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I. WPROWADZENIE  
 

 

Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 

1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713). Raport o stanie Gminy 

Zakliczyn przygotowany został w oparciu o przepisy ww. artykułu ustawy o samorządzie 

gminnym i obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn w 2019 

roku, w szczególności w zakresie realizacji polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady 

Miejskiej w Zakliczynie. Na podstawie przywołanej powyżej ustawy samorządowej Burmistrz 

przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy za rok poprzedni do dnia 31 maja. 

 

Rada Miejska w Zakliczynie rozpatruje raport o stanie gminy podczas sesji, na której 

podejmowana jest uchwała rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Miasta i Gminy. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad 

przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem  

o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem o stanie 

gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. 

 

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada Miejska przeprowadza głosowanie 

nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu Burmistrzowi wotum 

zaufania Rada Miejska podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. 
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II. DANE OGÓLNE O GMINIE  
 

 

Gmina Zakliczyn składa się z 24 miejscowości, w miasto Zakliczyn, położonych na 

powierzchni 122,53 km2. Największą pod względem powierzchni miejscowością w gminie jest 

Gwoździec, liczący 9,50 km2, a najmniejszą powierzchniowo Melsztyn – 1,79 km2. Miasto 

Zakliczyn posiada powierzchnię 4,02 km2.  

 

Liczba ludności Gminy Zakliczyn wg stanu na 31.12.2019 r. wynosiła 12549 mieszkańców,  

w tym 6358 kobiet (50,67% ogółu mieszkańców) i 6191 mężczyzn (49,33%). Najludniejsza 

miejscowość w gminie – miasto Zakliczyn liczy 1550 obywateli, a najmniej licznym sołectwem 

w gminie jest Jamna – 104 mieszkańców.  

 
Tabela 1. Liczba ludności i powierzchnia miejscowości w Gminie Zakliczyn wg stanu na dzień 

31 grudnia 2019 r. 

Źródło: Urząd Miejski w Zakliczynie 

 

 

Lp. Nazwa miejscowości 

Liczba ludności i udział w 

ogólnej ludności gminy 

Powierzchnia i udział w ogólnej 

powierzchni gminy 

Ludność Udział w % 
Powierzchnia w 

km2 
Udział w % 

1 Bieśnik 278 2,2 3,89 3,2 

2 Borowa 268 2,1 6,57 5,4 

3 Charzewice 426 3,4 5,74 4,7 

4 Dzierżaniny 352 2,8 4,32 3,5 

5 Faliszewice 340 2,7 2,21 1,8 

6 Faściszowa 709 5,6 5,28 4,3 

7 Filipowice 612 4,9 7,95 6,5 

8 Gwoździec 964 7,7 9,50 7,8 

9 Jamna 104 0,8 5,47 4,5 

10 Kończyska 430 3,4 3,11 2,5 

11 Lusławice 973 7,8 4,63 3,8 

12 Melsztyn 197 1,6 1,79 1,5 

13 Olszowa 471 3,8 5,87 4,8 

14 Paleśnica 420 3,3 7,11 5,8 

15 Roztoka 251 2,0 3,01 2,5 

16 Ruda Kameralna 282 2,2 6,49 5,3 

17 Słona 320 2,6 6,13 5,0 

18 Stróże 658 5,2 4,75 3,9 

19 Wesołów 946 7,5 6,86 5,6 

20 Wola Stróska 400 3,2 4,32 3,5 

21 Wróblowice 748 6,0 5,75 4,7 

22 Zakliczyn 1550 12,4 4,02 3,3 

23 Zawada Lanckorońska 303 2,4 3,39 2,8 

24 Zdonia 547 4,4 4,37 3,6 

Gmina Zakliczyn 12549 100,0 122,53 100,0 



Raport o stanie Gminy Zakliczyn za 2019 rok 

4 
Urząd Miejski w Zakliczynie 

Mieszkańcy Gminy Zakliczyn, liczący do 18 roku życia stanowią grupę 2682 osób (21,4% 

zaludnienia gminy), osoby w wieku produkcyjnym (kobiety 18-60 lat, mężczyźni 18-65 lat) 

liczą 7690 osób (61,3%), a seniorzy 2177 osób (17,3%). Wskaźnik gęstości zaludnienia  

w gminie wynosi 102 osoby/1 km2. 

 
Tabela 2. Liczba ludności w Gminie Zakliczyn w latach 2015-2019 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 % wzrostu  

w latach 2015-2019 

Liczba 

ludności 

12 441 12 490 12 472 12 524 12 549 0,87 

Źródło: Urząd Miejski w Zakliczynie 

 

Liczba ludności w gminie Zakliczyn w latach 2015-2019 z corocznymi wahaniami, ale 

sukcesywnie wzrasta. W stosunku do 2015 roku, gdy zaludnienie gminy wynosiło 12 441 osób, 

liczba ludności wzrosła o 0,87% (108 mieszkańców). 
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III. STRATEGIE I PROGRAMY ROZWOJU 
 

 

1. Strategia Rozwoju Gminy Zakliczyn na lata 2014-2020 

 

Strategia przyjęta uchwałą Nr XXXV/359/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia  

30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Zakliczyn na lata 2014-2020 

oraz zaktualizowana uchwałą Nr XXXIII/268/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 5 maja 

2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Zakliczyn na 

lata 2014-2020. 

 

WIZJA ROZWOJU „GMINA ZAKLICZYN 2020” 

W 2020 roku Gmina Zakliczyn w pełni korzysta ze swojego położenia na skrzyżowaniu 

ważnych szlaków komunikacyjnych, w niewielkiej odległości od centrów regionalnych, oraz 

ze współpracy z Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. 

Bogate walory przyrodniczo-kulturowe oraz zróżnicowana oferta rekreacyjno-turystyczna 

Gminy przyciągają turystów i gości z Polski i zagranicy. Rozwija się konkurencyjna 

gospodarka lokalna, powiązana z efektywnym systemem edukacji i aktywnością zawodową 

mieszkańców oraz nowe funkcje usługowe i handlowe. Sprawne i efektywne zarządzanie 

publiczne, aktywna współpraca samorządów, przedstawicieli sektora biznesu i organizacji 

pozarządowych zapewniają wysoką jakość i dostępność usług publicznych. Gmina Zakliczyn 

jest miejscem przyjaznym i atrakcyjnym do życia, pracy oraz rekreacji i wypoczynku dla 

mieszkańców. 

 

MISJA – NADRZĘDNY CEL  ROZWOJU GMINY ZAKLICZYN 

Misją Gminy  Zakliczyn jest  zintegrowana,  kompleksowa i partnerska współpraca wszystkich 

lokalnych  i ponadlokalnych partnerów społecznych, gospodarczych i instytucjonalnych na 

rzecz zrównoważonego rozwoju Gminy. Pragniemy wspólnie zapewnić naszym mieszkańcom 

wysoki  poziom  bezpieczeństwa,  dostęp  do  usług publicznych odpowiedniej jakości, 

możliwość kształcenia i satysfakcjonującej pracy, a także atrakcyjną ofertę czasu wolnego. 

Turystom i gościom oferujemy wysoką jakość usług turystycznych i rekreacyjnych, bazujących 

na bogactwie lokalnego dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego. 

 

Priorytetowe obszary rozwoju gminy: 

Obszar 1. Gospodarka i edukacja 

Obszar 2. Dziedzictwo, turystyka, rekreacja i oferta czasu wolnego 

Obszar 3. Jakość życia mieszkańców 

Obszar 4. Zarządzanie rozwojem gminy 

 

Plan operacyjny Strategii Rozwoju Gminy Zakliczyn 

GOSPODARKA 

I EDUKACJA 

DZIEDZICTWO, 

TURYSTYKA, 

REKREACJA I 

OFERTA CZASU 

WOLNEGO 

JAKOŚĆ ŻYCIA 

MIESZKAŃCÓW 

ZARZĄDZANIE 

ROZWOJEM GMINY 
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2. Strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2014-2020 

 

Strategia przyjęta uchwałą Nr XLIII/437/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia  

26 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  

w Gminie Zakliczyn na lata 2014-2020. 

 

Misją polityki społecznej w Gminie Zakliczyn jest zapobieganie zjawiskom skutkującym 

wykluczeniem społecznym i likwidacja ich przyczyn oraz łagodzenie problemów społecznych. 

Gmina Zakliczyn zapewnia swoim mieszkańcom wysoki poziom bezpieczeństwa socjalnego 

oraz wysoką jakość i dostępność usług publicznych – poprzez integrującą politykę społeczną 

oraz partnerskie, wielokierunkowe współdziałanie instytucji i organizacji funkcjonujących  

w strukturach społecznych. 

 

Obszary priorytetowe 

1) Pomoc społeczna i polityka prorodzinna  

2) Integrująca polityka społeczna 

3) Usługi publiczne 

4) Przedsiębiorczość i rynek pracy 

Cel strategiczny I: 

Silna i konkurencyjna 

gospodarka lokalna, 

powiązana 

z efektywnym 

systemem edukacji 

i aktywnością 

zawodową 

mieszkańców 

Cel strategiczny II: 

Wysoka atrakcyjność 

turystyczna i 

rekreacyjna gminy, 

oparta na bogatym 

dziedzictwie 

przyrodniczo-

kulturowym i szerokiej 

ofercie czasu wolnego 

Cel strategiczny: III 

Sprawny i efektywny 

system usług 

publicznych wysokiej 

jakości, warunkujący 

odpowiednią jakość 

życia i pracy 

mieszkańców 

 

Cel strategiczny IV: 

Poprawa jakości 

zarządzania, opartego 

na współpracy 

i wykorzystaniu 

zasobów 

Cel operacyjny I.1 

Rozwój potencjału 

intelektualnego 

 

Cel operacyjny I.2 

Rozwój potencjału 

gospodarczego gminy 

Cel operacyjny II.1 

Ochrona przestrzeni 

i dziedzictwa 

kulturowego 

 

Cel operacyjny II.2 

Rozwój turystyki i 

usług czasu wolnego 

 

Cel operacyjny II.3 

Rozwój oferty 

kulturalnej 

i rekreacyjno-sportowej 

 

Cel operacyjny II.4 

Wzmocnienie promocji 

i zwiększenie popytu na 

turystykę, kulturę 

i rekreację 

Cel operacyjny III.1 

Rozwój infrastruktury 

technicznej i 

komunalnej 

 

Cel operacyjny III.2 

Zwiększenie 

wewnętrznej 

i zewnętrznej 

dostępności 

komunikacyjnej gminy 

 

Cel operacyjny III.3 

Wsparcie systemu 

zarządzania 

bezpieczeństwem 

publicznym 

 

Cel operacyjny III.4 

Poprawa 

bezpieczeństwa w 

zakresie społecznym 

i zdrowotnym 

Cel operacyjny IV.1 

Sprawne i efektywne 

zarządzanie terytorialne 

 

Cel operacyjny IV.2 

Wielofunkcyjny rozwój 

wsi 

 

Cel operacyjny IV.3 

Ochrona przyrody 

oraz wykorzystanie 

odnawialnych źródeł 

energii w rozwoju gminy 
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Plan operacyjny Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zakliczyn 

 

3. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Zakliczyn na lata 2015-2020 

 

Program przyjęty uchwałą Nr XII/87/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia  

30 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu  Rewitalizacji Gminy  

Zakliczyn na lata 2015-2020, zaktualizowany uchwałą Nr XXXII/260/2017 Rady Miejskiej w 

Zakliczynie z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia 

Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Zakliczyn na lata 2015-2020. Lokalny Program 

POMOC 

SPOŁECZNA 

I POLITYKA 

PRORODZINNA 

INTEGRUJĄCA 

POLITYKA 

SPOŁECZNA 

USŁUGI PUBLICZNE 
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

I RYNEK PRACY 

CEL 

STRATEGICZNY I: 

Zapobieganie 

zjawiskom 

skutkującym 

wykluczeniem 

społecznym i 

likwidacja ich 

przyczyn 

CEL STRATEGICZNY 

II: 

Silna integracja 

mieszkańców gminy 

oraz partnerskie 

współdziałanie 

instytucji i organizacji 

funkcjonujących 

w strukturach 

społecznych 

CEL STRATEGICZNY 

III: 

Wysoka jakość życia 

mieszkańców gminy, 

dzięki efektywnemu 

systemowi usług 

publicznych 

CEL STRATEGICZNY 

IV: 

Wzrost zatrudnienia, 

skutkujący 

zmniejszeniem napięć 

i niespójności 

społecznych oraz skali 

ubóstwa gospodarstw 

domowych 

Cel operacyjny I.1 

Wspieranie osób 

i rodzin 

w przezwyciężaniu 

trudnych sytuacji 

życiowych oraz 

profilaktyka przemocy 

w rodzinie 

 

Cel operacyjny I.2 

Prowadzenie działań 

ułatwiających 

funkcjonowanie 

w społeczeństwie osób 

starszych 

i niepełnosprawnych 

 

