozgrywkach 

ligowych zajęli 3 miejsce (na 12 startujących) w V lidze tenisa stołowego w Polsce. 

Charsznickie Dni Kapusty 

Charsznickie Dni Kapusty to największa w regionie, organizowana przez GOK, masowa 

impreza plenerowa. To święto promujące region i jego wiodącą produkcję - uprawę i 

przetwórstwo kapusty. Impreza łączy specjalistyczną edukację rolną z możliwością 

bezpośredniego kontaktu producentów rolnych z firmami okołorolniczymi. To także 

przedstawienie mieszkańcom gminy i gościom przyjezdnym szerokiej oferty kulturalnej. 

XXIV Charsznickie Dni Kapusty w dniach 8 – 9 września 2018r. odwiedziło szacunkowo 

ok. 11.000 uczestników. Na płycie boiska prezentowało się 67 firm ze stoiskami, można było 

skorzystać z szerokiej oferty gastronomicznej, w tym 2 Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy 

Charsznica serwujących tradycyjne dania ziemi charsznickiej oraz „rozerwać się” w lunaparku. 

Pierwszy dzień imprezy odbył się w rytmach muzyki disco polo z udziałem zespołów 

Dance Express, Łukash i Sławomir. Drugi dzień to występy młodzieży szkolnej i podopiecznych 

GOK w Charsznicy, koncert Orkiestry Dętej Hejnał z Chodowa, zespołu Elefantes, Exigo – U2 i 

Krzysztofa Cugowskiego. Jak co roku wybrano Kapuścianą Parę Królewską oraz nadano 

statuetkę „Przyjaciel Kapuścianej Stolicy Polski”, którą otrzymał Łukasz Smółka obecnie 

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego. Przeprowadzono I edycję konkursu „Najcięższa 

Polska Główka Kapusty”. Patronat Honorowy nad Charsznickimi Dniami Kapusty obejmują 

Minister Rolnictwa, Wojewoda Małopolski i Marszałek Województwa Małopolskiego. 

Działalność poza statutowa 

Gminny Ośrodek Kultury w Charsznicy korzystając z doświadczenia, które posiada, jak i 

przychylności wobec podmiotów trzecich, chętnie pomaga w przygotowywaniu i rozliczaniu 

wniosków na pozyskanie środków europejskich. W 2018 r. zakończono realizację następujących 

operacji: 



55 
 

 Stowarzyszenie Oświata w Gminie Charsznica,  w ramach umowy podpisanej 

pomiędzy beneficjentem, a Województwem Małopolskim na realizację zadania 

publicznego pn. "KGW w nowoczesnej stylizacji" , wsparła 27 członkiń 2 KGW z 

terenu naszej gminy. Zadanie polegało na zakupie jednolitych strojów i butów. Koszt 

operacji wyniósł 6.771,76 zł przy wsparciu Województwa Małopolskiego w 

wysokości 4.000,00 zł. 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Chodowie, została dofinansowana w ramach 

poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 tytuł 

operacji "Wyposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej Hejnał przy OSP w Chodowie 

w niezbędne instrumenty muzyczne". Na podstawie umowy zawartej pomiędzy 

Zarządem Województwa Małopolskiego i OSP w Chodowie dofinansowanie operacji 

wyniosło 49.600,00 zł, a całkowita wartość instrumentów to blisko 62.000,00 zł. 

 Koło gospodyń Wiejskich w Podlesicach, realizacja zadania publicznego pn. 

„Folkowa Moda KGW Podlesice” w wyniku, którego Zarząd Województwa 

Małopolskiego dofinansował Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w 

Podlesicach kwotą 8000,00 złotych. Kwota ta została przeznaczona na zakup 15 

kompletów nowych strojów i par butów. 

GOK z ramienia Organizatora od marca do listopada 2018r. prowadził i rozliczał pracę 

Lokalnego Animatora Sportu, działającego na boisku Orlik. Projekt współfinansowany przez 

Fundację Orły Sportu z Pucka. 

 

8.2. Biblioteka 

Na terenie Gminy Charsznica działa jedna placówka biblioteczna pod nazwą: Gminna 

Biblioteka Publiczna w Charsznicy. 

Biblioteka jako instytucja ma ustawowy obowiązek gromadzenia i udostępniania 

zbiorów ze wszystkich dziedzin wiedzy, dlatego nasza biblioteka posiada możliwie bogate i 

różnorodne zbiory. 

Pracownicy 

W 2018 roku w bibliotece zatrudnionych było 3 pracowników (w przeliczeniu na etaty 

to 2 i 1/8 etatu – odpowiednio: kierownik  1 etat- Pazera Anna, bibliotekarz 1 etat i księgowa 

1/8 etatu). 
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Działalność podstawowa  i użytkownicy 

Gminna Biblioteka Publiczna udostępnia książki, czasopisma i inne dokumenty w formie 

tradycyjnej (drukowanej). Biblioteka jest w pełni skomputeryzowana, co oznacza, że 100% 

znajdujących się w bibliotece zbiorów jest opracowanych komputerowo oraz wprowadzonych 

do zintegrowanego systemu bibliotecznego SOWA. System ten zapewnia czytelnikom łatwy 

dostęp do księgozbioru. 

Zbiory biblioteczne (stan na 2018r.) 

Stan ilościowy księgozbioru wynosił na koniec roku:  19 831 woluminy, w ciągu roku 

zakupiono: 452 woluminy, 

Liczba czasopism bieżących – 10 

Taka liczba zakupionych zbiorów była możliwa między innymi dzięki dotacji 

pochodzącej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu 

operacyjnego: "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek". 

Użytkownicy, dostęp i wyposażenie 

Powierzchnia biblioteki dostępna dla użytkowników to 80m2, biblioteka jest czynna 6 

dni w tygodniu. Biblioteka udostępnia użytkownikom 5 stanowisk komputerowych z dostępem 

do Internetu. 

W 2018 roku zarejestrowano 735 użytkowników biblioteki. 

Usługi i korzystanie 

Bibliotekę w 2018 roku odwiedziło 8899 osób fizycznych i 132 wirtualnych. Na 

zewnątrz wypożyczono 11 134 egzemplarzy i 1 699 udostępniono na miejscu. Biblioteka 

organizowała różne spotkania i szkolenia dla użytkowników. 

Finanse 

Koszty działalności GBP w Charsznicy w 2018 roku wynosiły 204 600 zł, środki 

finansowe pozyskane z poza budżetu organizatora to 4 470 zł. Wydatki na gromadzenie 

zbiorów (zakup książek) wyniosły 11 570 zł. Środki przeznaczone na wynagrodzenia 

pracowników to 183 194 zł. 
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9. Gospodarka terenami i mieniem komunalnym 
 

9.1. Mienie komunalne 

W 2018 roku prowadzono gospodarkę mieniem komunalnym na podstawie 

obowiązujących ustaw w tym wiodącej ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz uchwał 

Rady Gminy Charsznica, zarządzeń Wójta Gminy Charsznica a także zatwierdzonym budżetem 

gminy. Na dzień 31 grudnia 2018 roku łączna powierzchnia nieruchomości będących w zasobie 

Gminy Charsznica wynosiła 121,2625 ha o wartości 4 433 398,53 zł. Łączna powierzchnia 

gruntów nie zaliczonych do zasobu, to jest oddanych w użytkowanie wieczyste wynosiła 

39,0942 ha o wartości 2 092 088,00 zł.  W komunalnych zasobach mieszkalnych na dzień 31 

grudnia 2018 roku znajdowało się    39 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni 1840 m2. 

Zestawienie powierzchni gminnego zasobu nieruchomości  w poszczególnych miejsco-

wościach wg stanu na dzień 31.12.2018 roku przedstawiono w tabeli 32. 

 

Tabela 32. Zestawienie powierzchni gminnego zasoby nieruchomości 

Lp Obręb Powierzchnia gruntów [ha] 

1. Charsznica 5,9073 

2. Chodów 3,6120 

3. Chodowiec 0,0000 

4. Ciszowice 3,1373 

5. Dąbrowiec 1,3428 

6. Jelcza 12,8762 

7. Marcinkowice 4,3246 

8. Miechów-Charsznica 22,4253 

9. Podlesice 5,5379 

10. Pogwizdów 10,8238 

11. Swojczany 5,2063 

12. Szarkówka 4,9537 

13. Tczyca 14,4830 

14. Uniejów-Kolonia 2,6573 
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15. Uniejów-Parcela 3,2949 

16. Uniejów-Rędziny 3,2410 

17. Wierzbie 4,9600 

18. Witowice 12,4791 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

W 2018 roku gminy zasób zwiększył się o następujące nieruchomości:   

 Gmina Charsznica nabyła nieodpłatne nieruchomość gruntową niezabudowaną 

oznaczonej nr 635/19 o pow. 0,1189ha, nr 635/32 o pow. 0,1065ha położoną w 

miejscowości Miechów-Charsznica z przeznaczeniem na budowę drogi dojazdowej 

do działek przeznaczonych na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. 

 Część nieruchomości stanowiących własność Gminy Charsznica była w 2018r. 

udostępniania na warunkach określonych w umowie dzierżawy, najmu, 

użytkowania lub użyczenia, natomiast nieruchomości gminne służące realizacji 

zadań własnych udostępniane będą jednostkom organizacyjnym Gminy w formie 

trwałego zarządu: 

o Dzierżawa, najem, użytkowanie: 

Dzierżawa gruntów stanowiących własność Gminy Charsznica obejmuje: ok. 3 

umów dzierżawy gruntów na cele rolne oraz ok. 60 umów dzierżawy, najmu i 

użytkowania  pozostałych nieruchomości, w tym pod działalność gospodarczą. 

o Trwały zarząd: 

W trwały zarząd zostały nieodpłatnie oddane nieruchomości gruntowe położone:                          

- w Miechowie-Charsznicy o pow. 3,2052 ha – na rzecz Zakładu Usług 

Komunalnych w Charsznicy, 

- w  Miechowie-Charsznicy o pow. 1,06 ha – na rzecz Szkoły Podstawowej w 

Miechowie-Charsznicy, 

- w Tczycy o pow. 1,30 ha – na rzecz Szkoły Podstawowej w Tczycy. 

9.2. Nazewnictwo i  numeracja nieruchomości 

W 2018 roku w związku z wejściem w życie ustawy o zakazie propagowania komunizmu 

lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności 13 

publicznej Wojewoda Małopolski Zarządzeniem Zastępczym zmienił nazwę ulicy XX-lecia na 

rtm. Witolda Pileckiego. W związku z tym zmieniono adresy 27 nieruchomościom. Na terenie 

gminy Charsznica nadano numery porządkowe 11 nieruchomościom. 
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9.3. Opis form i sposobów ochrony zabytków. 

Ochrona zabytków, które znajdują się na terenie gminy należy do obowiązków 

samorządu lokalnego. Zadania stojące przed organami administracji publicznej precyzuje art. 4 

Ustawy z dnia 17 września 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Gminy 

między innymi mają dbać o zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych    i finansowych 

umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie      i utrzymanie oraz 

zapobiegać zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla zabytków. 

Jednym z obowiązków nałożonych przez ustawę na gminy jest uwzględnienie zadań 

ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy kształtowaniu 

środowiska. Temu zadaniu ma służyć gminna ewidencja zabytków prowadzona przez Wójta 

Gminy Charsznica w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych   z terenu gminy. 

Założono 68 kart adresowych zabytków nieruchomych 

W 2018 roku do gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków włączono kapliczkę 

słupową z figurą Matki Boskiej Niepokalanej zlokalizowanej na dz. ew. 165, 394 w Wierzbiu. 

 

10. Opieka społeczna i opieka zdrowotna 
 

10.1. Opieka Społeczna 
 

10.1.1. GOPS 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Charsznicy został powołany  w 1990 roku. 

Kierownikiem od 1990 roku jest Małgorzata Grzebień. Utrzymanie GOPS, w tym 

wynagrodzenia pracowników, wyniosło 508 166, 67 zł. 

GOPS zatrudnia głównego księgowego na  0,75 etatu na umowę o pracę. 

W komórce  ds. pomocy społecznej pracuje: 

 3,5 etatu - pracownik socjalny na umowę o pracę, 0,5 etatu - pracownik ds. integracji 

w KIS na umowę o pracę, 4 opiekunki domowe na umowę o pracę, 0,25 etatu - 

opiekun Świetlicy na umowę o pracę, 

 2 asystentów na umowę zlecenia, 2 pracowników wykonujących usługi 

specjalistyczne na umowę zlecenia, 2 pracowników na 0,5 etatu na czas określony 

zatrudnione z programu 75+. 

Liczba osób które skorzystały ze świadczeń z pomocy społecznej w 2018 roku: 

 Z podziałem na świadczenia: 

1/ Zasiłki stałe  otrzymało 49 osób na kwotę 244 223 ,00 zł   
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2/ Składkę zdrowotną opłaciliśmy dla 39 zasiłkobiorców stałych na kwotę 18 

958,00zł                       

3/ Zasiłki okresowe  przyznano dla 53 rodzin na kwotę 43 544 zł                                                                                                                                                    

4/ Zasiłki celowe przyznano 109  rodzin  na kwotę 79 238 .zł                                                                                            

5/ Posiłek w szkole i świadczenia na żywność:  82 dzieci posiłek w szkole, 67 

osób dorosłych otrzymało świadczenia na żywność: Kwota 82 487,04 zł. 

6/ Żywność z Caritas: 400 osób  rozpatrzono pozytywnie  wnioski na żywność   i  

dla 400 osób wydano żywność z Caritas (20 440 ton żywności). 

7/ Praca socjalna udzielona była dla 162 rodzin (praca socjalna  jest  to 

działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we 

wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie, 

pomoc w sprawach urzędowych i innych związanych z ich trudną sytuacją). 

8/ Usługi opiekuńcze przyznane dla  29 osób  w tym dla 5 osób usługi 

specjalistyczne. Koszt usług   221 664,00zł w tym 27 845,00zł usługi 

specjalistyczne. 

9/ Realizowany „Program 75+” objęto pomocą opiekuńczą  było 12 osób. Kwota 

programu  43 842,00zł . 

10/ Rodziny objęte pomocą asystenta rodziny przyznane  dla  12rodzin   w tym  25 

dzieci  Koszt 30 252,00zł. 

11/ Zebrano  19 wniosków i wydano 19 decyzji dla osób, które nie posiadały 

ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów, a kwalifikowałaby się do 

pomocy GOPS.                                        

12/ Pobyt w DPS mieszkańców Gminy liczba osób 32  kwota  dopłata Gminy do ich 

pobytu 655 888,00zł. 

13/ Zespół Interdyscyplinarny, którego obsługę administracyjną prowadzi 

pracownik socjalny  prowadził:  25 Niebieskich Kart w 2018 roku. 

14/ Skierowania i ustalenie odpłatności do pobytu w Środowiskowym Domu 

Samopomocy w Jelczy. Liczba osób biorących udział w zajęciach w 2018 r.  w 

placówce 35 (narastająco).    

15/ Klub Integracji Społecznej: objęto pomocą 25 osób w tym 7 

niepełnosprawnych objętych rehabilitacją. Klienci KIS zostali objęci wsparciem 

psychologa, doradcy zawodowego, kursami zawodowymi. Kwota 

zrealizowanych zadań w 2018 roku: 184 212,76 zł. 
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Wśród klientów ośrodka najczęściej  korzystającą grupą z pomocy są  rodziny dotknięte 

długotrwałą chorobą-121 rodzin. Drugą grupę stanowią rodziny żyjące poniżej kryterium 

dochodowego(ubóstwo) 109 rodzin. 

Gmina nie posiada lokali socjalnych. 

Stopa bezrobocia w powiecie miechowskim w 2017 roku wyniosła 5,4 %, a w Gminie 

Charsznica 6,9%. 

W komórce  świadczeń rodzinnych pracuje: 2 inspektorów, 1 podinspektor w pełnym 

wymiarze pracy.                                                                                       

W 2018 roku przyznała świadczenia: 

1/ Karta Dużej Rodziny -  wydano 28 kart. 

2/ Świadczenia wychowawcze 500+ wydano 4 380 472,43 zł. Liczba objętych 

pomocą rodzin: 453, w tym dzieci 820.                                                                                                                   

3/ Dobry Start -  przyjęto 599 wniosków. W tym pomoc otrzymało:  860 dzieci .Wydano 

na świadczenia 258 000,00zł.                                                                                                     

4/ Świadczenia rodzinne łącznie z dodatkami i kosztami obsługi wypłacono dla 390 

rodzin -  kwota 1 926 936,00zł.                                                                                                                                               

5/ Fundusz alimentacyjny dla 18 rodzin (26 uprawnionych) - kwota 116 890,00zł.                                                                                                       

Pracownik Świadczeń Rodzinnych prowadzi postępowania wobec dłużników 

alimentacyjnych. Ponadto ośrodek na bieżąco współpracuje z komornikami, 

Powiatowym Urzędem Pracy w Miechowie oraz innymi organami właściwymi. 

Przekazano informacje o podjętych działaniach wobec 49 dłużników 

alimentacyjnych do organów właściwych wierzyciela, wobec 49  dłużników 

przekazano informacje istotne dla skuteczności egzekucji do komornika.                                                                                

Do Biura Informacji Gospodarczej zgłoszeni są wszyscy dłużnicy.  

10.1.2. Środowiskowy Dom Samopomocy 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Jelczy jest jednostką organizacyjną Gminy 

Charsznica. Swoją działalność rozpoczął 15 grudnia 2010r. Działa na podstawie Statutu 

nadanego przez Radę Gminy Charsznica. ŚDS jest placówką typu A, B, C  świadczącą usługi dla 

30 osób skierowanych na mocy decyzji administracyjnych, wydanych przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Charsznicy. 

1/ typ A – dla osób przewlekle psychicznie chorych; 

2/ typ B – dla osób upośledzonych umysłowo; 

3/ typ C – dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. 
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 Od momentu rozpoczęcia swojej działalności tj. 15.12.2010r. do 31.12.2018r. 

Środowiskowy Dom Samopomocy świadczył swoje usługi łącznie dla 79 osób. 

 W roku sprawozdawczym 2018 Środowiskowy Dom Samopomocy realizował 

powierzone zadania w oparciu o Programy Działalności dla poszczególnych typów Domu, Plan 

Pracy na rok 2018 oraz Indywidualne Plany Postępowania Wspierająco Aktywizującego 

Uczestników obejmujące zakres treningów: umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania 

problemów; umiejętności społecznych; funkcjonowania w życiu codziennym; prawidłowego 

gospodarowania własnymi środkami finansowymi; kulinarnego; spędzania czasu wolnego; 

terapię zajęciową; pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych oraz załatwianiu spraw 

urzędowych; terapię ruchową. Zgodnie z powyższymi założeniami w minionym roku 

zrealizowano szereg spotkań z zaproszonymi gośćmi, koncertów i wyjazdów. 

Zakład zatrudnienia 12 osób w przeliczeniu na 8,30 etatu. Kierownikiem jest Beata 

Kaczyńska. 

Na dzień 31.12.2018r.  budżet jednostki przedstawiał się następująco: 

 Budżet ogółem                                                                574 781,00 zł 

 Wydatki na wynagrodzenia                                        330 601,62 zł 

 Wydatki związane z działalnością statutową        244 179,38 zł 

  W 2018 roku wykonano szereg prac, które wpływają pozytywnie na funkcjonowanie ŚDS, 

są to między innymi: remont - polegający na wymianie pieca c.o. dzięki przyznanej dotacji przez 

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie; budowa altany dzięki wsparciu Wójta Gminy 

Charsznica; powstanie siłowni zewnętrznej dzięki środkom finansowym z funduszu sołeckiego. 

Zagospodarowanie skarp przed budynkiem ŚDS, nasadzanie krzewów itp. Doposażono 

poszczególne pracownie w sposób ułatwiający pracę i rozszerzenie zakresu świadczonych 

usług. 

W ramach pomocy w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych Uczestnicy 

korzystali z wyjazdów zarówno do lekarzy pierwszego kontaktu jak i lekarzy specjalistów. 

Skorzystali również z pomocy materialnej z GOPS w Charsznicy w postaci paczek 

żywnościowych oraz innych świadczeń. 7 uczestników ŚDS zostało zakwalifikowanych do 

udziału w projekcie "Małopolski Tele-Anioł" i otrzymało opaski monitorującej tzw. bransoletki 

ratującej życie. 

 

 



63 
 

10.2. Opieka Zdrowotna 

10.2.1. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

       Informacje podstawowe: 

1/ Nazwa, siedziba, przedmiot i cel działalności 

 Nazwa: Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Charsznicy 

 Siedziba: ul. Miechowska 52, 32-250 Charsznica 

 Przedmiotem i celem działalności Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej jest zgodnie 

ze statutem udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przy-

wracaniu i poprawie zdrowia oraz podejmowanie innych działań medycznych wynikają-

cych z procesu leczenia lub przepisów regulujących zasady ich wykonywania oraz reali-

zowanie zadań z zakresu promocji zdrowia. 