Cel operacyjny I.3 

Doskonalenie procesu 

profilaktyki uzależnień 

oraz terapii osób 

uzależnionych 

i współuzależnionych 

 

Cel operacyjny I.4 

Zapobieganie 

i zwalczanie 

wykluczenia 

społecznego 

Cel operacyjny II.1 

Zwiększenie poziomu 

współpracy instytucji 

polityki społecznej 

z terenu gminy 

 

Cel operacyjny II.2 

Włączenie mieszkańców 

gminy w działania na 

rzecz osób 

potrzebujących oraz 

wzrost spójności 

społecznej 

 

Cel operacyjny II.3 

Zwiększenie poziomu 

bezpieczeństwa 

publicznego w gminie 

 

Cel operacyjny III.1 

Rozwój profilaktyki 

zdrowotnej oraz 

podniesienie jakości i 

dostępności usług 

medycznych w gminie 

 

Cel operacyjny III.2 

Zagospodarowanie czasu 

wolnego, w 

szczególności dzieci i 

młodzieży 

 

Cel operacyjny III.3 

Zapewnienie wysokiej 

jakości kształcenia 

w szkołach i placówkach 

oświatowych Gminy 

Zakliczyn 

 

Cel operacyjny IV.1 

Aktywizacja zawodowa 

osób pozostających 

bez pracy 

 

Cel operacyjny IV.2 

Doskonalenie kwalifikacji 

zawodowych 

i kształtowanie cech 

przedsiębiorczych 

mieszkańców gminy 

 

Cel operacyjny IV.3 

Rozwój systemu 

informacji z zakresu 

pośrednictwa pracy 

i poradnictwa zawodowego 

 

Cel operacyjny IV.4 

Kreowanie korzystnego 

klimatu dla rozwoju 

gospodarczego gminy 
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Rewitalizacji Gminy Zakliczyn został wpisany do Wykaz programów rewitalizacji gmin 

województwa małopolskiego w dniu 16.05.2017 r. pod pozycją nr 26. 

 

Opis wizji stanu obszaru rewitalizacji po przeprowadzeniu rewitalizacji 

Na obszarze rewitalizacji, w wyniku podjętych działań, zostały ograniczone negatywne 

zjawiska społeczne, takie jak bezrobocie, ubóstwo, niski poziom aktywności społecznej  

i kapitału społecznego, które spowodowały jego degradację. Obszar rewitalizacji w wyniku 

procesów ożywienia społecznego i gospodarczego zyskał nowy charakter - przestrzeni 

przyjaznych tworzeniu nowych miejsc pracy (bazujących na lokalnych potencjałach)  

i przyciąganiu osób z zewnątrz zainteresowanych atrakcjami gminy. Sprzyja temu zadbana, 

bezpieczna, estetyczna i uporządkowana przestrzeń publiczna. W wyniku działań 

rewitalizacyjnych zmienił się wizerunek poszczególnych podobszarów do rewitalizacji,  

a w szczególności miasta Zakliczyna –jako miejsca tętniącego życiem, z bogatą ofertą 

kulturalną oraz zróżnicowaną bazą rekreacyjno-sportową. Podkreślone zostały atuty 

poszczególnych podobszarów do rewitalizacji związane z lokalnym dziedzictwem kulturowo-

przyrodniczym. Wzmocnione zostały procesy aktywizacji społecznej i gospodarczej.  

W wyniku realizacji przedsięwzięć lokalnych inwestorów zmniejszony został problem 

bezrobocia co wpłynęło na poprawę kondycji lokalnej gospodarki i wzrost dochodów własnych 

gminy. W wyniku podjętych działań rewitalizacyjnych mieszkańcy zyskali nowe przestrzenie 

spotkań i integracji dla mieszkańców. Podjęte interwencje przyczyniły się do wielu 

pozytywnych skutków: wzmocnione zostały więzi lokalne, lokalne organizacje zyskały 

miejsce, gdzie mogą rozwijać swoją działalność, wzrosła też liczba inicjatyw społecznych  

i kulturalnych organizowanych przez mieszkańców na rzecz społeczności. 

 

Podstawowym celem realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Zakliczyn jest 

wyprowadzenie obszaru rewitalizowanego ze stanu kryzysowego poprzez usunięcie 

zjawisk, które spowodowały jego degradację. 

 

Cel główny rewitalizacji w gminie Zakliczyn jest wielowątkowy i wielowymiarowy, tak jak 

złożone i kompleksowe są przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Działania podejmowane w ramach 

rewitalizacji skupiają się na przeciwdziałaniu występowania problemów społecznych. 

Pozostałe przedsięwzięcia o charakterze gospodarczym, przestrzenno-funkcjonalnym, 

technicznym czy środowiskowym mają cel służebny dla sfery społecznej, a więc będą 

wspomagać przeciwdziałanie problemom społecznym.  

 

W wyniku podjętych działań analitycznych i badawczych wybrano 7 miejscowości z terenu 

Gminy Zakliczyn, stanowiących podobszary rewitalizacji, tj.:  

• Podobszar 1. Dzierżaniny 

• Podobszar 2. Melsztyn  

• Podobszar 3. Paleśnica 

• Podobszar 4. Roztoka 

• Podobszar 5. Filipowice 

• Podobszar 6. Zakliczyn 

• Podobszar 7. Zawada Lanckorońska 

 

Zarówno przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami, jak i przeprowadzenie analizy 

społeczno-gospodarczej miejscowości w kontekście występowania negatywnych zjawisk, 

potwierdziły zasadność podjęcia rewitalizacji na terenie wyżej wymienionych miejscowości. 

Dodatkowo, przy zakreślaniu granic obszaru do rewitalizacji w obrębie każdej z 7 jednostek 

zaznaczono tylko tereny zamieszkałe (zabudowane), bowiem rewitalizacja ma dotyczyć tych 
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przestrzeni, które są zdegradowane społecznie, a zatem w których mieszkają ludzie. Obszar 

rewitalizacji zajmuje powierzchnię 603,9 ha, co stanowi 4,93% powierzchni gminy Zakliczyn. 

Liczba mieszkańców wynosi natomiast 3747, co stanowi 29,9% mieszkańców gminy. Tak 

wyznaczony obszar spełnia wytyczne wynikające z wytycznych Ministerstwa Rozwoju dot. 

rewitalizacji, które określają, że obszar rewitalizacji nie powinien przekraczać 20% 

powierzchni gminy oraz być zamieszkiwany przez więcej niż 30% ludności tej gminy. Do 

realizacji celu głównego zidentyfikowano następujące cele strategiczne oraz odpowiadające im 

kierunki działań: 

 

 
 

Wyznaczony obszar do rewitalizacji ma również istotne znaczenie z punktu widzenia rozwoju 

Gminy Zakliczyn. Wynika to m.in. z potencjału dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 

tkwiącego na wyznaczonym obszarze, ale również ze względu na pełnienie szeregu istotnych 

funkcji przez poszczególne podobszary (m.in. funkcje związane ze świadczeniem usług 

publicznych oraz społecznych). W granicach obszaru, na którym prowadzona jest rewitalizacja, 

znajduje się Zakliczyn, stolica gminy, pełniąca główne funkcje administracyjne i handlowo-

usługowe w gminie, w której mieszczą się też podmioty i instytucje publiczne (Urząd, placówki 

edukacyjne, placówki ochrony zdrowia i pomocy społecznej), świadczące usługi zarówno dla 

mieszkańców obszaru rewitalizacji, jak i gminy ogółem. Dzięki temu możliwe jest 

wykorzystanie istniejących zasobów lokalowych/instytucjonalnych do realizacji przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych. 

 

4. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 

Gminy Zakliczyn na lata 2017-2032 

 

Dokument przyjęty uchwałą Nr XLIII/362/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia  

25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zakliczyn.  

 

Cel strategiczny 1. 
Ograniczenie występowania 
problemów społecznych na 

obszarze rewitalizacji

Kierunek działań 1.1. 
Realizacja działań 

ukierunkowanych na 
wsparcie osób 

pozostających w trudnej 
sytuacji życiowej

Kierunek działań 1.2. 
Wyrównanie szans 

edukacyjnych dzieci i 
młodzieży na obszarze 

rewitalizacji

Cel strategiczny 2. 
Społeczne ożywienie 

przestrzeni publicznych

Kierunek działań 2.1. 
Utworzenie 

nowoczesnego i 
funkcjonalnego centrum 

gminy 

Kierunek działań 2.2. 
Poprawa dostępności i 

stanu infrastruktury 
technicznej i społecznej 

Kierunek działań 2.3. 
Tworzenie dostępnych i 

bezpiecznych 
przestrzeni publicznych 

i półpublicznych 

Cel strategiczny 3. 
Aktywizacja społeczno-

gospodarcza mieszkańców 
obszaru rewitalizacji

Kierunek działań 3.1. 
Rozwój oferty 

kulturalno-rekreacyjnej 
obszaru rewitalizacji

Kierunek działań 3.2. 
Rozwój aktywności 

gospodarczej na 
obszarze rewitalizacji
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Niezbędnym elementem opracowania aktualizacji Projektu założeń było dokładne 

przeanalizowanie obecnej sytuacji w Gminie Zakliczyn w zakresie zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe z włączeniem instalacji bazujących na OZE. Analiza 

objęła wszystkie procesy energetyczne, jakie zachodzą na terenie Gminy, tj. wytwarzanie, 

przysyłanie i dystrybucję oraz obrót poszczególnymi nośnikami energii: ciepłem, energią 

elektryczną oraz gazem. Następnie przeanalizowano wszelkie potencjalne zasoby energii 

odnawialnej możliwe do wykorzystania w Gminie oraz ewentualne ograniczenia. 

Analizie poddano również polityki wspólnotowe, krajowe oraz strategiczne dokumenty 

regionalne wraz ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego. Dane dotyczące zasobów 

odnawialnych źródeł energii pochodzą z opracowań ekspertów zewnętrznych i opracowań 

statystycznych. Obok oszacowania zasobów poszczególnych źródeł energii odnawialnej, 

określony został stopień ich wykorzystania. Szacowanie potencjału i zapotrzebowania 

energetycznego Gminy oparte zostało o analizę zużycia energii elektrycznej i gazu oraz 

eksploatowanych sieci energetycznych. Dane związane z energetyką zawodową oparto na 

dostępnych danych statystycznych oraz danych będących w posiadaniu przedsiębiorstw 

energetycznych. Ich analiza pozwoliła na wykonanie charakterystyki i oceny funkcjonowania 

gospodarki energetycznej w Gminie Zakliczyn. 

Przygotowanie analizy stanu obecnego pozwoliło na opracowanie prognozy zapotrzebowania 

na energię wykorzystując prognozy demograficzne, dostępne prognozy agencji energetycznych 

oraz analizy i szacunki własne. Jednym z elementów aktualizacji Projektu założeń jest 

określenie wpływu sektora energetycznego na środowisko naturalne, sposoby i środki 

minimalizacji jego negatywnego wpływu oraz opisanie przewidywanego wpływu na 

środowisko rozpatrzonego według scenariuszy określonych w „Założeniach Polityki 

Energetycznej Polski do roku 2030". 

Wszystkie priorytety Projektu posiadają jeden wspólny mianownik – zrównoważony rozwój 

energetyki. Projekt systematyzuje i łączy jednocześnie zagadnienia oszczędzania energii  

i ochrony środowiska. Do rzetelnego i poprawnego merytorycznie opracowania oprócz 

doświadczenia i wiedzy ekspertów w zakresie planowania energetycznego i odnawialnych 

źródeł energii niezbędna okazała się współpraca z Urzędem Miejskim w Zakliczynie, gminami 

sąsiadującymi oraz podmiotami gospodarczymi branży energetycznej działającymi na terenie 

Gminy. 

 

5. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 

 

Program przyjęty uchwałą Nr XLVII/400/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia  

25 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-

2020. 

 

Cele programu 

Utrzymanie dziecka w rodzinie bądź jego powrót do rodziny jest celem priorytetowym dlatego 

praca z rodziną powinna być rozpatrywana z perspektywy potrzeb dziecka. 

 

Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 stanowi realizację dyspozycji ustawowej i jest 

spójny ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zakliczyn. Należy 

zauważyć, że wspieranie rodziny, to jednocześnie rozwój i wzmacnianie społeczności lokalnej. 

W rodzinie bowiem dorastają kolejne pokolenia, kształtuje się „kapitał ludzki”, który  

w przyszłości będzie tworzył społeczeństwo i wpływał na tempo jego rozwoju. Pomoc 

społeczna jako instytucja polityki społecznej państwa ma na celu umożliwienie osobom i 

rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, 

wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. 
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Celem w pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin 

oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc 

ta powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia oraz integracji 

ze środowiskiem. W przepisach o pomocy społecznej zawarta jest zasada pomocniczości, która 

kładzie nacisk na wspieranie, a nie bezpośrednie zaspokajanie potrzeb. 