 Podstawowym obszarem udzielania świadczeń zdrowotnych jest Gmina Charsznica. 

Możliwe jest świadczenie usług medycznych dla pacjentów zamieszkałych poza gminą. 

Zakład może świadczyć usługi medyczne pacjentom z innych krajów na zasadach odpłat-

nych lub innych określonych odrębnymi przepisami. 

 Zgodnie ze Statutem do zadań jednostki należy w szczególności udzielanie świadczeń 

zdrowotnych w zakresie: 

o podstawowej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych i do-

mowych, w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby potrzebującej tych świadczeń, 

o medycyny szkolnej, 

o specjalistycznej opieki stomatologicznej, 

o podstawowych laboratoryjnych badań diagnostycznych, 

o specjalistycznej opieki ginekologicznej, 

o specjalistycznej opieki psychologicznej, 

o prowadzenie działalności gospodarczej innej niż udzielanie świadczeń zdrowot-

nych pod warunkiem, że nie ograniczy ona dostępności do świadczeń zdrowot-

nych a zysk przeznaczony na działalność statutową jednostki. 

Podstawa prawna działalności 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Charsznicy został utworzony przez Radę Gminy 

Charsznica i zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Kielcach dnia 14 grudnia 1998r. pod nr 

22/98. W dniu 7 maj 2001 r. wpisany został do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod 

nr 0000010954. 



64 
 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z 

dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej wpisanym do rejestru podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego pod nr 

księgi rejestrowej 000000006276 W-12. 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Charsznicy działa w szczególności na podstawie: 

 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 

2018 r., poz. 160), 

 Statutu PZOZ w Charsznicy nadanego Uchwałą nr XI/62/2015 Rady Gminy 

Charsznica z dnia 29 września 2015 r. zmienionego Uchwałą nr XXXIII/224/2017 

Rady Gminy Charsznica z dnia 24 listopada 2017r. 

 Kierownictwo Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Dyrektor PZOZ w Charsznicy został powołany Zarządzeniem nr W.0050.267.2013 Wójta 

Gminy Charsznica z dnia 13 maja 2013r. 

PZOZ posiada filię w Tczycy. Ośrodek Zdrowia Tczycy został w 2018r. wyremontowany 

w celu spełnienia wymagań sanitarnych. Obiekt został dostosowany do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

Majątek 

Głównym składnikiem majątku PZOZ są budynki i budowle, których wartość netto na 

dzień 31.12.2018 r. wynosiła 1 639 662,70 zł. Drugą grupę aktywów o znacznym udziale w 

strukturze majątku są inne środki trwałe wśród których znajduje się specjalistyczny sprzęt 

medyczny. Łącznie środki te miały na koniec 2018 roku wartość netto równą 1 441 306,79 zł. 

W 2018 roku PZOZ powiększył swój majątek o zakup USG za kwotę 89 980,00 zł oraz zakup 

autoklawu za kwotę 13 000,00 zł. 

Powiększanie majątku ma odzwierciedlenie w możliwości świadczenia usług 

medycznych na wysokim poziomie i myśleniem perspektywicznym w zakresie dalszego 

kontraktowania na przyszłe lata. 

Struktura przychodów i kosztów za 2018 rok 

Wartość zrealizowanego w ramach NFZ kontraktu w 2018 roku wyniosła                                     

2 234 594,48 zł. Podstawowymi źródłami finansowania PZOZ są: 

1/ środki finansowe pochodzące ze świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach 

zawartych kontraktów z NFZ, 

2/ środki finansowe pochodzące odpłatnych świadczeń zdrowotnych, 

3/ środki pochodzące z najmu pomieszczeń pozostających w zarządzie PZOZ. 
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1. PRZYCHODY 

A. Odpłatne świadczenia NFZ 2 234 594,48 zł 

B. Pozostałe usługi 73 507,35 zł 

C. Refundacja PUP 44 749,17 zł 

D. Przychody finansowe 133,61 zł 

E. Pozostałe przychody operacyjne 51 658,69 zł 

OGÓŁEM PRZYCHODY: 2 404 643,30 zł 

2. KOSZTY 

A. Koszty działalności operacyjnej 2 405 099,57 zł 

B. Pozostałe koszty operacyjne 75,41 zł                                                                     

OGÓŁEM KOSZTY: 2 405 174,98 zł 

Za 2018 rok Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Charsznicy wygenerował stratę 

finansową w kwocie 531,68 zł. 

Wygenerowana strata związana jest z dodatkowymi kosztami poniesionymi na 

wyposażenie Ośrodka Zdrowia w Tczycy w kwocie 52 253,31 zł. Strata zostanie pokryta z zysku 

z lat poprzednich. 

Struktura zatrudnienia 

Zatrudnienie w PZOZ łącznie umowami zlecenia i kontaktami oscyluje wokół 37 osób. 

Zatrudnienie lekarzy dopasowane jest do potrzeb pacjentów, natomiast pielęgniarek i 

położnych jest dopasowane do potrzeb Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu 

ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki 

zdrowotnej. 

W PZOZ w Charsznicy pracuje zespół pracowników na 21,25 etatach łącznie oraz 14 osób 

na postawie umów cywilnoprawnych. 

Informacja o zatrudnieniu 

Łączna liczba zatrudnionych: 37 osób w tym: 

1. 23 osoby na podstawie umowy o pracę                                                                     21,25 etatu 

2. 3 osoby na podstawie umowy cywilno - prawnej 

3. 11 osób na podstawie umowy cywilno - prawnej (kontrakty lekarskie) 

Przeciętne zatrudnienie w poszczególnych grupach zawodowych: 

1. Lekarze zatrudnieni na podstawie umowy o pracę 7 osób                                                 5,25 etatu 

2. Lekarze zatrudnieni na kontrakt 11 osób   

3. Pielęgniarki i położne zatrudnione na podstawie umowy o pracę 9 osób                       9,25 etatu 

4. Pomoc stomatologiczna zatrudniona na podstawie umowy o pracę 1 osoba                        1 etat 
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5. Obsługa adm. i kadrowa zatrudniona na podstawie umowy o pracę 3 osoby                      3 etaty 

6. Obsługa gospodarcza zatrudniona na podstawie umowy o pracę 3 osoby                      2,75 etatu. 

Działalność PZOZ w Charsznicy w warunkach rynkowych sprawia, że wymagania 

dotyczące jakości świadczonych usług medycznych, w zakresie profilaktyki, diagnostyki i 

leczenia chorób wykonywanych w zgodzie z wiedzą medyczną, etyką zawodową oraz 

obowiązującym ustawodawstwem odgrywają coraz ważniejszą rolę. 

Liczba pacjentów zadeklarowanych do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej na 

koniec 2018 roku wynosiła 5 958, do pielęgniarek środowiskowych zadeklarowanych było 5 

999, do położnej środowiskowej 3 190. Gabinet medycyny szkolnej obejmował opieką 673 

uczniów. 

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielili 23 573 porady lekarskie, odbyto 274 

wizyty domowe. Poradnia stomatologiczna wykonała 4015 porad. Poradnia ginekologiczna 

zanotowała 1650 przyjęć. Poradnia psychologiczna przeprowadziła 1091 porad 

psychologicznych i terapeutycznych. 

U 6353 pacjentów pobrano materiał do badań analitycznych oraz zrealizowano 23 793 

badania diagnostyczne. Nasz PZOZ przyjął 66 pacjentów spoza terenu i 12 pacjentów z państw 

członkowskich Unii  Europejskiej. 

W 2018 roku lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielili o 2 851 więcej porad 

lekarskich i wykonaliśmy o 5570 badań diagnostycznych więcej niż w roku poprzednim. 

 

10.3. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
        Alkoholowych 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obejmujący 

problematykę alkoholową na 2018 rok został uchwalony przez Radę Gminy w Charsznicy                

28 grudnia 2017r. 

 Nad skutecznością i właściwymi kierunkami działań w realizacji programu czuwała 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 8 osobowym składzie w tym  

Pełnomocnik Wójta Gminy do spraw realizacji GPPiRPA. W 2018 r. Komisja odbyła 13 posiedzeń 

w tym 1 wyjazdowe w czasie którego przeprowadziła w 19 sklepach i punktach 

gastronomicznych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych 

kontrolę właściwego stosowania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi oraz przestrzegania warunków zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.     
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Na dzień 31.12.2018 r. na trenie gminy działało 18 punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych w tym 3 punkty sprzedaży  napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 

w miejscu sprzedaży /lokale gastronomiczne/. 

 W 2018 roku liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  przeznaczonych do 

spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) wynosiła 44 oraz  liczba zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wynosiła 9 (lokale 

gastronomiczne). W 2018 roku wydano 15 zezwoleń  na sprzedaż napojów alkoholowych  

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, 3 zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz 4 zezwolenia 

jednorazowe. Wszystkie wnioski o pozwolenia otrzymały pozytywne opinie gminnej komisji o 

zgodności z Uchwałami Rady Gminy w Charsznicy Nr XXXIX/266/2018 z dnia 27.06.2018 roku 

w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Charsznica miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018 roku poz. 4992), Nr 

XXXIX/265/2018 z dnia 27.06.2018 roku w sprawie: maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych na terenie Gminy Charsznica (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018 roku 

poz. 4991). 

       W ramach dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

i współuzależnionych,  komisja przeprowadziła w 43 przypadkach rozmowy interwencyjno – 

motywacyjne, z tego w 11 przypadkach wystąpiła do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do 

podjęcia przymusowego leczenia odwykowego w związku z nadużywaniem alkoholu. Pomocy 

udziela również punkt konsultacyjno – informacyjny, który działa raz w tygodniu w każdy 

wtorek między godz. 17 a 19. W punkcie prowadzona jest terapia grupowa. Instruktor terapii 

uzależnień oraz  GKRPA  udzieliły 249 porad z zakresu uzależnień i przemocy. 

 Jednym z najważniejszych działań są działania profilaktyczne, edukacyjne i opiekuńcze 

dzieci i młodzieży. Programami profilaktycznymi oraz kampaniami krajowymi i wojewódzkimi 

szkolnymi i pozaszkolnymi /środowiskowymi/ objęto większość uczniów, w programach tych 

uczestniczyli również dorośli. Szkoły prowadziły programy profilaktyczne, dostarczyliśmy 596 

ulotek, rozprowadzaliśmy książki, czasopisma i biuletyny; organizowane były zawody sportowe, 

konkursy,   młodzież wykonywała gazetki poświęcone tematyce wynikającej z danego programu.   