 

Cel główny Programu: 

Skuteczne wspieranie rodzin w przywracaniu im zdolności do pełnienia ich zadań. 

 

Cele szczegółowe: 

1) Diagnozowanie i monitoring skali potrzeb i problemów rodzin. 

2) Integrowanie i doskonalenie lokalnego systemu wsparcia rodziny, w tym kompetencji kadr 

działających na rzecz dziecka i rodziny. 

3) Poprawa funkcjonowania rodziny oraz warunków rozwoju dziecka w środowisku 

rodzinnym. 

4) Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej rodzin dysfunkcyjnych. 

5) Uwrażliwianie i aktywizowanie środowiska lokalnego na potrzeby dzieci i rodzin 

dysfunkcyjnych. 

6) Promowanie rodziny jako priorytetu w pracy instytucji i służb działających na jej rzecz. 

 

6. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zakliczyn na lata 2015-2020 

 

Plan przyjęty uchwałą Nr XIII/104/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 listopada 2015 

r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zakliczyn na 

lata 2015 – 2020 oraz zaktualizowany uchwałą Nr XXIX/236/2017 Rady Miejskiej  

w Zakliczynie z dnia 31 stycznia 2017 r. 

 

Celem Planu jest m.in.: 

Wskazanie działań służących poprawie jakości powietrza w gminie Zakliczyn. W opracowaniu 

zawarto ocenę jakości powietrza w gminie Zakliczyn, poprzez zwrócenie uwagi na problem 

emisji CO2 oraz określenie działań w zakresie obniżenia jej poziomu. Temat uwzględnia emisję 

zanieczyszczeń, pochodzącą ze źródeł w obiektach jedno- i wielorodzinnych, budynków 

użyteczności publicznej oraz udział zanieczyszczeń przemysłowych i komunikacyjnych. 

Inwentaryzacja źródeł emisji oraz jej analiza umożliwiają wskazanie zadań proponowanych do 

osiągnięcia założonych celów. 

 

Ułatwienie podejmowania decyzji o lokalizacji inwestycji przemysłowych, usługowych  

i mieszkaniowych. Ułatwienie podejmowania decyzji o lokalizacji inwestycji przemysłowych, 

usługowych i mieszkaniowych rozumiane jest z jednej strony jako określenie obszarów, w 

których istnieją nadwyżki w zakresie poszczególnych systemów przesyłowych na poziomie 

adekwatnym do potrzeb, a z drugiej jako analiza możliwości rozumianych na poziomie rezerw 

terenowych, wynikających z kierunków rozwoju gminy Zakliczyn. 

 

Umożliwienie maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej. 

Istotą maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej jest określenie stanu aktualnego,  

a następnie ocena możliwości rozwojowych. Ważne jest więc podanie elementów 

charakterystycznych poszczególnych gałęzi energetyki odnawialnej, w tym m.in. potencjału 

energetycznego, lokalizacji, możliwości rozwojowych oraz aspektów prawnych. 
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Zwiększenie efektywności energetycznej. 

Założona racjonalizacja użytkowania ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych, a także 

podjęte działania termomodernizacyjne sprowadzają się do poprawy efektywności 

energetycznej wykorzystania nośników energii przy jednoczesnej minimalizacji szkodliwego 

oddziaływania na środowisko. 

 

Uszczegółowieniem operacyjnym Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest Program 

termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Zakliczyn na 2018 rok, 

przyjęty do realizacji uchwałą Nr XLV/375/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia  

27 lutego 2018 r. Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie 

Zakliczyn na 2018 r. powstał w ramach realizacji zadań, nałożonych na samorządy gminne, 

przez obowiązujące akty prawne w zakresie ochrony powietrza. Zgodnie z przyjętym pakietem 

energetyczno-klimatycznym jednym z celów wyznaczonych do osiągnięcia do 2020 r. jest 

zmniejszenie zużycia energii o 20%. Cel ten ma zasięg ogólnokrajowy ale na osiągnięte 

rezultaty składają się również inwestycje w skali lokalnej. Z punktu widzenia Gminy Zakliczyn, 

cel będzie jest osiągany m.in. poprzez inwestycje termomodernizacyjne, zwiększające 

efektywność energetyczną budynków użyteczności publicznej. 

 

7. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zakliczyn na lata 2016-2019 z perspektywą 

na lata 2020-2023  

 

Program przyjęty uchwałą Nr XXV/201/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia  

27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Zakliczyn na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023”. 

 

Kierunek interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza 

Cel średniookresowy: Osiągnięcie i utrzymanie obowiązujących standardów jakości powietrza 

na terenie gminy Zakliczyn 

 

Kierunek interwencji: Zagrożenia hałasem 

Cel średniookresowy: Poprawa klimatu akustycznego i ochrona mieszkańców gminy Zakliczyn 

przed nadmiernym hałasem 

 

Kierunek interwencji: Promieniowanie elektro-magnetyczne 

Cel średniookresowy: Ochrona przed szkodliwym działaniem pól elektromagnetycznych 

 

Kierunek interwencji: Gospodarowanie wodami 

Cel średniookresowy: Osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego wód pod względem 

jakościowym i ilościowym na terenie gminy Zakliczyn 

 

Kierunek interwencji: Gospodarka wodno-ściekowa 

Cel średniookresowy: Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakliczyn 

 

Kierunek interwencji: Zasoby geologiczne 

Cel średniookresowy: Ochrona zasobów geologicznych występujących na terenie gminy 

Zakliczyn 

 

Kierunek interwencji: Gleby 

Cel średniookresowy: Ochrona gleb przed degradacją na terenie gminy Zakliczyn 
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Kierunek interwencji: Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

Cel średniookresowy: Minimalizacja ilości powstających odpadów na terenie gminy Zakliczyn 

 

Kierunek interwencji: Zasoby przyrodnicze 

Cel średniookresowy: Zachowanie różnorodności biologicznej na terenie gminy Zakliczyn 

 

Kierunek interwencji: Zagrożenia poważnymi awariami  

Cel średniookresowy: Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii przemysłowych 

oraz minimalizacja ich skutków 

 

Kierunek interwencji: Edukacja ekologiczna 

Cel średniookresowy: Wdrażanie i promocja edukacji ekologicznej 

 

8. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zakliczyn na lata 

2017-2032 

 

Program przyjęty uchwałą Nr X/82/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 maja 2019 r. 

w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Zakliczyn na lata 2017-2032”. 

 

Celem opracowania Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Zakliczyn jest zaplanowanie bezpiecznego dla zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego 

usunięcia wyrobów zawierających azbest z obszaru Gminy do końca 2032 r. 

Realizacji tego celu służą następujące zagadnienia: 

1) identyfikacja skali zjawiska poprzez określenie ilości i rodzaju wyrobów azbestowych, 

jakie są wykorzystywane na terenie Gminy Zakliczyn, 

2) przedstawienie aspektów prawnych użytkowania i usuwania wyrobów zawierających 

azbest, 

3) opracowanie harmonogramu usuwania wyrobów azbestowych, 

4) określenie możliwych źródeł finansowania prac związanych z sukcesywnym 

usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zakliczyn, 

5) określenie listy firm prowadzących działalność w zakresie usuwania wyrobów 

azbestowych z terenu Gminy Zakliczyn, 

6) przygotowanie listy składowisk odpadów niebezpiecznych, przyjmujących odpady 

zawierające azbest. 

 

Program zakłada realizację zadań inwestycyjnych, zmierzających do oczyszczenia terenu 

Gminy Zakliczyn z wyrobów zawierających azbest (usuwanie płyt azbestowo-cementowych  

z pokryć dachowych i elewacji obiektów budowlanych) oraz pozainwestycyjnych, 

polegających na: 

a) organizacji kampanii informacyjnych o szkodliwości azbestu oraz bezpiecznym 

użytkowaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, 

b) wdrożeniu monitoringu realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest  

z terenu Gminy Zakliczyn, 

c) podjęciu działań w kierunku pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych dla 

wsparcia usuwania wyrobów zawierających azbest i ich unieszkodliwiania, 

d) okresowej weryfikacji i aktualizacji Programu. 
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9. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zakliczyn  

w latach 2016-2021  

 

Program przyjęty uchwałą Nr IX/75/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 31 lipca 2015 

r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy Zakliczyn w latach 2016-2021 oraz uchwalenia zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Zakliczyn. 

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zakliczyn w latach 2016-2021 

określa zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

Zakliczyn, w tym: kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy 

najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, sposób zamiany lokali mieszkalnych 

oraz tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony 

i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej. 

 

10. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020 

 

Program przyjęty uchwałą Nr V/30/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 lutego 2015 

r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020. 

 

Cel główny 

Celem głównym programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie a także zwiększenie 

skuteczności działań oraz dostępności pomocy oraz udzielanie wsparcia dla ofiar przemocy  

w rodzinie. 

Aby osiągnąć cel główny programu będą realizowane zintegrowane działania w zakresie 

przeciwdziałania i ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

1. Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy Zakliczyn 

2. Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc 

3. Zmniejszanie negatywnych następstw dla ofiar świadków występowania przemocy  

w rodzinie 

4. Zapobieganie stosowania przemocy w rodzinie 

 

Przewidywane efekty realizacji programu 

1. Zwiększenie dostępności profesjonalnej pomocy dla osób doznających przemocy oraz 

stosujących przemoc. 

2. Podniesienie poziomu wiedzy społeczności lokalnej dotyczącej problematyki przemocy 

w rodzinie. 

3. Zwiększenie wiedzy w zakresie przemocy w rodzinie kadry zajmującej się 

przeciwdziałaniem przemocy i pomocą dla osób dotkniętych tym problemem. 

4. Usprawnianie systemu działań w zakresie pomocy rodzinom. 

5. Niwelowanie skutków zjawiska przemocy. 

 

Oprócz opisanych powyżej strategii i programów wieloletnich Urząd Miejski w Zakliczynie 

opracowuje, a Rada Miejska w Zakliczynie uchwala programy roczne, których obowiązek 

opracowania i realizacji wynika z ustaw szczególnych. Do tych programów należy zaliczyć: 

 

1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Zakliczyn w 2019 r., przyjęty uchwałą Nr VII/48/2019 Rady 

Miejskiej w Zakliczynie z dnia 25 lutego 2019 r. 
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Celem Programu jest zapobieganie i ograniczanie bezdomności zwierząt domowych lub 

gospodarskich na terenie Gminy, tj. takich, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone 

przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której 

opieką trwale dotąd pozostawały oraz zapewnienie właściwej opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi. 

 

Realizacja celu Programu obejmuje wykonywanie następujących zadań: 

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy; 

2) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie; 

3) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

4) odławianie bezdomnych zwierząt; 

5) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt; 

6) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt 

domowych, w szczególności psów i kotów; 

7) usypianie ślepych miotów; 

8) edukację mieszkańców Gminy Zakliczyn w zakresie opieki nad zwierzętami. 

 

2. Program współpracy Gminy Zakliczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie w 2019 r., przyjęty uchwałą Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie 

z dnia 30 listopada 2018 r. – założenia i efekty programu omówiono w rozdziale IX  raportu. 

 

3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok, przyjęty uchwałą Nr V/35/2018 Rady 

Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 grudnia 2018 r. – założenia i efekty programu omówiono 

w rozdziale IX raportu. 
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IV. BUDŻET GMINY 
 

 

Budżet Gminy Zakliczyn na 2019 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 27 grudnia 

2018 roku Uchwałą Budżetową Gminy Zakliczyn na 2019 rok Nr V/38/2018. 

 

Plan według Uchwały Budżetowej wynosił: 

• Dochody: 51.737.307,04 zł  

• Wydatki: 53.281.020,98 zł 

• Przychody: 4.077.102,94 zł 

• Rozchody: 2.533.389,00 zł 

 

Plan końcowy budżetu 2019 r. po zmianach wprowadzonych w trakcie roku wyniósł: 

• dochody 64 635 379,39 zł w tym: dochody bieżące 52 271 785,81 zł i dochody majątkowe  

7 363 593,58 zł 

• wydatki 68 638 753,66 zł w tym: wydatki bieżące 56 599 111,66 zł i wydatki majątkowe 

12 039 642,00 zł 

• przychody: 7 277 399,27 zł 

• rozchody: 3 274 025,00 zł 

 
Tabela 3. Rozliczenie wyniku budżetu Gminy Zakliczyn za 2019 rok 

Wyszczególnienie Plan Wykonanie %  

wykonania 

1. Dochody 64.635.379,39 65.114.267,38 100,74% 

2. Wydatki 68.638.753,66 63.619.817,63 92,69% 

3. Wynik (1-2) -4.003.374,27 +1.494.449,75 - 

4. 
Saldo przychodów i rozchodów związanych 

z finansowaniem deficytu (a+b+c-d-e) 
4.003.374,27 3.439.585,39 - 

a  Wolne środki 1.699.747,39 1.699.747,39 100% 

b Zaciągnięte  pożyczki i kredyty 5.557.651,88 4.993.863,00 89,86% 

c Spłaty udzielonych pożyczek 20.000,00 20.000,00 100,% 

d Spłaty pożyczki i kredyty 3.229.025,00 3.229.025,00 100% 

e  Udzielone pożyczki 45.000,00 45.000,00 100% 

5.  Stan wolnych środków na dzień 31.12.2019 r.  - 4.934.035,14 - 

Źródło: Urząd Miejski w Zakliczynie 

 

Wykonanie dochodów budżetu gminy 

Plan dochodów budżetu gminy za 2019 rok wykonany został w  100,74%, tj. na ogólny plan 

64 635 379,39 zł wykonano 65 114 267,38 zł w tym:  

• plan dochodów bieżących 57 271 785,81 zł w relacji do wykonania: 57 943 839,64 zł, 

tj. 101,17%,  

• plan dochodów majątkowych 7 363 593,58 zł w relacji do wykonania 7 170 427,74 zł, 

tj. 97,38%. 