Razem ze szkołami zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy programy profilaktyczne: 

 „Domowi detektywi” – Celem głównym programu jest zapobieganie piciu alkoholu przez 

10-12-latków poprzez ustalanie rodzinnych zasad dotyczących alkoholu, ułatwianie 

rozmów na temat alkoholu pomiędzy rodzicami i ich dorastającymi dziećmi, a także 

poprzez wzmacnianie innych czynników chroniących takich jak: umiejętność 
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odmawiania w sytuacji presji skłaniającej do picia alkoholu, normy rówieśnicze 

przeciwne piciu oraz odpowiednia do wieku wiedza na temat alkoholu; 

 Rozpoczęliśmy Program Przeciwdziałania Przyjmowaniu Substancji Uzależniających 

przez Uczniów „Unplugged” opracowany został w ramach międzynarodowego 

programu EU-Drug Abuse Prevention (EU DAP). Skuteczność programu w odniesieniu 

do rozwiązania problemu używania substancji psychoaktywnych została potwierdzona 

w badaniach ewaluacyjnych przeprowadzonych w latach 2004-2006. 

Uczestniczyliśmy w kampaniach profilaktycznych; „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, 

„Narkotyki? To mnie nie kręci”, „Dopalacze wróciły!”, „No promil No problem”, Liczy się wiek – 

nie wygląd, „Przemoc nie boli”, Bezpieczna+. Dofinansowaliśmy programy profilaktyczne 

realizowane na „Zielonej szkole” przez Szkołę Podstawową w Miechowie-Charsznicy, Szkołę 

Podstawową w Tczycy, Szkołę Podstawową w Swojczanach oraz obozy z programem zajęć 

profilaktycznych  współorganizowanych przez Parafię w Charsznicy. Z tej formy profilaktyki 

skorzystało 169   młodzieży. Na realizację działań profilaktycznych i edukację publiczną  

przeznaczyliśmy kwotę 27743,36 złote. W tym na dofinansowanie pobytu dzieci na 

wypoczynku z programami profilaktycznymi przeznaczyliśmy 23000 złotych.    

 Właściciele punktów sprzedaży alkoholu do 31 stycznia 2019r. złożyli oświadczenia o 

wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2018roku. Według oświadczeń o wartości 

sprzedaży napojów alkoholowych  na terenie gminy w 2018 r. sprzedano alkoholu za                                

4 873 331,60 zł, z tego według zawartości alkoholu do 4,5% (oraz piwa) 1 993 469,30 zł, od         

4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) 310 787,90 zł, powyżej 18% 2 569 074,40 zł. 

Wartościowo sprzedaż napojów alkoholu w 2018 roku wzrosła o 909 257,91 zł w 

stosunku do ubiegłego roku, w tym według zawartości alkoholu do 4,5% (oraz piwa) o                     

437 632,93 zł, od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) o 41 092,40 zł, powyżej 18% o 430 532,58 zł. 

Statystyczny mieszkaniec naszej gminy w 2018 r. na napoje alkoholowe wydał 649,60 złote, 

czyli o 122,88 złotego więcej niż w 2017 roku. 

Dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  w 2018 

roku  wyniosły 95820,64 złotych, plus  kwota pozostała z roku 2017 co dało sumę                    

113882,40 złotych, zaplanowaną na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania 

alkoholizmowi. Wysokość środków finansowych wydatkowanych w 2018 roku na realizację 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to 97560,46 złote.   
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10.4. Realizacja Programu Narkomanii 

 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 - 2020  został uchwalony 

przez Radę Gminy Charsznica uchwała nr XXXV/202/2013 dnia 15 listopada 2013 roku. Tezy 

zawarte w programie wynikały z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 

2011-2016, potrzeb i możliwości Gminy Charsznica oraz rekomendacji Rady Europy. Program 

Przeciwdziałania Narkomanii w wielu punktach łączy się z Programem Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Również środki finansowe przeznaczone na jego 

realizacje pochodzą z tego samego źródła czyli z opłat rocznych za korzystanie z zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych a ich wysokość jest ustalana każdego kolejnego roku realizacji. 

 Jednym z ważniejszych działań podejmowanych w 2018 roku to działania             

profilaktyczno-edukacyjne szkolne i pozaszkolne oraz opiekuńcze. Aktywnie 

współuczestniczyliśmy w krajowych i wojewódzkich kampaniach profilaktyczno-edukacyjnych, 

rozprowadzając  wśród mieszkańców naszej gminy, głównie młodzieży ulotki, plakaty, broszury, 

czasopisma, przekazując wiedzę informacyjną na temat narkomanii: jej skutków i sposobów 

uniknięcia. Szkoły w prowadzonych edukacyjnych programach profilaktycznych również 

uwzględniały tematykę narkomanii. 

 W szkołach na terenie gminy, w ramach profilaktyki pierwszorzędowej uczestniczyło 

315 osób. Zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy szkolenie dla nauczycieli realizatorów 

Programu Przeciwdziałania Przyjmowaniu Substancji Uzależniających przez Uczniów 

„Unplugged”. Program opracowany został w ramach międzynarodowego programu EU-Drug 

Abuse Prevention (EU DAP). Skuteczność programu w odniesieniu do rozwiązania problemu 

używania substancji psychoaktywnych została potwierdzona w badaniach ewaluacyjnych 

przeprowadzonych w latach 2004-2006. Realizacja programu będzie kontynuowana w 2019 

roku. Młodzież była objęta programami promującymi zdrowy styl życia, a przez to zmniejszenie 

zasięgu zachowań ryzykownych. 

Wspomagaliśmy finansowo realizację programów i kampanii edukacyjnych („Zachowaj 

Trzeźwy Umysł”, „Narkotyki? To mnie nie kręci”, „Dopalacze wróciły!”, „Narkotyki-zagrożenie 

naszych czasów” z zakresu  profilaktyki uzależnień współfinansując nagrody i wyróżnienia dla 

uczestników i zwycięzców imprez kulturalno - sportowych. W ramach tych kampanii 

rozdystrybuowano 825 ulotek profilaktycznych. Na te działania w 2018 roku wydatkowano 

2493,36 złotych. 

 Funkcjonujący punkt konsultacyjno - informacyjny podejmował działania związane z 

problematyką z zakresu narkomanii, udzielając pomocy i informacji zainteresowanym tą 

problematyką, a szczególnie mających kontakt z narkotykami. Dla potrzeb punktu GKRPA 
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systematycznie prowadzi aktualizację bazy danych – placówek leczenia i rehabilitacji dla osób 

uzależnionych od narkotyków. 

 Jednym z działań  ograniczających rozwój narkomanii  znajdującym się w programie 

krajowym jest nadzór nad uprawami roślin zawierających substancje których używanie może 

prowadzić do uzależnienia – narkomanii. Nasza gmina jest wyłączona z uprawy maku i w 2018 

roku na terenie gminy nie stwierdzono takich upraw.   

 

11. Gospodarka Komunalna 

Gospodarka komunalna gminy jest realizowana przy  pomocy Zakładu Usług 

Komunalnych. 

Zakład Usług Komunalnych w Charsznicy jest zakładem budżetowym Gminy Charsznica. 

Kierownikiem Zakładu jest Zenon Kozioł. Zakład zatrudnia 19 osób w tym 5 osób w 

administracji (wliczając kierownika). Pozostałe osoby wykonują prace związane z obsługą 

wodociągów (w tym spisywanie liczników i inkasowanie należności), obsługą oczyszczalni 

ścieków, systemu kanalizacji, dowożeniem ścieków beczką asenizacyjną, wykonywaniem usług 

na rzecz Gminy i innymi koniecznymi pracami. 

Podstawowym zadaniem Zakładu jest dostarczanie mieszkańcom i instytucjom z terenu 

Gminy Charsznica wody oraz odbiór i oczyszczanie wytworzonych ścieków. Ponadto Zakład 

wykonuje usługi na rzecz Gminy Charsznica głównie związane z utrzymaniem dróg gminnych. 

Całkowity przychód Zakładu za rok 2018 wyniósł netto 1666834,20 zł. Przychód Zakładu 

pochodzi z własnej działalności, Zakład nie jest dotowany przez Gminę. 

W 2018 roku ceny netto za 1 m3 wody i ścieków dla klientów Zakładu wynosiły: 

 1/ do 01.06.2018 r.-ceny zatwierdzone Uchwałą Rady Gminy Charsznica 

       woda – 2,90 zł.  dla wszystkich odbiorców, 

       ścieki socjalne – 3,20 zł. , 

       ścieki specjalne (przemysłowe) – 7,50 zł.                                                                                            

2/  po 01.06.2018 r.-ceny zatwierdzone przez Państwowe Przedsiębiorstwo Wody 

       Polskie oddział w Warszawie 

     woda – 3,00 zł.  dla wszystkich odbiorców, 

       ścieki socjalne – 3,30 zł., 

       ścieki specjalne (przemysłowe) – 7,60 zł. 

 W 2018 roku Zakład sprzedał 261365m3 wody i oczyścił 14149 m3  ścieków w tym           

3210 m3  ścieków dowiezionych beczką asenizacyjną. Sumy należności na rzecz Zakładu 

naliczonych, a niezapłaconych przez odbiorców naszych usług wynosiły: 
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 na dzień 31.12.2017 r. - 271605,34 zł., 

 na dzień 31.12.2018 r. - 273524,81 zł. 

W roku 2018 Zakład wykonał remonty: remont wnętrza budynku prasy osadu wraz z 

dobudowaniem nowego wejścia (na terenie oczyszczalni ścieków), remonty generalne 

budynków ujęć wody w Swojczanach i Ciszowicach oraz inne drobniejsze remonty sieci 

wodociągowej, sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków. Wszystkie prace Zakład wykonał ze 

środków własnych. 

 
12. Bezpieczeństwo 

Bezpieczeństwo mieszkańców jest jednym z podstawowych zadań własnych gminy. 

Komenda Powiatowa Policji w Miechowie, posterunek Policji w Charsznicy zapewnia 

podstawowe zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego mieszkańców. 

Bezpieczeństwo pożarowe realizuje Komenda Powiatowa PSP w Miechowie oraz OSP z 

terenu gminy. 

Trzy jednostki OSP tj. Charsznica, Podlesice i Tczyca włączone są w struktury KSRG. 

Krajowy system ratowniczo-gaśniczy (KSRG) ma na celu ochronę życia, zdrowia, mienia 

lub środowiska poprzez: 

1/ walkę z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi; 

2/ ratownictwo techniczne; 

3/ ratownictwo chemiczne; 

4/ ratownictwo ekologiczne; 

5/ ratownictwo medyczne; 

6/ współpracę z jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa oraz systemu 

powiadamiania ratunkowego. 

System ten w ramach posiadanych sił i środków współpracuje z właściwymi organami i 

podmiotami podczas zdarzeń nadzwyczajnych  zagrożeniem. 

Zadania KSRG wynikają w szczególności z przepisów ustawy o ochronie 

przeciwpożarowej innych aktów prawnych wydawanych na podstawie delegacji w niej 

zawartych oraz umów, porozumień i uzgodnień zawieranych pomiędzy podmiotami systemu. 

Zgodnie z definicją ustawową ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji 

przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, 

klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez: 

1/ zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub 

innego miejscowego zagrożenia; 
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2/ zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego 

miejscowego zagrożenia; 

3/ prowadzenie działań ratowniczych. 

Podstawowe dane dotyczące OSP przedstawia poniższa tabela, gdzie:  

S1- samochód 1 szt.,  S2-samochód 2 szt., M- motopompa . 

 

Tabela 33. Podstawowe dane dotyczące OSP 

OSP Rodzaj samochody 

będące na 

wyposażeniu OSP 

Podstawowe zadania 

realizowane przez 

jednostkę. 

1 CHARSZNICA S2- KSRG VOLVO 
STAR-MAN 

Zadania KSRG, działalność 
statutowa, kulturowa- 
orkiestra. Współpraca z 
samorządem gminnym oraz 
sołectwa. 

2 CHODÓW S1 STAR 244 Działalność  statutowa, 
kulturowa- orkiestra. 
Współpraca z samorządem 
gminnym oraz sołectwa. 

3 DĄBROWIEC M - Działalność  statutowa, 
kulturowa. Współpraca z 
samorządem gminnym oraz 
sołectwa. 

4 JELCZA S1 STAR 244 Działalność  statutowa, 
kulturowa. Współpraca z 
samorządem gminnym oraz 
sołectwa. 

5 MARCINKOWICE S1 VW T4 Działalność  statutowa, 
kulturowa. Współpraca z 
samorządem gminnym oraz 
sołectwa. 

6 PODLESICE S2- KSRG VW T4 
STAR 244 

Zadania KSRG, działalność 
statutowa,  Współpraca z 
samorządem gminnym oraz 
sołectwa. 

7 SWOJCZANY S1 MERCEDES 407 Działalność  statutowa, 
kulturowa. Współpraca z 
samorządem gminnym oraz 
sołectwa. 
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8 SWOJCZANY 
SUCHA 

S1 ZUK A05 Działalność  statutowa, 
kulturowa. Współpraca z 
samorządem gminnym oraz 
sołectwa. 

9 SZARKÓWKA S1 LUBLIN III Działalność  statutowa, 
kulturowa. Współpraca z 
samorządem gminnym oraz 
sołectwa. 

10 TCZYCA S2- KSRG VOLVO 
LAND ROVER 

Zadania KSRG, działalność 
statutowa, kulturowa-
(orkiestra parafialna), 
Współpraca z samorządem 
gminnym oraz sołectwa. 

11 UNIEJÓW-
KOLONIA 

S2 STAR 244 
STAR 266 

Działalność  statutowa, 
kulturowa. Współpraca z 
samorządem gminnym oraz 
sołectwa. 

12 UNIEJÓW-
RĘDZINY 

S1 STAR 244 Działalność  statutowa, 
kulturowa. Współpraca z 
samorządem gminnym oraz 
sołectwa. 

13 WIERZBIE S1 FORD TRANSIT Działalność  statutowa, 
kulturowa. Współpraca z 
samorządem gminnym oraz 
sołectwa. 

14 WITOWICE S1 STAR 244 Działalność  statutowa, 
kulturowa. Współpraca z 
samorządem gminnym oraz 
sołectwa. 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Jak wynika z zestawienia na terenie gminy funkcjonuje 14 OSP skupiających łącznie 349 

osób w tym 3 kobiety. Młodzież skupiona jest w dwóch MDP, Strażacy z OSP nie tylko biorą 

udział w akcjach ratowniczych, aktywnie udzielają się w życiu lokalnych społeczności. Udział w 

uroczystościach kościelnych, gminnych, powiatowych, udział w corocznych gminnych 

manewrach jednostek OSP to wyróżnik działalności naszych OSP.  

Zawody sportowo-pożarnicze organizowane corocznie są znakomitą okazją do 

sprawdzenia stanu wyszkolenia jednostek. W 2018 roku udział w zawodach wzięło 11 

jednostek OSP. 
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W 2018 roku poza realizacją bieżących statutowych zadań OSP dzięki środkom Gminy 

Charsznica wspólnie z innymi podmiotami zakupiliśmy: 

 samochód średni ratowniczo-gaśniczy OSP Podlesice  wartość      816 000,00 zł   

 motopompa pożarnicza OSP Swojczany      wartość    36 899,00 zł 

 motopompa pożarnicza OSP Chodów       wartość   36 899,00 zł 

 zestaw ratowniczy Holmatro – OSP Tczyca      wartość   35 000,00 zł  

Współfinansowany był również remont budynku remizy OSP Witowice wartość zadania 

zamknęła się  kwotą  117 360,00 zł. 

Wydatki na realizację całości zadań ochrony przeciwpożarowej w 2018 roku wyniosły 

712 283,64 zł. 

 

13. Analiza uchwał Rady Gminy 
  

W 2018 roku podczas 12 sesji, Rada Gminy Charsznica podjęła 80 uchwał.  Podejmowane 

przez Radę Gminy Charsznica uchwały podlegają z mocy prawa kontroli legalności, w związku 

z czym stosownie do postanowień art. 90 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506), w ciągu 7 dni od ich podjęcia przekazywane są przez 

Wójta Gminy – jako organ wykonawczy do organu nadzoru, którym jest Wojewoda lub 

Regionalna Izba Obrachunkowa – dotyczy uchwał w stosunku do których organem nadzoru jest 

RIO. 

Stwierdzić należy, iż powyższy obowiązek w 2018 roku realizowany był prawidłowo.                      

W toku analizy uchwał organ nadzoru tylko w jednym przypadku podjął pewne wątpliwości w 

odniesieniu do uchwały Nr XXXV/245/2018 w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Charsznica. Rada Gminy Charsznica odniosła 

się do wskazanych uwag podejmując uchwałę zmieniającą Nr XXXVIII/259/2018 z dnia                  

27 kwietnia 2018 roku. 

Tabela 34. Zestawienie Uchwał podjętych przez Radę Gminy 

Lp Nr uchwały          
i data podjęcia 

 
W sprawie 

Otrzymał do 
realizacji 
(referat, 
samodzielne 
stanowisko) 

Informacja o stanie 
realizacji 

 
1 

XXXV/240/2017 
31.01.2018 

Określenia wysokości 
opłat za korzystanie 
z wychowania 
przedszkolnego w 
publicznych 
przedszkolach, 

 
GZEAS 

Uchwała realizowana w 
przedszkolach 
podległych Gminie 
Charsznica, pobiera się 
opłaty zgodnie z 
uchwałą 
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punktach 
przedszkolnych, 
oddziałach 
przedszkolnych w 
publicznych szkołach 
podstawowych 
prowadzonych przez 
Gminę Charsznica. 

2 XXXV/241/2018 
31.01.2018 

Trybu udzielania i 
rozliczania dotacji 
udzielanych 
publicznym i 
niepublicznym 
przedszkolom, innym 
formom wychowania 
przedszkolnego, 
szkołom, szkołom 
podstawowym, w 
których 
zorganizowano 
oddział przedszkolny 
prowadzonym na 
terenie Gminy 
Charsznica, trybu 
kontroli 
prawidłowości 
pobrania i 
wykorzystania tych 
dotacji oraz terminu i 
sposobu rozliczenia 
ich wykorzystania 

GZEAS Uchwała zrealizowana, 
udzielono i rozliczono 
dotacje dla 
niepublicznych 
przedszkoli 

 
3 

XXXV/242/2018 
31.01.2018 

Zmian w budżecie i 
uchwale budżetowej 
Gminy Charsznica na 
2018 rok. 

Referat 
Finansowy 

Zrealizowana 

 
4 

XXXV/243/2018 
31.01.2018 

Ustalenie regulaminu 
określającego zasady 
udzielania dotacji 
celowej z budżetu 
Gminy Charsznica na 
realizację zadań 
inwestycyjnych 
Regionalna polityka 
energetyczna, 
działanie 
4.4.Redukcja emisji 
zanieczyszczeń do 
powietrza, 
poddziałanie 4.4.2. 
Obniżenie poziomu 
niskiej emisji - SPR w 

Referat 
Inwestycji, 
Referat 
Finansowy 

Uchwała realizowana. 
Udzielanie dotacji na 
zasadach niniejszej 
uchwały odbywa się na 
wniosek. 
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ramach projektu 
„Wymiana źródeł 
ciepła na paliwo 
gazowe w Gminie 
Charsznica” 

 
5 

XXXV/244/2018 
31.01.2018 

Ustalenia 
Regulaminu 
udzielania dotacji w 
ramach projektu pn.: 
"Redukcja emisji 
zanieczyszczeń do 
powietrza poprzez 
wymianę źródeł 
ciepła w 
indywidualnych 
gospodarstwach 
domowych na terenie 
gmin: Miechów, 
Gołcza, Kozłów i 
Charsznica” w 
ramach Regionalnego 
Programu 
Operacyjnego Woj. 
Małopolskiego na 
lata 2014 – 2020 Oś 
Priorytetowa 4 
Regionalna Polityka 
energetyczna 
Działanie 4.4 
Redukcja emisji 
zanieczyszczeń do 
powietrza 
Poddziałanie 4.4.3 
Obniżenie poziomu 
niskiej emisji (Paliwa 
stałe) - SPR 

Referat 
Inwestycji, 
Referat 
Finansowy 

Uchwała realizowana. 
Udzielanie dotacji na 
zasadach niniejszej 
uchwały odbywa się na 
wniosek. 
 

 
6 

XXXV/245/2018 
31.01.2018 

Przystąpienia do 
sporządzenia zmian 
w miejscowym 
planie 
zagospodarowania 
przestrzennego 
Gminy Charsznica w 
zakresie ustaleń 
zawartych w tekście 
planu. 