 

Największą pulę dochodów gminy Zakliczyn w 2019 r. stanowiły dotacja z budżetu państwa 

na zadania zlecone (29,6% ogółu dochodów), subwencja oświatowa (18,7%), subwencja 

ogólna (14,2%) i subwencja wyrównawcza (14,2%). 
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Wykonanie wydatków budżetu gminy 

Plan wydatków budżetu gminy w 2019 roku w wysokości 68 638 753,66 zł zrealizowano na 

poziomie 63 619 817,63 zł tj. 92,69% w tym: 

• plan wydatków bieżących: 56 599 111,66 zł, wykonano: 53 770 979,84 zł, tj. 95,01% 

• plan wydatków majątkowych: 12 039 642,00 zł, wykonano: 9 848 837,79 zł  tj. 81,81%. 

 

 

 

Wydatki majatkowe 
15,48%

Wydatki bieżące  
84,52%

Struktura wydatków budżetu z podziałem na wydatki bieżące i 
majątkowe w roku 2019
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Największą ilość środków budżetu gminy Zakliczyn w 2019 r. wydatkowana została na 

prowadzenie oświaty (34,1% ogółu wydatków), wsparcie rodzin (29,9%) oraz transport  

i łączność (9,4%). 

 

W Gminie Zakliczyn realizowany jest fundusz sołecki wynikający z ustawy z dnia 21 lutego 

2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.) oraz z uchwały  

Nr XXXIX/382//2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie 

wyodrębnienia w budżecie Gminy Zakliczyn środków Funduszu Sołeckiego. Środki funduszu 

przeznacza się na realizację przedsięwzięć uchwalonych przez zebranie wiejskie i zgłoszonych 

do Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn przez Sołtysa. Zgłoszone przedsięwzięcia muszą być 

zadaniami własnymi gminy, służącymi poprawie warunków życia mieszkańców i zgodnymi ze 

strategią rozwoju gminy. W 2019 r. w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano  

w 23 sołectwach łącznie 48 zadań za kwotę 614 373,62 zł. 

 

Wykonanie przychodów 

• wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu 

Gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – wykonanie            

1 699 747,39 zł. 

• Spłata udzielonych pożyczek z budżetu gminy - 20 000,00 zł.  

• Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  

- pożyczka NFOŚIGW – 1 993 863,00 zł. 

- kredyt BSR Czchów – 3 000 000,00 zł.                                        

 

Wykonanie rozchodów 

• Spłata otrzymanych rat kredytów – 2 784 950,00 zł. 

• Spłata otrzymanych rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚIGW w Krakowie  

  – 444 075,00 zł. 

• udzielone pożyczki w wysokości 45 000,00 zł w tym dla:     

- Koła Gospodyń Wiejskich „Wróblowianki” - 20 000,00 zł.  

- Koła Gospodyń Wiejskich w Słonej „U Źródła” - 12 500,00 zł. 

- Koła Gospodyń Wiejskich w Zdonii „Zdonianki” - 12 500,00 zł. 

 

Zadłużenie gminy 

Stan długu zwrotnego gminy Zakliczyn na koniec 2019 roku wynosi 13 175 411,22 zł, w tym: 

• zadłużenie z tytułu pożyczek  4 301 723,22 zł 

• zadłużenie z tytułu kredytów 8 873 688,00 zł  
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V. PODATKI I OPŁATY LOKALNE 
 

 

1. Stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych: 

 

Aktualna miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi  

i odbieranymi w sposób selektywny, powstającymi w zamieszkałych nieruchomościach 

położonych na terenach wiejskich Gminy obowiązująca od dnia 01.07.2018 r. do dnia 

31.12.2019 r.: 

1) dla gospodarstw 1 osobowych – 10 zł, 

2) dla gospodarstw 2 osobowych – 20 zł, 

3) dla gospodarstw 3 osobowych – 30 zł, 

4) dla gospodarstw 4 osobowych – 40 zł, 

5) dla gospodarstw 5 osobowych – 50 zł, 

6) dla gospodarstw 6 osobowych i więcej – 60 zł, 

 

Aktualna miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi  

i odbieranymi w sposób selektywny, powstającymi w zamieszkałych nieruchomościach 

położonych na terenach miejskich Gminy obowiązująca od dnia 01.07.2018 r. do dnia 

31.12.2019 r.: 

1) dla gospodarstw 1 osobowych – 12 zł, 

2) dla gospodarstw 2 osobowych – 24 zł, 

3) dla gospodarstw 3 osobowych – 36 zł, 

4) dla gospodarstw 4 osobowych – 48 zł, 

5) dla gospodarstw 5 osobowych – 60 zł, 

6) dla gospodarstw 6 osobowych i więcej – 72 zł, 

 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi w nieruchomościach 

zamieszkałych, zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny, jest wyższa o 50 % od 

opłaty za odpady komunalne zbierane w sposób selektywny. 

 

Liczba deklaracji na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych wg stanu 

na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 2968 szt. Według złożonych deklaracji przez mieszkańców 

przypis roczny wyniósł 1 118 993,00 zł, a wpływy na dzień 31.12.2019 r. wyniosły  

1 117 972,14 zł. Zaległości (kwota główna) na koniec ubiegłego roku wyniosły 67 367,01 zł, 

co oznacza ściągalność na poziomie 94%.  

 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. było 213 podatników zalegających w spłacie opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2019 roku do zalegających podatników były 

wysłane upomnienia w ilości 462  sztuk na kwotę 82.543,08 zł (należność główna). Suma spłat 

wystawionych upomnień na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosła 57.095,30 zł. W 2019 roku 

sporządzono 26 tytułów wykonawczych na kwotę 10.227,44 zł (należność główna). Suma spłat 

wystawionych tytułów wykonawczych na dzień 31.12.2019 r. wyniosła 4.858,50 zł.   

 

W 2019 roku odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w gminie 

Zakliczyn zajmowała się spółka FBSerwis Karpatia sp. z o.o. Zakład w Tarnowie. Łączna ilość 

zebranych odpadów komunalnych zebranych bezpośrednio w gospodarstwach domowych, jak 

również w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) wyniosła:  

2 354,75 ton, w tym odpady zmieszane 1695,58 ton. W samym PSZOK prowadzonym przez 

gminę w Zakliczynie przy ul. Grabina 6 zebrano 108,98 ton odpadów.  
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Tabela 4. Ilość odpadów z podziałem na frakcje zebranych w Gminie Zakliczyn w 2019 r. 

 Lp. Rodzaj odpadu Kod Ilość w tonach 

Odpady komunalne od mieszkańców 

 

 

 

 

 

1 odpady zmieszane 200301 1 575,760 

2 szkło 150107 158,570 

3 papier 150101 30,720 

4 tworzywa 150102 78,560 

5 biodegradowalne 200201 37,290 

6 gabaryty 200307 195,340 

7 budowlane 170107 0,00 

8 tworzywa, metal 150106 149,170 

9 opony 160103 16,690 

10 elektrosprzęt 200123 0,750 

11 elektrosprzęt 200135 0,060 

12 elektrosprzęt 200136 2,570 

13 budowlane 170101 0,00 

14 leki 200132 0,290 

                                                                     SUMA 2 245,770 

ODPADY Z PSZOK 

 1 odpady zmieszane 200301 15,380 

2 szkło 150107 4,360 

3 papier 150101 0,00 

4 tworzywa 150102 0,00 

5 biodegradowalne 200201 0,00 

6 gabaryty 200307 64,580 

7 budowlane 170107 21,160 

8 elektrosprzęt 200135 0,00 

9 tworzywa, metal 150106 0,00 

10 opony 160103 1,800 

11 elektrosprzęt 200123 0,00 

12 elektrosprzęt 200136 0,00 

13 budowlane 170101 1,700 

                                                                            SUMA 108,980 

OGÓŁEM 2 354,750 

Źródło: Urząd Miejski w Zakliczynie 
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2. Stawki opłaty za wodę 

 

Stawki za wodę, zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,  

obowiązujące w okresie: 01.01.2019 r. - 25.06.2019 r. wynosiły: 

1) gospodarstwa domowe: abonament – 8,29 zł brutto za miesiąc, cena za 1 m3 wody - 

4,62 zł brutto,  

2) podmioty prowadzące działalność gospodarczą: abonament – 8,29 zł brutto za 

miesiąc, cena za 1 m3 wody - 5,21 zł brutto;  

 

Stawki za wodę, zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,  

obowiązujące w okresie: 26.06.2019 r. - 31.12.2019 r.: wynosiły: 

1) gospodarstwa domowe: abonament - 8,29 zł brutto za miesiąc, cena za 1 m3 wody - 

4,64 zł brutto,  

2) podmioty prowadzące działalność gospodarczą: abonament - 8,29 zł brutto za miesiąc, 

cena za 1 m3 wody - 5,26 zł brutto;  

 

3. Stawki opłaty za ścieki komunalne 

 

Systemem odbioru ścieków komunalnych w Gminie Zakliczyn zarządza Zakład Usług 

Komunalnych w Zakliczynie (zakład budżetowy). Stawki opłat za odbiór ścieków 

komunalnych w 2019 roku zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 

Polskie wynosiły: 

1) od osób fizycznych 6,48 zł/m3 brutto, abonament – 3,24 zł brutto za miesiąc, 

2) od podmiotów gospodarczych i instytucji budżetowych 7,56 zł/m3 brutto, abonament – 

3,24 zł brutto za miesiąc. 

 

4. Stawki podatków lokalnych 

 

Stawki podatku rolnego określa uchwała nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 

30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 

na rok 2019: 

• 115 zł/hap - w przypadku gospodarstw rolnych;  

• 230 zł/ha - w przypadku gruntów rolnych nie stanowiących gospodarstw rolnych.  

 

Stawka podatku leśnego ustalana jest na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 

2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 888 z późn. zm.), który mówi, że podatek 

leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, z zastrzeżeniem ust. 3, równowartość pieniężną 0,220 

m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za 

pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. 

Podatek leśny w 2019 r wyniósł: 42,23560 zł./1 ha. 

 

Stawki podatku od nieruchomości określa uchwała nr III/12/2018 Rady Miejskiej  

w Zakliczynie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości: 

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,68 zł od 1 m2 powierzchni, 

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior 

i zbiorników sztucznych – 4,10 zł od 1 ha powierzchni, 
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c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,21 zł od 1 m2 powierzchni, 

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia  

9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1398), i położonych na terenach, 

dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod 

zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym 

wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do 

tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego – 2,98 zł od 1 m2 powierzchni; 

 

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych – 0,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub 

ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 14,85 zł od 1 m2 powierzchni 

użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 

materiałem siewnym – 9,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności 

leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,21 zł od 1 m2 powierzchni 

użytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,14 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

za wyjątkiem budynków letniskowych przeznaczonych do okresowego wypoczynku dla 

których stawka podatku wynosi 6,96 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 

 

3) od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy 

o podatkach i opłatach lokalnych. 

 
Tabela 5. Stan poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych 

wg stanu na dzień 31.12.2019 r.: 

Podatek Przypis Wpływy 

 (kwota główna) 

Zaległości 

 (kwota główna) 

% 

ściągalności 

osoby prawne 

od nieruchomości 1 392 854,00 1 323 586,38 42 964,68 96,9 

rolny 21 832,00 21 483,00 3 733,20 82,9 

leśny 71 183,00 71 183,00 0 100,0 

od środków 

transportowych 

36 924,00 36 036,00 0 100,0 

osoby fizyczne 

od nieruchomości 975 028,00 978 114,23 138 609,03 85,8 

rolny 721 726,00 709 093,23 36 937,80 94,9 

leśny 81 776,00 80 526,61 3 604,98 95,6 

od środków 

transportowych 

75 203,00 72 280,30 2 727,90 96,4 

RAZEM 3 376 526,00 3 292 302,75   228 577,59 93,2 

Źródło: Urząd Miejski w Zakliczynie 
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Największe wpływy do budżetu gminy Zakliczyn z podatku rolnego, leśnego i od 

nieruchomości w 2019 r. pochodziły z Zakliczyna (1 777 626,66 zł), Filipowic (165 362,72 zł), 

Lusławic (130 712,33 zł), Gwoźdźca (116 533,12 zł) i Wesołowa (101 695,36 zł). Najmniejsze 

wpływy podatkowe pochodziły z Jamnej (18 293,72 zł), Melsztyna (21 785,00 zł) i Dzierżanin 

(24 573,00 zł).  