Referat 
Rolnictwa, 
Działalności 
Gospodarczej i 
Ochrony 
Środowiska 

W wyniku analizy 
uchwały przez organ 
nadzoru nastąpiła 
zmiana uchwały. 
Uchwała zmieniająca 
Nr XXXVIII/259/2018 z 
dnia 27.04.2018 

 
7 

XXXVI/246/201
8 
27.03.2018 
 

Podziału Gminy 
Charsznica na okręgi 
wyborcze, ustalenia 
ich granic i numerów 
oraz liczby radnych 

Referat 
Organizacyjny i 
Spraw 
Obywatelskich 

Uchwała zrealizowana, 
podano do publicznej 
wiadomości 
(zamieszczono na 
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wybieranych w 
każdym okręgu. 

stronie BIP Gminy 
Charsznica) 

 
8 

XXXVI/247/201
8 
27.03.2018 
 

Podziału Gminy 
Charsznica na stałe 
obwody głosowania, 
ustalenia ich 
numerów, granic 
oraz siedzib 
obwodowych komisji 
wyborczych. 
 

Referat 
Organizacyjny i 
Spraw 
Obywatelskich 

Uchwała zrealizowana, 
podano do publicznej 
wiadomości 
(zamieszczono na 
stronie BIP Gminy 
Charsznica) 

 
9 

XXXVI/248/201
8 
27.03.2018 
 

Wskazania szkoły 
zobowiązanej do 
naliczania odpisu na 
zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych 
na nauczycieli 
będących emerytami, 
rencistami oraz 
nauczycielami 
pobierającymi 
nauczycielskie 
świadczenie 
kompensacyjne 
przekazanych do 
prowadzenia osobie 
fizycznej szkół przed 
dniem 1 stycznia 
2018 r. 

 
GZEAS 

Zrealizowana 

 
10 

XXXVI/249/201
8 
27.03.2018 
 

Przyjęcia Programu 
opieki nad 
zwierzętami 
bezdomnymi oraz 
zapobiegania 
bezdomności 
zwierząt na terenie 
Gminy Charsznica w 
2018 roku. 

Referat 
Rolnictwa, 
Działalności 
Gospodarczej i 
Ochrony 
Środowiska 

Zrealizowana. 
Opieka nad 
bezdomnymi 
zwierzętami 
przebiegała zgodnie z 
zapisami Programu 

 
11 

XXXVI/250/201
8 
27.03.2018 
 

Nieodpłatnego 
nabycia na rzecz 
Gminy Charsznica 
nieruchomości 
położonej w 
Miechowie - 
Charsznicy. 

Referat 
Rolnictwa, 
Działalności 
Gospodarczej i 
Ochrony 
Środowiska 

 
Zrealizowana 

 
12 

XXXVI/251/201
8 
27.03.2018 
 

Zakupu 
nieruchomości 
gruntowej położonej 
w Tczycy. 

Referat 
Rolnictwa, 
Działalności 
Gospodarczej i 
Ochrony 
Środowiska 

 
Zrealizowana 
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13 

XXXVI/252/201
8 
27.03.2018 
 

Przekazania środków 
finansowych na 
Fundusz Wsparcia 
Państwowej Straży 
Pożarnej 

Referat 
Finansowy 

W dniu 20.06.2018 r. 
zostało zawarte 
Porozumienie, na 
podstawie którego 
przekazano środki 
finansowe dla 
Komendy PSP w 
Miechowie z 
przeznaczeniem na 
zakup sprzętu 
ratowniczego oraz 
sprzętu ochrony dróg 
oddechowych na 
wyposażenie Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej 

 
14 

XXXVI/253/201
8 
27.03.2018 

Zmiany w budżecie i 
Uchwale Budżetowej 
na 2018 rok 

Referat 
Finansowy 

Zrealizowana 

 
15 

XXXVI/254/201
8 
27.03.2018 

Zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej 
Gminy Charsznica na 
lata 2018 – 2022 

Referat 
Finansowy 

 
Zrealizowana 

 
16 

XXXVII/255/201
8 
11.04.2018 
 

Zmiany uchwały Nr 
III/16/2014 z dnia 
30 grudnia 2014 
roku, w sprawie 
określenia 
przystanków 
komunikacyjnych na 
terenie Gminy 
Charsznica oraz 
warunków i zasad 
korzystania z tych 
przystanków. 

Referat 
Inwestycji 

 
Zrealizowana 

 
17 

XXXVII/256/201
8 
11.04.2018 
 

Zmian w budżecie 
gminy na 2018 rok 

Referat 
Finansowy 

 
Zrealizowana 

 
18 

XXXVII/257/201
8 
11.04.2018 
 

Zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej 
Gminy Charsznica na 
lata 2018 – 2022 

Referat 
Finansowy 

 
Zrealizowana 

 
19 

XXXVIII/258/20
18 
27.04.2018 
 

Zatwierdzenia planu 
finansowego za 2017 
rok Publicznego 
Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w 
Charsznicy 

Referat 
Finansowy 

 
Zrealizowana 

 
20 

XXXVIII/259/20
18 
27.04.2018 

Zmiany uchwały 
Rady Gminy 
Charsznica Nr 

Referat 
Rolnictwa, 
Działalności 

 
W trakcie realizacji 
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 XXXV/245/2018 z 
dnia 31 stycznia 
2018 roku w sprawie 
przystąpienia do 
sporządzenia zmian 
w miejscowym 
planie 
zagospodarowania 
przestrzennego 
Gminy Charsznica w 
zakresie ustaleń 
zawartych w tekście 
planu. 

Gospodarczej i 
Ochrony 
Środowiska 

21 XXXVIII/260/20
18 
27.04.2018 
 

Wskazania 
przedstawicieli z 
Rady Gminy do 
składu Komitetu 
Rewitalizacji. 

Sekretarz Gminy Uchwała zrealizowana. 
Wskazani 
przedstawiciele z Rady 
Gminy zostali powołani 
w skład Komitetu 
Rewitalizacji 
Zarządzeniem Wójta 
Gminy 
Nr W.0050.410.2018 z 
dnia 27.04.2018 r. 

 
22 

XXXVIII/261/20
18 
27.04.2018 
 

Wprowadzenia 
odstępstwa od 
zakazu spożywania 
napojów 
alkoholowych w 
miejscach 
publicznych na 
terenie Gminy 
Charsznica. 

Pełnomocnik 
Wójta Gminy ds. 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych 

Realizowana na bieżąco 

 
23 

XXXVIII/262/20
18 
27.04.2018 
 

Zmian w budżecie i 
Uchwale Budżetowej 
Gminy Charsznica na 
2018 rok. 

Referat 
Finansowy 

 
Zrealizowana 

 
24 

XXXVIII/263/20
18 
27.04.2018 
 

Zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej 
Gminy Charsznica na 
lata 2018 – 2022 

Referat 
Finansowy 

 
Zrealizowana 

 
25 

XXXIX/264/2018 
27.06.2018 
 

Przekazania do 
zaopiniowania 
organowi 
regulacyjnemu 
regulaminu 
dostarczania wody i 
odprowadzania 
ścieków. 

Kierownik 
Zakładu Usług 
Komunalnych w 
Charsznicy 
Zenon Kozioł 

Postanowienie 
WA.RET.070.2.150.2.20
18 z dnia 09.11.2018 
Dyrektora 
Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej 
Państwowego 
Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie 
w Warszawie – opinia 
negatywna do projektu 
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regulaminu przyjętego 
uchwałą 

 
26 

XXXIX/265/2018 
27.06.2018 
 

Ustalenia 
maksymalnej liczby 
zezwoleń na 
sprzedaż napojów 
alkoholowych na 
terenie Gminy 
Charsznica 

Pełnomocnik 
Wójta Gminy ds. 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych 

 
Realizowana na bieżąco 

 
27 

XXXIX/266/2018 
27.06.2018 

ustalenia zasad 
usytuowania na 
terenie Gminy 
Charsznica miejsc 
sprzedaży i 
podawania napojów 
alkoholowych. 

Pełnomocnik 
Wójta Gminy ds. 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych 

 
Realizowana na bieżąco 

 
28 

XXXIX/267/2018 
27.06.2018 
 

Zawarcia 
porozumienia 
międzygminnego o 
wspólnym 
przygotowaniu i 
przeprowadzeniu 
postępowań o 
udzielenie zamówień 
publicznych na zakup 
i świadczenie usług 
dystrybucji energii 
elektrycznej w 
ramach Grupy 
Zakupowej Energii 
Elektrycznej. 

Referat 
Organizacyjny i 
Spraw 
Obywatelskich 

 
W trakcie realizacji 

 
29 

XXXIX/268/2018 
27.06.2018 
 

Zatwierdzenia 
sprawozdania 
finansowego oraz 
sprawozdania z 
wykonania budżetu 
Gminy Charsznica za 
2017 rok. 

Referat 
Finansowy 

 
Zrealizowana 

 
30 

XXXIX/269/2018 
27.06.2018 
 

Absolutorium za 
2017 rok dla Wójta 
Gminy Charsznica 
 

Referat 
Finansowy 

 
Zrealizowana 

 
31 

XXXIX/270/2018 
27.06.2018 
 

Uchwalenia 
"Programu Ochrony 
Środowiska dla 
Gminy Charsznica na 
lata 2018 - 2021 z 
perspektywą do roku 
2025" 
 

Referat 
Rolnictwa, 
Działalności 
Gospodarczej i 
Ochrony 
Środowiska 

 
Realizowana na bieżąco 
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32 

XXXIX/271/2018 
27.06.2018 
 

Regulaminu 
utrzymania czystości 
i porządku na terenie 
Gminy Charsznica. 

Referat 
Rolnictwa, 
Działalności 
Gospodarczej i 
Ochrony 
Środowiska 

 
Realizowana na bieżąco 

 
33 

XXXIX/272/2018 
27.06.2018 
 

Określenia 
szczegółowego 
sposobu i zakresu 
świadczenia usług w 
zakresie odbierania 
odpadów 
komunalnych od 
właścicieli 
nieruchomości w 
Gminie Charsznica i 
zagospodarowania 
tych odpadów. 

Referat 
Rolnictwa, 
Działalności 
Gospodarczej i 
Ochrony 
Środowiska 

 
Realizowana na bieżąco 

 
34 

XXXIX/273/2018 
27.06.2018 
 

Zmian w budżecie i 
Uchwale Budżetowej 
Gminy Charsznica na 
2018 rok 

Referat 
Finansowy 

 
Zrealizowana 

 
35 

XL/274/2018 
30.07.2018 
 

Szczegółowych 
zasad, sposobu i 
trybu umarzania, 
odraczania terminu 
spłaty lub 
rozkładania na raty 
należności 
pieniężnych 
mających charakter 
cywilnoprawny, 
przypadających 
Gminie Charsznica 
lub jej jednostkom 
organizacyjnym oraz 
wskazania organów 
do tego 
uprawnionych. 

 
Referat 
Finansowy 

 
Realizowana na bieżąco 

 
36 

XL/275/2018 
30.07.2018 
 

Zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego 

Referat 
Finansowy 

Zrealizowana. 
Umowa kredytowa 
zawarta dnia 
04.12.2018 r. 
na kwotę 1 000 000,00 
zł 
Okres spłaty 2019- 
2023 

37 XL/276/2018 
30.07.2018 

Zmian w budżecie i 
Uchwale Budżetowej 
Gminy Charsznica na 
2018 rok 

Referat 
Finansowy 

 
Zrealizowana 
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38 XL/277/2018 
30.07.2018 

Zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej 
Gminy Charsznica na 
lata 2018 – 2022 

Referat 
Finansowy 

 
Zrealizowana 

39 XL/278/2018 
30.07.2018 

Odwołania Skarbnika 
Gminy Charsznica 

Wójt Gminy Zrealizowana 

40 XL/279/2018 
30.07.2018 

Powołania Skarbnika 
Gminy Charsznica 

Wójt Gminy Zrealizowana 

 
41 

XL/280/2018 
30.07.2018 

Ustalenia 
wynagrodzenia 
Wójta Gminy 
Charsznica 

Przewodniczący 
RG 
Referat 
Finansowy 

 
Zrealizowana 

42 XLI/281/2018 
30.08.2018 

Uchwalenia 
Regulaminu 
wynagradzania 
nauczycieli 
zatrudnionych w 
szkołach i 
przedszkolach 
prowadzonych przez 
Gminę Charsznica. 

 
GZEAS 

 
Realizowana na bieżąco 

43 XLI/282/2018 
30.08.2018 

Utworzenia 
odrębnego obwodu 
głosowania w 
wyborach do rad 
gmin, rad powiatów, 
sejmików 
województw i rad 
dzielnic 
m.st.Warszawy oraz 
wyborów wójtów, 
burmistrzów i 
prezydentów miast. 

Referat 
Organizacyjny i 
Spraw 
Obywatelskich 

Uchwała zrealizowana, 
podano do publicznej 
wiadomości 
(zamieszczono na 
stronie BIP Gminy 
Charsznica) 

44 XLI/283/2018 
30.08.2018 

Obywatelskiej 
inicjatywy 
uchwałodawczej 

Przewodniczący 
Rady Gminy 

Realizowana na bieżąco 

45 XLI/284/2018 
30.08.2018 

Uchwalenia Statutu 
Gminy Charsznica 

 Uchwała opublikowana 
w Dzienniku 
Urzędowym 
Województwa 
Małopolskiego pod poz. 
5985 

 
46 

XLI/285/2018 
30.08.2018 

Zmian w budżecie i 
Uchwale Budżetowej 
Gminy Charsznica na 
2018 rok 

Referat 
Finansowy 

 
Zrealizowana 

47 XLII/286/2018 
11.09.2018 

Zmiany uchwały 
dotyczącej podziału 
Gminy Charsznica na 
okręgi wyborcze, 

Referat 
Organizacyjny i 
Spraw 
Obywatelskich 

Uchwała zrealizowana, 
podano do publicznej 
wiadomości 
(zamieszczono na 
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ustalenia ich granic i 
numerów oraz liczby 
radnych wybieranych 
w każdym okręgu. 

stronie BIP Gminy 
Charsznica) 

 
48 

XLII/287/2018 
11.09.2018 

Zmian w budżecie i 
Uchwale Budżetowej 
Gminy Charsznica na 
2018 rok 

Referat 
Finansowy 

Zrealizowana 

 
49 

XLII/288/2018 
11.09.2018 

Zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej 
Gminy Charsznica na 
lata 2018 – 2022 

 
Referat 
Finansowy 

Zrealizowana 

50 XLIII/289/2018 
05.10.2018 

Zwolnienia ZUK w 
Charsznicy z wpłat 
nadwyżki środków 
obrotowych 
ustalonych na koniec 
2018 roku 

Referat 
Finansowy 
Kierownik ZUK 

Zrealizowana 

 
51 

XLIII/290/2018 
05.10.2018 

Uchwalenia 
Programu 
współpracy z 
organizacjami 
pozarządowymi na 
2019 rok 

Referat 
Organizacyjny 

Realizowana na bieżąco 
w 2019 roku 

 
52 

XLIII/291/2018 
05.10.2018 

Zmiany uchwały Nr 
III/16/2014 z dnia 
30 grudnia 2014 
roku w sprawie 
określenia 
przystanków 
komunikacyjnych na 
terenie Gminy 
Charsznica oraz 
warunków i zasad 
korzystania z tych 
przystanków 

Referat 
Inwestycji 
GZEAS 

Zrealizowana 

 
53 

XLIII/292/2018 
05.10.2018 

Rozpatrzenia skargi 
na Wójta Gminy 
Charsznica 

Biuro Rady 
Gminy 

Zrealizowana 

 
54 

XLIII/293/2018 
05.10.2018 

Zmian w budżecie i 
Uchwale Budżetowej 
Gminy Charsznica na 
2018 rok 

Referat 
Finansowy 

Zrealizowana 

 
55 

XLIII/294/2018 
05.10.2018 

Zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej 
Gminy Charsznica na 
lata 2018 – 2023 

Referat 
Finansowy 

Zrealizowana 

 
56 

XLIV/295/2018 
14.11.2018 

Uchwalenia 
Gminnego Programu 
Profilaktyki i 

GKRPA 
Pełnomocnik WG 
ds. 

W trakcie realizacji 
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Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych w 
Gminie Charsznica na 
2019 rok 

Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych 

 
57 

XLIV/296/2018 
14.11.2018 

Uchwalenia planu 
finansowego 
wydatków w 2019 r. 
na realizację GPPP w 
Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie 
w Gminie Charsznica 
na lata 2016-2020 

GKRPA 
Zespół 
Interdyscyplinar
ny 
 

W trakcie realizacji 

 
58 

XLIV/297/2018 
14.11.2018 

Uchwalenia planu 
finansowego 
wydatków w 2019 r. 
na realizację GPPN w 
Gminie Charsznica na 
lata 2014-2020 

GKRPA 
Pełnomocnik WG 
ds. 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych 
 

W trakcie realizacji 

 
59 

XLIV/298/2018 
14.11.2018 

Określenia wysokości 
stawek podatku od 
środków 
transportowych na 
terenie Gminy 
Charsznica na 2019 
rok 

Referat 
Finansowy 

Realizowana na bieżąco 
w 2019 roku 

 
60 

XLIV/299/2018 
14.11.2018 

Określenia stawek 
podatku od 
nieruchomości na 
terenie Gminy 
Charsznica na 2019 
rok 

Referat 
Finansowy 

Realizowana na bieżąco 
w 2019 roku 

 
61 

XLIV/300/2018 
14.11.2018 

Zmian w budżecie i 
Uchwale Budżetowej 
Gminy Charsznica na 
2018 rok 

Referat 
Finansowy 

Zrealizowana 

 
62 

XLIV/301/2018 Zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej 
Gminy Charsznica na 
lata 2018 – 2023 

Referat 
Finansowy 

Zrealizowana 

 
63 

I/1/2018 
22.11.2018 

Wyboru 
Przewodniczącego 
Rady Gminy 
Charsznica 

Biuro Rady 
Gminy 

Zrealizowana 

 
64 

I/2/2018 
22.11.2018 

Wyboru 
Wiceprzewodniczący
ch Rady Gminy 
Charsznica 

Biuro Rady 
Gminy 

Zrealizowana 
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65 

II/3/2018 
03.12.2018 

Wyboru 
Przewodniczących 
stałych komisji Rady 
Gminy Charsznica 

Biuro Rady 
Gminy 

Zrealizowana 

 
66 

II/4/2018 
03.12.2018 

Powołania składu 
osobowego stałych 
komisji RG 
Charsznica 

Biuro Rady 
Gminy 

Zrealizowana 

 
67 

II/5/2018 
03.12.2018 

Ustalenia 
wynagrodzenia dla 
Wójta Gminy 
Charsznica 

Referat 
Finansowy 

W trakcie realizacji 

 
68 

II/6/2018 
03.12.2018 

Ustalenia wysokości 
diet dla radnych RG 
Charsznica 

Referat 
Finansowy 

Uchwała realizowana w 
bieżącej działalności 
rady gminy 

 
69 

II/7/2018 
03.12.2018 

Zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego 

Referat 
Finansowy 
Referat 
Inwestycji 

Zrealizowana.Umowa 
kredytowa zawarta 
dnia 31.12.2018 r. 
na kwotę 230.000,00 zł 
Okres spłaty 2020- 
2023 

 
70 

II/8/2018 
03.12.2018 

Zmian w budżecie i 
Uchwale Budżetowej 
Gminy Charsznica na 
2018 rok 

Referat 
Finansowy 

Zrealizowana 

 
71 

II/9/2018 
03.12.2018 

Zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej 
Gminy Charsznica na 
lata 2018 – 2023 

Referat 
Finansowy 

Zrealizowana 

 
72 

III/10/2018 
28.12.2018 

Określenia zasad 
zwrotu wydatków w 
zakresie dożywiania 
w formie posiłku 
albo świadczenia 
rzeczowego w 
postaci produktów 
żywnościowych dla 
osób objętych 
wieloletnim 
rządowym 
programem "Posiłek 
w szkole i w domu" 
na lata 2019 - 2023. 

GOPS Uchwała realizowana w 
bieżącej działalności 
przez GOPS 

 
73 

III/11/2018 
28.12.2018 

Podwyższenia 
kryterium 
dochodowego 
uprawniającego do 
przyznania 
świadczenia 
pieniężnego - zasiłku 

GOPS Uchwała realizowana w 
bieżącej działalności 
przez GOPS 
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celowego 
przeznaczonego na 
zakup posiłku lub 
żywności. 

 
74 

III/12/2018 
28.12.2018 

Wyboru metody 
ustalenia opłaty za 
gospodarowanie 
odpadami 
komunalnymi oraz 
ustalenia stawki 
opłaty za 
gospodarowanie 
odpadami 
komunalnymi na 
terenie Gminy 
Charsznica. 