 
Tabela 6. Podatek rolny, leśny i od nieruchomości w rozbiciu na 24 miejscowości  

w 2019 r. 

Miejscowość Przypis Wpływy*   

(kwota główna) 

Zaległość* 

 (kwota główna) 

Bieśnik 37 936,00 25 210,00 45 924,49 

Borowa 34 626,00 35 238,40 530,00 

Charzewice 73 650,00 73 468,30 140,20 

Dzierżaniny 24 318,00 24 573,00 768,14 

Faliszewice 29 656,00 29 511,15 515,30 

Faściszowa 94 384,00 99 378,41 1 509,03 

Filipowice 172 977,00 165 362,72 13 029,23 

Gwoździec 117 852,00 116 533,12 10 153,61 

Jamna 18 510,00 18 293,72 1 109,87 

Kończyska 43 527,00 41 278,00 304,00 

Lusławice 133 723,00 130 712,33 4 469,6 

Melsztyn 22 049,00 21 785,00 359,60 

Olszowa 47 515,00 48 625,60 555,07 

Paleśnica 44 939,00 42 729,80 1 398,60 

Roztoka 83 394,00 78 438,67 2 666,8 

Ruda Kameralna 38 979,00 36 724,00 2 788,63 

Słona 46 541,00 45 027,08 730,70 

Stróże 58 686,00 57 516,40 688,60 

Wesołów 102 067,00 101 695,36 2 459,71 

Wola Stróska 41 179,00 39 594,00 2 007,36 

Wróblowice 79 763,00 79 231,66 1 760,17 

Zakliczyn 1 814 708,00 1 777 626,66 128 312,07 

Zawada 

Lanckorońska 

37 360,00 33 012,99 36 806,70 

Zdonia 66 060,00 64 764,77 5388,21 

* kwota zaległości oraz wpływy uwzględniają poprzednie lata  

Źródło: Urząd Miejski w Zakliczynie 
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Na dzień 31 grudnia 2019 r. było 291 podatników zalegających w spłacie zobowiązań 

podatkowych. W 2019 roku do zalegających podatników były wysłane upomnienia w ilości 

613 sztuk na kwotę 222 726,72 zł (należność główna). Suma spłat wystawionych upomnień na 

dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosła 128 558,93 zł. W 2019 roku sporządzono 32 tytułów 

wykonawczych na kwotę 96 605,63 zł (należność główna). Suma spłat wystawionych tytułów 

wykonawczych na dzień 31.12.2019 r. wyniosła 10 585,48 zł.   

 

Stawki podatku od środków transportowych określa uchwała Nr XIII/97/2015 Rady 

Miejskiej w Zakliczynie z dnia  27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od środków transportowych: 

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu  powyżej 3,5 tony 

i poniżej 12 ton: 

 

a) posiadającego urządzenia służące do ochrony środowiska: 

Lp. 
Dopuszczalna masa całkowita 

(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

dla samochodu wyprodukowanego: 

w 1995 roku i wcześniej po 1995 roku 

1. powyżej 3,5 do 5,5 włącznie 293 266 

2. powyżej 5,5 do 7,5 włącznie 405 369 

3. powyżej 7,5 do 9,0 włącznie 482 432 

4. powyżej 9,0 i poniżej 12,0 554 500 

 

b) nie posiadającego urządzeń służących do ochrony środowiska: 

Lp. 
Dopuszczalna masa całkowita 

(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

dla samochodu wyprodukowanego: 

w 1995 roku i wcześniej po 1995 roku 

1. powyżej 3,5 do 5,5 włącznie 387 333 

2. powyżej 5,5 do 7,5 włącznie 509 455 

3. powyżej 7,5 do 9,0 włącznie 630 540 

4. powyżej 9,0 i poniżej 12,0 720 626 

 

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 

12 ton - z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu  

i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą: 

Lp. 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa 

całkowita (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

oś jezdna (osie jezdne) z 

zawieszeniem 

pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym 

za równoważne 

inne systemy 

zawieszenia osi 

jezdnych 

nie mniej niż mniej niż   

Dwie osie 

1. 12 14 927 1157 

2. 14 15 1071 1341 

3. 15  1220 1526 

Trzy osie 

4. 12 19 1 112 1391 

5. 19 23 1184 1481 
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6. 23 25 1260 1575 

7. 25  1332 1665 

Cztery osie i więcej 

8. 12 25 1184 1481 

9. 25 27 1260 1575 

10. 27 29 1332 1665 

11. 29 31 1665 2484 

12. 31  1665 2484 

 

3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą 

lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 

12 ton: 

a) posiadającego urządzenia służące do ochrony środowiska: 

Lp. 
Dopuszczalna masa całkowita 

(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) od ciągnika 

siodłowego i balastowego wyprodukowanego: 

w 1995 roku i wcześniej po 1995 roku 

1. od 3,5 do 7,5 włącznie 590 536 

2. powyżej 7,5 i poniżej 12 779 666 

  

b) nie posiadającego urządzeń służących do ochrony środowiska: 

Lp. 
Dopuszczalna masa całkowita 

(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) od ciągnika 

siodłowego i balastowego wyprodukowanego: 

w 1995 roku i wcześniej po 1995 roku 

1. od 3,5 do 7,5  włącznie 779 666 

2. powyżej 7,5 i poniżej 12 927 833 

 

4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą 

lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej 

niż 12 ton: 

Lp. 

Liczba osi i dopuszczalna masa 

całkowita zespołu pojazdów: 

ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik 

balastowy + przyczepa (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

oś jezdna (osie jezdne) z 

zawieszeniem 

pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym 

za równoważne 

inne systemy 

zawieszenia osi 

jezdnych 

nie mniej niż mniej niż   

Dwie osie 

1. 12 18 887 1112 

2. 18 25 963 1202 

3. 25 31 1112 1391 

4. 31  1391 1962 

Trzy osie i więcej 

5. 12 36 1260 1742 

6. 36 40 1332 1685 

7. 40   1685 2583 

 

 5) od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną 

masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie  

z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika  podatku rolnego: 
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Lp. 

Dopuszczalna masa całkowita zespołu 

pojazdów (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

od przyczepy i naczepy wyprodukowanej: 

nie mniej niż mniej niż w 1995 roku i wcześniej po 1995 roku 

1. 7 12 387 275 

 

 6) od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną 

masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie  

z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 

Lp. 

Liczba osi i dopuszczalna masa 

całkowita zespołu pojazdów: 

naczepa/przyczepa + pojazd 

silnikowy (w tonach) 

Stawka podatku w złotych 

oś jezdna (osie jezdne) z 

zawieszeniem 

pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym 

za równoważne 

inne systemy 

zawieszenia osi 

jezdnych 

nie mniej niż mniej niż   

Jedna oś 

1. 12 18 221 275 

2. 18 25 293 369 

3. 25  369 563 

Dwie osie 

4. 12 28 221 315 

5. 28 33 608 860 

6. 33 38 887 1305 

7. 38   1124 1724 

Trzy osie i więcej 

8. 12 38 684 927 

9. 38  927 1296 

 

1. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: 

 

a) posiadającego urządzenia służące do ochrony środowiska: 

Lp. 
Liczba miejsc do siedzenia poza 

miejscem kierowcy 

Stawka podatku (w złotych) 

od autobusu wyprodukowanego: 

w 1995 roku i wcześniej po 1995 roku 

1. mniejsza niż 22 miejsca 518 464 

2. równa lub większa niż 22 miejsca i 

mniej niż 30 miejsc 

740 666 

3. równa lub wyższa niż 30 miejsc 963 869 

 

 b) nie posiadającego urządzeń służących do ochrony środowiska: 

Lp. 
Liczba miejsc do siedzenia poza 

miejscem kierowcy 

Stawka podatku (w złotych) 

od autobusu wyprodukowanego: 

w 1995 roku i wcześniej po 1995 roku 

1. mniejsza niż 22 miejsca 675 581 

2. równa lub większa niż 22 miejsca i 

mniej niż 30 miejsc 

967 833 

3. równa lub wyższa niż 30 miejsc 1260 1085 
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Wpływy z podatku od środków transportowych w Gminie Zakliczyn w 2019 roku wyniosły  

36 036,80 zł. (os. prawne), 72 280,30 zł. (os. fizyczne). Na dzień 31 grudnia 2019 r. w spłacie 

zobowiązań podatkowych zalegało 2 podatników.  

W 2019 r. zalegającym podatnikom  wystawiono 10  upomnień na kwotę:  33 251,80 zł 

(należność główna). Suma spłat wystawionych upomnień na dzień 31.12.2019 r. wyniosła:  

32 627,20 zł. W 2019 r. sporządzono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 14 066,60 zł (należność 

główna). Suma spłat wystawionych tytułów na dzień 31.12.2019 r. wyniosła -  13 408,20 zł. 

 

5. Stawka opłaty targowej 

Stawki opłaty targowej określa uchwała Nr XIII/99/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 

27 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej oraz uchwała zmieniająca Nr XII/95/2019  

z dnia 6 sierpnia 2019 r. Dzienne stawki opłaty targowej wynoszą: 

1) od sprzedaży z: 

a) samochodu ciężarowego o masie całkowitej powyżej 3,5 t – 30 zł, 

b) samochodu ciężarowego o masie całkowitej do 3,5 t – 20 zł, 

c) samochodu ciężarowego z przyczepa – 40 zł, 

d) ciągnika rolniczego z przyczepa – 10 zł, 

e) samochodu osobowego, przyczepy – 15 zł, 

f) wózka ręcznego, roweru, ręki i kosza – 2 zł; 

2) przy sprzedaży związanej z zajęciem placu pod stoisko lub towary za każdy 1m2 zajmowanej 

powierzchni – 3,70 zł., za wyjątkiem sprzedaży produktów rolno-spożywczych pozyskanych 

z uprawy roślin lub chowu zwierząt prowadzonego przez sprzedającego na targowisku 

Targowica „MÓJ RYNEK”, dla których stawka opłaty targowej wynosi 2,70 zł. za każdy 1m2 

zajmowanej powierzchni. 

 

W Zakliczynie funkcjonują dwa place targowe - w Rynku w Zakliczynie oraz na Targowicy 

„Mój Rynek” przy ul. Grabina. Wysokość zebranej opłaty targowej z placu targowego w Rynku 

w Zakliczynie w 2019 r. stanowi kwotę 101 121,50 zł. Wysokość zebranej opłaty targowej  

z Targowicy „Mój Rynek” w Zakliczynie w 2019 r. stanowi kwotę 23 157,30 zł.   
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VI. INWESTYCJE I REMONTY GMINNE  
 

 

Rozbudowa sieci wodociągowej 

 

1. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Wesołów - etap II; liczba 

wykonanych przyłączy – 33; wartość zadania: 267 247,72 zł 

2. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Zakliczyn i Kończyska - etap II; 

liczba wykonanych przyłączy – 11; wartość zadania: 152 365,85 zł 

3. Opracowanie dokumentacji na wodociągowanie m. Lusławice "Ukraina", „Szczypkówka”  

i  ul. Lwowska; wartość zadania: 18 600,00 zł 

Źródło finansowania: budżet Gminy Zakliczyn  

 

Chodniki i oświetlenie przejścia dla pieszych 

 

1. Budowa ciągu pieszo – rowerowego przy drodze powiatowej nr 1410K w Filipowicach 

• Wartość zadania: 207 460,53 zł  

• Długość chodnika: 327 mb 

• Źródło finansowania: budżet Gminy Zakliczyn: 95 398,53 zł oraz dotacja z budżetu 

Powiatu Tarnowskiego w wysokości: 112 062,00 zł 

 

2. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 975 w Roztoce i Zawadzie 

Lanckorońskiej 

• Wartość zadania: 746 262,98 zł  

• Długość chodnika: 640 mb 

• Źródło finansowania: budżet Gminy Zakliczyn: 363 131,49 zł oraz dotacja z budżetu 

Województwa Małopolskiego w wysokości: 383 131,49 zł 

 

3. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 975 w Zakliczynie – etap 

II 

• Wartość zadania: 71 196,52 zł  

• Długość chodnika: 60 mb 

• Źródło finansowania: budżet Gminy Zakliczyn: 35 598,26 zł oraz dotacja z budżetu 

Województwa Małopolskiego w wysokości: 35 598,26 zł  

• Zakrycie rowu melioracyjnego oraz usprawnienie wyjazdu z ul. Polnej 

 

4. Oświetlenie przejścia dla pieszych obok Szkoły Podstawowej w Zakliczynie przy drodze 

wojewódzkiej nr 980  

• Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie 

• Wkład budżetu Gminy Zakliczyn (dotacja dla ZDW) w wysokości: 10 500,00 zł 

 

Drogi gminne 

 

1. Przebudowa drogi gminnej 203404K (ul. Kamieniec) w Zakliczynie 

• Wartość zadania: 480 733,30 zł 

• Długość: 233 mb 

• Źródło finansowania: budżet Gminy Zakliczyn: 96 147,30 zł oraz dotacja z budżetu 

państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości: 384 586,00 zł (80% 

dofinansowania) 
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2. Remont drogi gminnej K203408 „Zakliczyn – Łęgi” 

• Wartość zadania: 321 966,77 zł 

• Długość: 1170 mb 

• Źródło finansowania: budżet Gminy Zakliczyn oraz dotacja z budżetu państwa  

w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w wysokości: 257 573,00 zł (80% 

dofinansowania) 

 

3. Remont drogi gminnej K203343 „Zakliczyn – Dzierżaniny – Kamieńce” w m. Dzierżaniny 

• Wartość zadania: 294 916,73 zł 

• Długość: 1300 mb 

• Źródło finansowania: budżet Gminy Zakliczyn oraz dotacja z budżetu państwa  

w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w wysokości: 235 933,38 zł (80% 

dofinansowania) 

 

4. Remont drogi gminnej K203391 „Zakliczyn – Wróblowice – Siemiechów P. Góry”  

w m. Wróblowice 

• Wartość zadania: 289 965,69 zł 

• Długość: 891 mb 

• Źródło finansowania: budżet Gminy Zakliczyn oraz dotacja z budżetu państwa w ramach 

usuwania skutków klęsk żywiołowych w wysokości: 231 972,55 zł (80% 

dofinansowania) 

 

5. Remont drogi gminnej K203334 „Zakliczyn – Borowa – Zagórze” w m. Borowa   

• Wartość zadania: 244 157,52 zł 

• Długość: 534 mb 

• Źródło finansowania: budżet Gminy Zakliczyn oraz dotacja z budżetu państwa w ramach 

usuwania skutków klęsk żywiołowych w wysokości: 195 325,00 zł  

 

6. Remont drogi gminnej K203350 "Zakliczyn – Filipowice - Obok Tartaku„ w m. Stróże  

i w m. Filipowice 

• Wartość zadania: 167 981,96 zł 

• Długość: 800 mb 

• Źródło finansowania: budżet Gminy Zakliczyn oraz dotacja z budżetu państwa  

w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w wysokości: 134 385,00 zł (80% 

dofinansowania) 

 

7. Remont drogi gminnej K203383 „Zakliczyn – Stróże – Wesołów Chrapy” w m. Wesołów  

i w m. Stróże 

• Wartość zadania: 139 869,45 zł 

• Długość: 570 mb 

• Źródło finansowania: budżet Gminy Zakliczyn oraz dotacja z budżetu państwa  

w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w wysokości: 92 367,00 zł (80% 

dofinansowania) 

 

8. Remont drogi gminnej K203344 „Zakliczyn - Faliszewice - Do Niedźwiedza”  

w m. Faliszewice 

• Wartość zadania: 79 980,75 zł 

• Długość: 350 mb 
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• Źródło finansowania: budżet Gminy Zakliczyn oraz dotacja z budżetu państwa  

w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w wysokości: 63 984,60 zł (80% 

dofinansowani 

 

Zadania związane z modernizacją dróg dojazdowych do pól (FOGR) 

 

1. Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Ruda Kameralna dz. nr 162 – długość 

430 mb; wartość zadania: 127 412,01 zł, w tym dotacja z budżetu Województwa 

Małopolskiego w wysokości 63 706,00 zł 

 

2. Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Paleśnica dz. nr 147, 105/5 – długość 

200 mb; wartość zadania: 57 514,80 zł, w tym dotacja z budżetu Województwa 

Małopolskiego w wysokości 28 757,40 zł 

 

3. Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Słona dz. nr 41/2, 24/4 – długość 115 

mb; wartość zadania: 39 987,30 zł, w tym dotacja z budżetu Województwa Małopolskiego 

w wysokości 19 993,65 zł 

 

Rewitalizacja rynku w Zakliczynie – I etap 

 

,,Przebudowa drogi gminnej 203417K w km od 0+003 do km 0+235 i w km od 0+241 do km 

0+415 w miejscowości Zakliczyn (Rynek)” 

• wartość zadania: 4 849 797,09 zł 

• Długość: 406 mb 

• Źródło finansowania: budżet Gminy Zakliczyn – 1 343 109,09 zł oraz dotacja z budżetu 

państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości: 3 506 688,00 zł  

• Okres realizacji: 2019 - maj 2021  

• Wydatki poniesione w 2019 roku: 259 834,88 zł, w tym Fundusz Dróg Samorządowych: 

192 277,81 zł 

• Zakres zadania: modernizacja dróg gminnych wokół Rynku wraz z chodnikami wraz  

z całą infrastrukturą kanalizacyjną, wodociągową, elektryczną, teletechniczną 

 

Remonty (asfaltowanie) dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego 

 

1. Asfaltowanie drogi gminnej w m. Borowa, nr G4, dz. Nr 139 – długość 240 mb; wartość 

zadania: 47 062,26 zł 

2. Asfaltowanie drogi gminnej w m. Dzierżaniny, dz. nr 82 – długość 150 mb; wartość 

zadania: 44 778,15 zł 

3. Asfaltowanie drogi gminnej w m. Olszowa, nr G40, dz. 81 – długość 200 mb; wartość 

zadania: 46 567,80 zł 

4. Asfaltowanie drogi gminnej w m. Ruda Kameralna, dz. 851  – długość 135 mb; wartość 

zadania: 42 576,45 zł 

5. Asfaltowanie drogi gminnej w m. Ruda Kameralna, dz. 729  – długość 100 mb; wartość 

zadania: 25 756,20 zł 

6. Asfaltowanie drogi gminnej w m. Ruda Kameralna, dz. 875  – długość 64 mb; wartość 

zadania: 17 874,36 zł 

7. Asfaltowanie drogi gminnej w m. Faściszowa, dz. nr 281/4, 281/6 – długość 130 mb; 

wartość zadania: 33 534,72 zł 

8. Asfaltowanie drogi gminnej w m. Faściszowa, dz. nr 190 – długość 55 mb; wartość zadania: 

15 451,26 zł 
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9. Asfaltowanie drogi gminnej w m. Kończyska, nr G35 – długość 183 mb; wartość zadania: 

40 674,87 zł 

10. Asfaltowanie drogi gminnej w m. Lusławice, dz. nr 417 – długość 250 mb; wartość zadania: 

52 176,60 zł 

11. Asfaltowanie drogi gminnej w m. Wróblowice, dz. nr 22 – długość 193 mb; wartość 

zadania: 52 139,70 zł 

12. Asfaltowanie drogi gminnej w m. Filipowice, dz. nr 377 – długość 242 mb; wartość zadania: 

73 879,95 zł 

13. Asfaltowanie drogi gminnej w m. Stróże, dz. nr 259/13 – długość 150 mb; wartość zadania: 

38 339,10 zł 

14. Asfaltowanie drogi gminnej w m. Stróże, dz. nr 321/1,321/2  – długość 50 mb; wartość 

zadania: 10 848,60 zł 

15. Asfaltowanie drogi gminnej w m. Wesołów, nr G56 – długość 258 m; wartość zadania:  

66 062,07 zł 

16. Asfaltowanie drogi gminnej w m. Wola Stróska, nr G52 – długość 100 m; wartość zadania: 

23 579,10 zł 

17. Asfaltowanie drogi gminnej w m. Wola Stróska, dz. nr 312/2, 311/2 – długość 100 m; 

wartość zadania: 25 596,30 zł 

18. Asfaltowanie drogi gminnej w m. Zdonia, dz. nr 188 – długość 153 mb; wartość zadania: 

40 524,81 zł  

19. Asfaltowanie drogi gminnej w m. Gwoździec, nr G29 – długość 72 mb; wartość zadania: 

18 191,70 zł  

20. Asfaltowanie drogi gminnej w m. Gwoździec, dz. nr 592, 593 – długość 60 mb; wartość 

zadania: 15 416,82 zł  

21. Asfaltowanie drogi gminnej w m. Melsztyn, nr G9 – długość 50 mb; wartość zadania:  

10 313,55 zł  

22. Asfaltowanie drogi gminnej w m. Roztoka, dz. nr 62 – długość 160 mb; wartość zadania: 

39 202,56 zł  

23. Asfaltowanie drogi gminnej w m. Zawada Lanckorońska, nr G86 – długość 167 mb; 

wartość zadania: 58 623,03 zł  

 

Pozostałe zadania drogowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego 

 

1. Ułożenie betonowych płyt na drodze wewnętrznej na dz. nr 25 w m. Charzewice - wartość 

zadania: 19 677,63 zł 

2. Budowa przyczółków przy mostku na drodze wewnętrznej na dz. nr 148 w m. Charzewice 

- wartość zadania: 3 000,00 zł 

3. Montaż lamp ulicznych przy drodze gminnej G8 w m. Charzewice - wartość zadania:  

3 000,00 zł  

4. Naprawa dróg gminnych tzw. remonterem i zakup luster drogowych w m. Faliszewice - 

wartość zadania: 7 800,00 zł  

5. Opracowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie drogowe i wykonanie oświetlenia 

w m. Faliszewice - wartość zadania: 12 300,00 zł 

6. Oświetlenie uliczne w m. Filipowice - wartość zadania: 15 000,00 zł  

7. Remont drogi na dz. nr 464/1 w m. Filipowice (płyty JUMBO) - wartość zadania:  3 095,00 

zł  

8. Zakup i montaż płyt oraz betonu na drogę G32 (dz. nr 15) w m. Jamna - wartość zadania: 

12 017,70 zł 

9. Położenie płyt jumbo na drodze wewnętrznej na dz. nr 19 w m. Olszowa - wartość zadania: 

4 872,61 zł 
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10. Oczyszczenie, udrożnienie, wycinka gałęzi wzdłuż dróg gminnych w m. Paleśnica - wartość 

zadania: 25 823,28 zł 

11. Oświetlenie drogi wewnętrznej na dz. nr 62 w m. Roztoka - wartość zadania: 5 423,60 zł  

12. Zakup i montaż korytek na dz. nr 43/1 w m. Słona - wartość zadania: 2 109,45 zł  

13. Remont drogi gminnej na dz. nr 378/1 w m. Wola Stróska - wartość zadania: 8 505,67 zł  

14. Udrożnienie drogi wewnętrznej na dz. nr 324 w m. Wróblowice - wartość zadania:  

11 992,89 zł  

15. Wykonanie dokumentacji na oświetlenie drogi w m. Wróblowice - wartość zadania:  

2 500,00 zł 

16. Wykonanie  remontu przystanków będących w zarządzie gminy w m. Wróblowice - wartość 

zadania: 3 061,31 zł 

17. Remont drogi na dz. nr 8 do posesji nr 34 oraz drogi do dz. nr 26/2 w m. Zawada 

Lanckorońska  - wartość zadania: 8 000,00 zł 

 

Pozostałe zadania drogowe realizowane z budżetu Gminy Zakliczyn 

 

1. Modernizacja – asfaltowanie drogi gminnej ul. Łukówka w m. Zakliczyn na długości 210 

mb – wartość zadania: 29 058,75 zł, źródło finansowania: budżet Gminy Zakliczyn  

w ramach funduszu miasta Zakliczyn; 

2. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zakliczyn przy skrzyżowaniu ulic: Spytka Jordana, 

Klasztorna, Wyspiańskiego - wartość zadania: 4 403,00 zł;  