Referat 
Finansowy 

Obowiązuje. 
Realizowana na bieżąco 

 
75 

III/13/2018 
28.12.2018 

Zmian w budżecie i 
Uchwale Budżetowej 
Gminy Charsznica na 
2018 rok 

Referat 
Finansowy 

Zrealizowana 

 
76 

III/14/2018 
28.12.2018 

Zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej 
Gminy Charsznica na 
lata 2018 – 2023 

Referat 
Finansowy 

Zrealizowana 

 
77 

III/15/2018 
28.12.2018 

Uchwała Budżetowa 
Gminy Charsznica na 
2019 rok 

Referat 
Finansowy, 
Referat 
Inwestycji, 
Referat 
Organizacyjny, 
Jednostki 
organizacyjne 

Uchwała w trakcie 
realizacji 

 
78 

III/16/2018 
28.12.2018 

Przyjęcia 
Wieloletniej 
Prognozy Finansowej 
Gminy Charsznica na 
lata 2019-2023 

Referat 
Finansowy, 
Referat 
Inwestycji, 
Referat 
Organizacyjny, 
Jednostki 
organizacyjne 

Uchwała w trakcie 
realizacji 

 
79 

III/17/2018 
28.12.2018 

Odwołania Skarbnika 
Gminy 
Charsznica 

Biuro Rady 
Gminy 

Zrealizowana 

 
80
. 

III/18/2018 
28.12.2018 

Powołania Skarbnika 
Gminy Charsznica 

Biuro Rady 
Gminy 

Zrealizowana 

Źródło: Opracowanie własne. 
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14. Powiązania raportu   z dokumentami strategicznymi Gminy Charsznica 
   

Niniejszy raport  ma bezpośrednie powiązania wdrożeniowe z następującymi, aktualnymi 

dokumentami systemu planowania strategicznego Gminy Charsznica (tabela 35). 

 

Tabela 35. Dokumenty systemu planowania strategicznego 

Dokument Numer i data uchwały 

Strategia Rozwoju Gminy Charsznica na lata 2016-2025 

Uchwała Nr XVIII/110/2016 Rady 

Gminy Charsznica z dnia 4 maja 

2016 roku w sprawie:  uchwalenia 

Strategii Rozwoju Gminy Charsznica 

na lata 2016 – 2025 

Gminna Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Charsznica na lata 2011-2020 

Uchwała Nr V/20/2011 Rady Gminy 

Charsznica z dnia 3 lutego 2011 roku 

w sprawie: przyjęcia Gminnej 

Strategii Integracji i Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy 

Charsznica na lata 2011 – 2020 

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym 

Zasobem Gminy Charsznica na lata 2012 – 2020 

Uchwała Nr XIV/71/2011 Rady 

Gminy Charsznica z dnia 2 grudnia 

2011 roku w sprawie: uchwalenia 

wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy Charsznica na lata 

2012 – 2020 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Charsznica 

Uchwała Nr XIV/85/2016 Rady 

Gminy Charsznica z dnia 4 grudnia 

2015 roku w sprawie: przyjęcia do 

realizacji Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy 

Charsznica. 

Gminny Program Wspierania Rodziny Gminy Charsznica 

na lata 2016 – 2018 

Uchwała Nr XVI/95/2016 Rady 

Gminy Charsznica z dnia 25 lutego 

2016 roku w sprawie: przyjęcia 
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Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny Gminy Charsznica na lata 

2016-2018 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy 

Charsznica na Lata  2016-2019 

Uchwała Nr XIX/120/2016 Rady 

Gminy Charsznica z dnia 29 

czerwca 2016 roku w sprawie: 

przyjęcia Gminnego Programu 

Opieki nad Zabytkami Gminy 

Charsznica na lata  2016 – 2019 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Charsznica 

Uchwała Nr XXII/130/2000 Rady 
Gminy Charsznica z dnia 27 
sierpnia 2000 roku w sprawie: 
uchwalenia Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Charsznica. 
Uchwała o aktualności Studium 
Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Charsznica oraz 
Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Charsznica - XIX/117/2016 z  
29.06.2016 r. 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla 

obszaru Gminy Charsznica 

Uchwała Nr XXXII/168/2005 Rady 
Gminy Charsznica z dnia 10 
listopada 2005 roku w sprawie: 
miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru Gminy Charsznica. 

Plan Mobilności dla Gminy Charsznicy 

Uchwała Nr XXVI/170/2017 Rady 
Gminy Charsznica z dnia 1lutego  
2017 roku w sprawie: przyjęcia 
Planu Mobilności dla Gminy 
Charsznica 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami ,o których mowa w art.3 ust 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie na terenie Gminy Charsznica 

na 2018 rok. 

Uchwała Nr XXXI/213/2017 Rady 
Gminy Charsznica z dnia 27 
października  2017  roku w 
sprawie: uchwalenia Programu 
współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami ,o 
których mowa w art.3 ust 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 
działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie na terenie Gminy 
Charsznica na 2018 rok. 
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Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych  w Gminie Charsznica na 2018 

rok. 

Uchwała Nr XXXIV/230/2017 Rady 
Gminy Charsznica z dnia 28 grudnia  
2017  roku w sprawie: uchwalenia 
Gminnego Programu  Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Gminie Charsznica 
na 2018 rok. 

Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

Charsznica  na lata 2014-2020 

Uchwała Nr XXXV/202/2013 Rady 
Gminy Charsznica z dnia 15 
listopada   2013  roku w sprawie: 
uchwalenia Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii w 
Gminie Charsznica  na lata 2014-
2020 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Charsznica w 2018 roku. 

Uchwała Nr XXXVI/249/2018 Rady 
Gminy Charsznica z dnia 27 marca  
2018  roku w sprawie: uchwalenia 
Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Charsznica w 2018 roku. 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Charsznica dla 

Gminy Charsznica na lata 2018-2021 z perspektywą do 

roku 2025. 

Uchwała Nr XXXIX/270/2018 Rady 
Gminy Charsznica z dnia 27 
czerwca   2018  roku w sprawie: 
uchwalenia „Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy Charsznica 
dla Gminy Charsznica na lata 2018-
2021 z perspektywą do roku 2025” 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Charsznica 

Uchwała Nr XXXIX/271/2018 Rady 
Gminy Charsznica z dnia 27 
czerwca   2018  roku w  sprawie: 
Regulamin utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy 
Charsznica 

Źródło: Opracowanie własne. 
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15. Podsumowanie 

Powyższy raport przedstawia stan podstawowych obszarów działalności gminy. Nie są 

to oczywiście wszystkie działania podejmowane przez nasz samorząd. 

Finanse gminy są stabilne. Wzrastają dochody gminy. Dług publiczny jest na 

bezpiecznym poziomie. Należy podkreślić, że zaciągnięty dług przeznaczony został  na wydatki 

inwestycyjne, a w szczególności na wkład własny w różnych projektach współfinansowanych z 

funduszy zewnętrznych. Gmina posiada bogatą infrastrukturę, która w większości jest w 

dobrym stanie. Wymaga ona i będzie wymagała stałej konserwacji i remontów, a co się z tym 

wiąże ponoszenia wydatków bieżących.  Systematycznie remontujemy drogi.    

Sytuacja w oświacie jest dobra. Infrastruktura oświatowa dzięki poczynionym 

inwestycjom jest w większości w bardzo dobrym stanie. Dzięki budowie nowego przedszkola 

będziemy mogli w bardzo dobrych warunkach zapewnić miejsca wszystkim chętnym dzieciom. 

Poprawia się jakość budynków mieszkalnych komunalnych. W tym obszarze jest jeszcze 

wiele do zrobienia. Należy jednak mieć świadomość, że duża część tej infrastruktury była w 

momencie ich przejęcia przez gminę od PKP w bardzo złym stanie technicznym. 

Podejmowaliśmy przedsięwzięcia związane z profilaktyką, edukacją, ekologią, 

wydarzeniami sportowymi, zorganizowaliśmy szereg różnorodnych wydarzeń, by na miejscu 

zapewnić mieszkańcom coraz to szerszą ofertę kulturalną, skierowaną do zróżnicowanych grup 

odbiorców. Dbamy także o infrastrukturę rekreacyjną i wypoczynkową dla mieszkańców. 

Mamy dobrze rozwiniętą opiekę społeczną. Oprócz prężnie działających naszych 

jednostek na terenie gminy prowadzone przez Stowarzyszenie Pomocy Szansa są Warsztaty 

Terapii Zajęciowej w Podlesicach oraz Zakład Aktywności Zawodowej w Witowicach. Na terenie 

gminy funkcjonuje również Dom Pomocy Społecznej w Miechowie-Charsznicy. Należy tutaj 

zaznaczyć, że wszystkie wymienione zakłady działają dzięki pomocy samorządu.   

Opieka zdrowotna w gminie opiera się na coraz efektywniej funkcjonującym Publicznym 

Zakładzie Opieki Zdrowotnej z filią w Tczycy. 

Poważnym problemem gminy, podobnie jak i praktycznie większości gmin w Polsce jest 

szeroko pojęta ochrona środowiska. Poprawie jakości powietrza służą inwestycje tj. wymiana 

źródeł ciepła, budowa ścieżek rowerowych, w latach poprzednich montaż kolektorów 

słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych. Aspekt ekologiczny mają także termomodernizacje 

obiektów. To jeden z aspektów wykonywanej i trwającej rewitalizacji. Pozwoli ona wykonać 

inwestycje, których przez lata nie udało się zrealizować. 

Systematycznie tworzymy miejsca jakich dotychczas nie było: altany, tablice 

ekspozycyjne, stojaki na rowery, siłownie zewnętrzne itp. 
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Niezmiennie, w ramach konkursu ofert, przekazujemy stowarzyszeniom środki na 

realizację wydarzeń sportowych. 

Współpracujemy z innymi jednostkami. Dzięki współpracy z powiatem możliwa była 

modernizacja dróg powiatowych. Wspieramy policję, straż pożarną, co przedkłada się na 

zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. 

Realizujemy fundusze sołeckie, co stanowi zachętę dla mieszkańców gminy do włączania 

się w życie gminy. 

W roku 2018 rozpoczęliśmy oraz zaplanowaliśmy inwestycje i projekty, które są w 

trakcie realizacji, czy też będą realizowane w kolejnych latach. Działamy w sposób przemyślany, 

strategiczny, skupiając się na maksymalnym czerpaniu środków ze źródeł zewnętrznych, co 

skutkuje wdrażaniem kolejnych projektów i inicjatyw.  Rok 2018 należy postrzegać  jako efekt 

wcześniejszych działań oraz początek i punkt wyjścia kolejnych. Dążymy, aby Gmina Charsznica 

była przyjazna mieszkańcom, przyjezdnym, doceniana na zewnątrz. Dlatego rozwój 

infrastruktury, bardziej niż przytoczone w raporcie liczby i nakłady finansowe, obrazują zmiany 

naocznie obserwowane przez otoczenie. 

Kierunek, który obraliśmy, który wyraźnie odzwierciedla ten raport, będziemy 

konsekwentnie kontynuować. 

 

 

 

       Wójt Gminy Charsznica 

       (-) Żebrak Jan 
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