3. Remont drogi gminnej G4 w m. Borowa na długości 362 mb - wartość zadania: 77 267,69 

zł 

4. Remont drogi gminnej nr 203383K w m. Stróże na dł. ok. 65 mb - wartość zadania:  

10 472,47 zł  

5. Remont drogi gminnej nr 203382K w m. Wola Stróska na dł. ok. 80 mb - wartość zadania: 

15 999,84 zł  

6. Remont drogi wewnętrznej na dz. nr 22 w m. Wróblowice na dł. ok. 40 mb - wartość 

zadania: 11 389,80 zł  

7. Remont drogi wewnętrznej na dz. nr 62 w m. Roztoka na dł. ok. 42 mb - wartość zadania: 

8 774,82 zł  

8. Remont drogi gminnej nr 203357K w m. Gwoździec na dł. ok 18 mb - wartość zadania:  

3 576,61 zł  

9. Remont drogi gminnej nr 203364K w m. Słona na dł. ok. 17 mb - wartość zadania: 3 048,68 

zł  

10. Remont drogi wewnętrznej na dz. nr 14 w m. Faliszewice na dł. ok 27 mb - wartość zadania: 

4 787,78 zł  

11. Remont drogi wewnętrznej na dz. nr 71 w m. Melsztyn  na dł. ok. 30 mb - wartość zadania: 

4 287,78 zł  

12. Remont drogi wewnętrznej na dz. nr 82 w m. Dzierżaniny parking ok 48 m2 - wartość 

zadania: 3 007,35 zł  

13. Remont drogi gminnej nr 203376K w m. Ruda Kameralna – nawierzchnia mostu 200 m2 - 

wartość zadania: 12 915,00 zł  

 

Opracowanie dokumentacji projektowej z zakresu dróg i chodników 

 

1. Rozbudowa istniejącej drogi na cele drogi gminnej publicznej klasy D wraz z budową 

mostu i umocnień na potoku Paleśnianka w m. Bieśnik i Kończyska (opracowanie 

dokumentacji technicznej)  

• Wartość zadania: 17.458,00 zł 
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• Źródło finansowania: budżet Gminy Zakliczyn  

• Okres realizacji: 2017-2019  

 

2. Opracowanie dokumentacji na budowę ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 

Nr K1410 w m. Stróże i Filipowice 

• Wartość zadania: 33 210,00 zł 

• Źródło finansowania: budżet Gminy Zakliczyn  

  

3. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowa chodnika przy drodze powiatowej  

Nr K1404 w m. Gwoździec   

• Wartość zadania: 30 000,00 zł 

• Źródło finansowania: budżet Gminy Zakliczyn  

 

4. Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej  

Nr 980 w miejscowości Faściszowa 

• Wartość zadania: 50 000,00 zł 

• Źródło finansowania: budżet Gminy Zakliczyn  

• Okres realizacji: 2019-2020   

 

5. Opracowanie dokumentacji na budowę ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi 

wojewódzkiej Nr 975 w m. Zakliczyn-Bieśnik   

• Wartość zadania: 44 000,00 zł 

• Źródło finansowania: budżet Gminy Zakliczyn  

• Okres realizacji: 2019-2020 

 

6. Opracowanie dokumentacji na budowę lewostronnego chodnika przy drodze wojewódzkiej 

Nr 980 w m. Zawada Lanckorońska, Melsztyn 

• Wartość zadania: 70 000,00 zł 

• Źródło finansowania: budżet Gminy Zakliczyn  

• Okres realizacji: 2019-2020  

 

7. Opracowanie dokumentacji na budowę ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej 

Nr 980 w m. Charzewice, Melsztyn  

• Wartość zadania: 69 000,00 zł 

• Źródło finansowania: budżet Gminy Zakliczyn  

• Okres realizacji: 2019-2020  

 

Zadania związane z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi 

 

1. Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania  

pn. "Stabilizacja osuwisk (03, 04, 05) wraz z odbudową drogi gminnej  

nr K203345 (G15) w m. Faliszewice w km 0+220-1+100, dz. nr 19/2” – wartość zadania: 

97 170,00 zł  

2. Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn.: „Stabilizacja 

osuwisk (2 0/1, 2 0/2) wraz z odbudową drogi gminnej nr K203340 w m. Paleśnica w kom 

0+000-0+720, dz. nr 2” – wartość zadania: 89 175,00 zł  

• Źródło finansowania: budżet Gminy Zakliczyn oraz dotacja z budżetu państwa  

z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach usuwania skutków klęsk 

żywiołowych w wysokości 123 000,00 zł 
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• Okres realizacji: 2018-2019 

 

Inwestycje w zakresie budynków mienia komunalnego oraz obiektów będących  

w zarządzie Gminy Zakliczyn: 

 

1. Budowa przedszkola i żłobka w Zakliczynie 

• Wartość zadania: 6 757 111,00 zł,  

• Źródło finansowania: budżet Gminy Zakliczyn oraz dotacja z rezerwy budżetu państwa 

w wysokości: 965 877,00 zł (2017 r.) 

• Dotacja z Rządowego Programu Maluch PLUS w wysokości: 400 000,00 zł (2018 r.) 

• Dofinansowanie z NFOŚiGW (2019 r.): kwota dotacji: 1 317 975,00 zł, kwota pożyczki: 

1 993 863,00 zł  

• Dotacje ze środków budżetu Państwa: 2 683 852,00 zł 

• Okres realizacji: 2017-2019  

 

2. Zagospodarowanie terenu obok przedszkola i żłobka w Zakliczynie 

• Wartość zadania: 17 756,28 zł 

• Źródło finansowania: budżet Gminy Zakliczyn 

 

3. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Gwoźdźcu 

• Wartość zadania: 3 580 000,00 zł, w tym 822 752,00 zł w 2019 r. 

• Źródło finansowania: budżet Gminy Zakliczyn oraz dotacja Ministerstwa Sportu  

i Turystyki w wysokości 1 569 900,00 zł 

• Okres realizacji: 2019-2020 

 

4. Przebudowa pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w ZSPiP w Filipowicach 

• Wartość zadania: 159 480,00 zł 

• Źródło finansowania: budżet Gminy Zakliczyn  

 

5. Modernizacja budynku przy ul. Rynek 15 na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej 

im. Ojca Jana Góry w Zakliczynie 

• Wartość zadania: 679 755,31 zł 

• Źródło finansowania: budżet Gminy Zakliczyn oraz dotacja z Instytutu Książki  

w Warszawie (MKiDN) w wysokości 509 816,00 zł 

 

6. Prace konserwatorsko-budowlane związane z zabezpieczeniem ruin zamku  

w Melsztynie – etap II 

• Prace konserwatorsko-budowlane – etap II (sklepienie kamienne piwnicy, strop 

żelbetowy parteru, schody zewnętrzne, wykonanie ścian zewnętrznych);  

• Wartość zadania: 389 694,60 zł 

• Źródło finansowania: budżet Gminy Zakliczyn oraz dotacja Ministerstwa Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego w wysokości: 290 000,00 zł 

 

7. Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gwoźdźcu 

• Wartość zadania: 96 001,50 zł 

• Źródło finansowania: budżet Gminy Zakliczyn oraz dotacja z budżetu Województwa 

Małopolskiego w wysokości: 47 616,00 zł 
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8. Modernizacja kotłowni gazowej w remizie  Ochotniczej Straży Pożarnej w Gwoźdźcu 

• Wartość zadania: 31 918,50 zł 

• Źródło finansowania: budżet Gminy Zakliczyn oraz dotacja z WFOŚiGW w Krakowie 

w wysokości: 10 778,86 zł 

 

9. Remont remizy OSP we Wróblowicach oraz remont placu przy Zespole Szkolno-

Przedszkolnym we Wróblowicach 

• Wartość zadania: 40 000,00 zł 

• Źródło finansowania: dotacja z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości:  

40 000,00 zł w ramach Konkursu „Najpiękniejsza Małopolska Wieś”  

 

10. Przebudowa schodów i budowa dźwigu osobowego przy Ośrodku Zdrowia  

w Paleśnicy 

• Wartość zadania: 68 601,01 zł 

• Źródło finansowania: budżet Gminy Zakliczyn oraz dotacja z PFRON w wysokości  

27 873,00 zł 

 

11. Wymiana kotła na kondensacyjny kocioł gazowy w budynku Szkoły Podstawowej  

w Faściszowej  

• wartość zadania: 22 228,00 zł 

• źródło: budżet Gminy Zakliczyn oraz 20 000,00 zł w ramach nagrody w konkursie 

WFOŚiGW w Krakowie „EkoLider” 

 

12. Remont kuchni w remizie OSP w Stróżach  

• wartość zadania: 17 090,00 zł 

• źródło: budżet Gminy Zakliczyn 

 

13. Modernizacja budynku mienia komunalnego pod świetlicę w Zdoni  

• wartość zadania: 21 125,04 zł 

• źródło: budżet Gminy Zakliczyn 

 

14. Budowa Otwartych Stref Aktywności 

1) Budowa Otwartej Strefy Aktywności zlokalizowanej w m. Faściszowa   

2) Budowa Otwartej Strefy Aktywności zlokalizowanej w m. Filipowice 

3) Budowa Otwartej Strefy Aktywności zlokalizowanej w m. Paleśnica 

4) Budowa Otwartej Strefy Aktywności zlokalizowanej w m. Ruda Kameralna 

5) Budowa Otwartej Strefy Aktywności zlokalizowanej w m. Wróblowice 

• Łączna wartość zadań: 161 780,20 zł 

• Źródło finansowania: budżet Gminy Zakliczyn oraz dotacja z Ministerstwa Sportu  

i Turystyki w wysokości: 76 000,00 zł 

6) Dotacja dla Powiatu Tarnowskiego na budowę Otwartej Strefy Aktywności 

zlokalizowanej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie w wysokości 

12 500,00 zł 

 

15. Prace konserwatorskie na cmentarzu wojennym nr 295 w Paleśnicy 

• Prace obejmowały konserwację kamiennego muru cmentarza, bramy wejściowej oraz 

schodów; 

• Wartość zadania: 90 754,96 zł 
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• Źródło finansowania: budżet Gminy Zakliczyn oraz dotacja Wojewody Małopolskiego  

w wysokości 80 000,00 zł 

 

16. Konserwacja kapliczki św. Jana Nepomucena w Zakliczynie 

• Wartość zadania: 28 050,00 zł 

• Źródło finansowania: budżet Gminy Zakliczyn oraz dotacja z budżetu Województwa 

Małopolskiego w wysokości 15 000,00 zł 

 

17. Zadania remontowe w ramach funduszu sołeckiego 

1) Budowa altany przy remizie OSP w Stróżach – wartość zadania: 15 363,40 zł 

2) Remont budynku dawnej szkoły w Bieśniku – wartość zadania: 10 000,00 zł 

3) Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Słona – wartość zadania: 17 089,62 zł 

 

18. Zadania kulturalne w ramach funduszu sołeckiego 

1) Zakup 16 zestawów mebli plenerowych składanych oraz 7 kompletów ogrodowych dla 

sołectwa Melsztyn; wartość zadania: 6 200,00 zł  

2) Zakup strojów ludowych i butów do tańca z przeznaczeniem dla Zespołu 

Folklorystycznego „Gwoździec”; wartość zadania: 10 000,00 zł  

3) Zakup strojów i sprzętu sportowego dla dzieci uczestniczących w zajęciach klubu 

sportowego „Pogórze” Gwoździec; wartość zadania: 3 500,00 zł  

 

19. Zadania związane z opracowaniem dokumentacji projektowej: 

• Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę obiektu komunalnego na  

dz. nr 486/1 przy ul. Jagiellońskiej w Zakliczynie (budynek byłego przedszkola) 

• Wartość: 60 000,00 zł 

• Źródło finansowania: budżet Gminy Zakliczyn 

• Okres realizacji: 2019-2020 

 

20. Projekty związane z ochroną powietrza 

 

1) „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – 

Małopolska w zdrowej atmosferze" (m.in. opis projektu, podjęte działania, efekty, 

wydatkowane środki finansowe) 

 

Projekt zintegrowany LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa 

małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” koordynowany przez Województwo 

Małopolskie angażuje łącznie 62 partnerów, a jego celem jest przyspieszenie wdrażania działań 

służących poprawie jakości powietrza, które zostały zaplanowane w ramach Programu ochrony 

powietrza dla województwa małopolskiego. Wartość projektu to około 17 mln euro (70 mln 

zł), z czego dofinansowanie unijne wynosi 42 mln zł. Projekt będzie realizowany w okresie 

od października 2015 r. do końca 2023 r. 

W ramach projektu w Urzędzie Miejskim w Zakliczynie począwszy od 2016 roku zatrudniony 

jest ekodoradca, odpowiedzialny m.in. za: 

• wspieranie wdrażania Programu ochrony powietrza 

• pozyskiwanie środków zewnętrznych na działania ograniczające emisję 

zanieczyszczeń,  

• mobilizację mieszkańców do włączenia się w te działania,  

• doradztwo w zakresie najbardziej efektywnych sposobów ograniczenia emisji i źródeł 

finansowania, w tym zapobieganie ubóstwu energetycznemu poprzez działania służące 

oszczędności kosztów energii,  
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• informowanie o obowiązujących przepisach w tym m.in. program ochrony powietrza, 

uchwała antysmogowa dla Małopolski,  

• organizację wydarzeń związanych z ochroną powietrza,  

• prowadzenie zajęć edukacyjnych w szkołach. 

 

Działania podjęte przez Ekodoradcę  w 2019 roku w ramach projektu LIFE: 

• coroczna dystrybucja materiałów informacyjnych dotyczących m.in. programu Czyste 

powietrze, wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie ludzi, ulgi 

termomodernizacyjnej, wymagań uchwały antysmogowej dla małopolski; 

•  wydarzenia związane z ochroną powietrza:  

o 31.08.2019 r. EKOstrefa w trakcie XX edycji święta fasoli;  

o 01.09.2019 r. EKOstrefa w trakcie XXI Dożynek Województwa Małopolskiego;  

o EKO-festy z WFOŚiGW w Krakowie pod hasłem 100-tyś drzew na 100-lecie 

odzyskania niepodległości w trakcie którego działała Ekostrefa Urzędu 

Miejskiego w Zakliczynie 

• bieżąca realizacja projektów wymiany nieekologicznych kotłów węglowych  na nowe 

źródła ciepła opalane gazem, biomasą lub ekogroszkiem w ramach poddziałań 4.4.2  

i 4.4.3 RPO WM na lata 2014-2020. 

• przygotowywanie w imieniu mieszkańców wniosków o dofinansowanie w ramach 

rządowego programu „Czyste Powietrze” i „Mój Prąd”; 

• zakup sprzętu niezbędnego do przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania 

wymagań uchwały antysmogowej dla małopolski oraz do poboru próbek popiołu w tym 

m.in.: czujnik czadu, wilgotnościomierz drewna, łopatka, wygarniacz, taca, wiaderko, 

rękawice 

• przeprowadzenie w 20 budynkach mieszkalnych jednorodzinnych kontroli w zakresie 

spalania odpadów lub pozostałości roślinnych oraz w zakresie przestrzegania wymagań 

uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w zakresie wymagań dla jakości paliw 

(…). W trakcie kontroli pobrano 20 próbek popiołu, które następnie zostały przekazane 

do akredytowanego laboratorium gdzie zostały poddane badaniu w celu wykrycia 

spalania odpadów; 

• w ramach wsparcia osób dotkniętych ubóstwem energetycznym wspólnie  

z pracownikami GOPS w Zakliczynie wytypowano 20 budynków do przeprowadzenia 

analizy potrzeb poprawy efektywności energetycznej, w których zostaną zainstalowane 

urządzenia obniżające zużycie energii. W grudniu 2019 roku pracownice socjalne 

GOPS przekazały do wskazanych gospodarstw domowych zestawy oszczędzania 

energii w skład których weszły: ekran zagrzejnikowy, 5 żarówek energooszczędnych 

LED, programator czasowy dobowy do gniazdka, broszura oszczędzanie energii i wody 

oraz kwestionariusz ASIST. 

Koszt realizacji: 56 135,59 zł, w tym: 

• wkład własny Gminy w wysokości 23 791,32 zł  

• dofinansowania w ramach projektu LIFE IP MALOPOLSKA/ LIFE14 IPE PL 021  

w wysokości 32 314,67 zł. 

 

2) "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem  

i biomasą w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego" 

(m.in. opis projektu, liczba gospodarstw, które skorzystały z projektu, wartość udzielonej 

pomocy finansowej): 
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Gmina Zakliczyn w Partnerstwie z gminami Borzęcin, Czchów, Dębno, Gnojnik, Szczucin,  

Szczurowa i Wietrzychowice realizuje projekt pn. „Wymiana przestarzałych kotłów 

węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą w wybranych gminach powiatów 

brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego” w ramach poddziałania 4.4.2 RPO WM na lata 

2014-2020. Łączna wartość projektu to 8.001.443,24 zł. W ramach projektu na terenie Gminy 

Zakliczyn przewiduje się wymianę 71 kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane 

gazem. W 2019 roku na terenie Gminy Zakliczyn: 

• zawarto łącznie 6 umów z mieszkańcami.  

• dokonano wymiany 58 kotłów na które wypłacono dofinansowanie w wysokości 

751 257,56 zł (wkład własny mieszkańców 87 709,43 zł). 

 

3) "Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w wybranych 

gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego" (m.in. opis projektu, liczba 

gospodarstw, które skorzystały z projektu, wartość udzielonej pomocy finansowej): 

 

Gmina Zakliczyn w Partnerstwie z gminami Borzęcin, Czchów, Dębno, Gnojnik, Szczucin,  

Szczurowa i Wietrzychowice realizuje projekt pn. „Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na 

nowoczesne kotły węglowe w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego  

i dąbrowskiego” w ramach poddziałania 4.4.3 RPO WM na lata 2014-2020. Łączna wartość 

projektu to 6.813.928,47 zł. W ramach projektu na terenie Gminy Zakliczyn przewiduje się 

wymianę 34 kotłów węglowych na nowoczesne kotły węglowe. W 2019 roku na terenie Gminy 

Zakliczyn: 

• zawarto łącznie 10 umów z mieszkańcami.  

• dokonano wymiany 17 kotłów (16 na ekogroszek i 1 na pellet) na które wypłacono 

dofinansowanie w wysokości 138 886,00 zł (wkład własny mieszkańca 90 483,65 zł) 

 

4) Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski (opis projektu, podjęte działania, 

efekty) 

 

W dniu 06.08.2019 zostało ogłoszone postępowanie przetargowe pn.: „Dostawa i montaż 

jednostek wytwarzania energii z OZE – zestawów instalacji fotowoltaicznych, zestawów 

kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła w ramach zadania pn. “EKOPARTNERZY NA 

RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI” z podziałem na Części w ramach 

Subregionów”. Nadal trwa wybór najkorzystniejszej oferty. 

Zadanie realizowane jest w ramach poddziałania 4.1.1 RPO WM na lata 2014-2020.  

Jest to projekt partnerski obejmujący swym zasięgiem 31 gmin z terenu Województwa 

Małopolskiego, w którym partnerem wiodącym jest Stowarzyszenie – Zielony Pierścień 

Tarnowa. W ramach projektu na terenie Gminy Zakliczyn planowany jest montaż 44 paneli 

fotowoltaicznych, 53 kolektory słoneczne i 7 pomp ciepła. 
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VII. MIENIE GMINNE I GOSPODARKA KOMUNALNA 
 

 

1. Stan zasobu mienia komunalnego 

 

Mienie komunalne Gminy Zakliczyn zarządzane jest bezpośrednio przez Urząd Miejski, jak 

również przez jednostki organizacyjne Gminy. Wartość majątku trwałego Gminy Zakliczyn wg 

stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosi 161 120 917,72 zł, w tym 121 742 614,41 zł będącego  

w zarządzaniu bezpośrednim Urzędu Miejskiego, 21 858 191,43 zł w zarządzie Zakładu Usług 

Komunalnych w Zakliczynie, 17 369 254,05 zł w zarządzie szkół i przedszkola oraz 150 857,83 

zł w zarządzie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie.  

 
Tabela 7. Struktura majątku trwałego  Gminy Zakliczyn na dzień 31.12.2019 r.  

Lp. Wyszczególnienie Jednostka 

budżetowa  

Urząd Miejski 

Jednostka 

budżetowa 

Szkoły 

 

Jednostka 

budżetowa 

Gminny Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

Zakład Usług 

Komunalnych 

1. Budynki i lokale Gr. I  22 975 933,20 13 044 646,55 - 3 293 305,17 

2. Obiekty inżynierii wodnej  

i lądowej   Gr. II  91 615 813,08 527 512,90 - 13 625 419,53 

3. Kotły i maszyny — 

energetyczne Gr. III 
33 392,67 34 963,42 - - 

4. Urządzenia techniczne   

Gr. IV,-VI 
1 247 166,34 60 630,64 8.302,10 4 623 594,81 

5. Środki transportowe, Gr. VII 1 467 831,83 - - 76 256,89 

6. Narzędzia, przyrządy, 

ruchomości i wyposażenie 

 

013- środki trwałe w 

używaniu 

020- wart. niemater. i 

prawne 

014- zbiory biblioteczne  

873 379,76 161 254,98 
 

- 

 

 

- 

 

 
1 663 881,56 

422 581,13 

 

3 041 216,19 

66 446,05 

432 583,32 

 

131 404,06 

11 151,67 

- 

 

211 220,58 

28 394,45 

- 

7. Grunty 1 442 634,84 - - - 

  

RAZEM :  

 

121 742 614,41 17 369 254,05 150 857,83 21 858 191,43 

Źródło: Urząd Miejski w Zakliczynie 

 

W powyższych wartościach przypisanych do Urzędu Miejskiego w Zakliczynie zawiera się 

zasób gruntów mienia komunalnego Gminy Zakliczyn, który wg stanu na 31 grudnia 2019 roku 

wynosi 145,52 ha gruntów o wartości księgowej w kwocie 1.442.634,84 zł, w tym:  

1) tereny leśne – 53,51 ha, 

2) tereny upraw rolnych – 29,14 ha, 

3) tereny budowlane i zabudowy – 24,68 ha, 

4) drogi – 29,15 ha, 

5) nieużytki – 2,03 ha 

6) inne – 7,01 ha. 
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Przedmiotem przekazania w wieczyste użytkowanie jest 6 nieruchomości gminnych o łącznej 

powierzchni 2,66 ha gruntów gminnych. Kwota rocznej opłaty za wieczyste użytkowanie 

wpłacona do budżetu gminy w 2019 r. wyniosła 1 843,20 zł. Dochody z gospodarowania 

mieniem komunalnym wg stanu na koniec 2019 roku wyniosły 260 445,33 zł, w tym  

250 412,24 zł z najmu i dzierżaw oraz 9 690,05 zł z tytułu wieczystego użytkowania  

i ustanowienia służebności.  

 

Gmina Zakliczyn ponadto posiada 4.864 udziały o wartości nominalnej 500,00 złotych każdy 

w spółce z o.o. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku, wniesionych 

w formie aportu rzeczowego - na podstawie aktu notarialnego Rep.A Nr 3712/2009 z dnia 

18.03.2009 r., na kwotę 1 703 500,00 zł. oraz aktu notarialnego Rep.A Nr 13113/2012 z dnia 

6.12.2012 na kwotę 728 500,00 zł – łącznie 2 432 000,00 zł. Poza tym Gmina posiada również 

długotrwałe aktywa finansowe – akcje o nr A 3421-A 3480 o wartości nominalnej 100,00 zł 

każda w Tarnowskim Klastrze Przemysłowym S.A. ul. Słowackiego 12 33-100 Tarnów na 

łączną kwotę 6.000,00 zł.  

 

Wartość ośmiu nieruchomości o powierzchni 0,9865 ha, nabytych przez Gminę Zakliczyn  

w 2019 roku wynosi 26 083,85 zł. Cztery nieruchomości zostały nabyte na podstawie decyzji 

Starosty Tarnowskiego z przeznaczeniem pod budowę drogi gminnej, dwie nieruchomości 

zostały przekazane umową darowizny na rzecz Gminy z przeznaczeniem na poszerzenie drogi 

gminnej, jednak działka została przekazana Gminie decyzją Wojewody Małopolskiego 

(regulacja stanu prawnego drogi gminnej) oraz jednak działka zakupiona na podstawie umowy 

notarialnej od właściciela.  

 

W 2019 roku Gmina Zakliczyn sprzedała pięć nieruchomości o łącznej powierzchni 0,9397 ha, 

w tym działkę w Zakliczynie objętą użytkowaniem wieczystym z odrębną własnością 

budynków i budowli o powierzchni 0,52 ha. Gmina uzyskała ze sprzedaży działek kwotę  

100 923,00 zł, a tym za działkę w Zakliczynie 75 490,00 zł. Pozostałe zbyte działki to dwie 

nieruchomości rolne w Olszowej i 2 nieruchomości rolne w Zdoni. 

 

2. Gminne zasoby mieszkaniowe 

 

Gmina Zakliczyn dysponuje 11 mieszkaniami komunalnymi o łącznej powierzchni 514,28 m2. 

Mieszkania gminne położone są w 7 miejscowościach, w tym 3 mieszkania w Rynku  

w Zakliczynie. Wg stanu na 31.12.2019 roku zamieszkałych było 8 lokali komunalnych, jeden 

lokal w Dzierżaninach stanowi mieszkanie chronione (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej 

mieszkanie chronione to lokal mieszkalny, którego warunki mają za zadanie przygotować 

osoby w nim mieszkające do prowadzenia samodzielnego życia, uczestnictwa w życiu 

społecznym i ułatwić integrację społeczną), a jeden lokal w Dzierżaninach planowany jest do 

generalnego remontu.  

 

W 2018 roku Gmina Zakliczyn, dzięki dotacji z budżetu państwa w ramach procesu repatriacji, 

dokonała generalnego remontu byłego nauczycielskiego mieszkania w Charzewicach  

o powierzchni użytkowej 50 m2. Mieszkanie zostało wynajęte w czerwcu 2019 roku na czas 

nieokreślony trzyosobowej rodzinie repatriantów z Kazachstanu, wskazanej przez Ministerstwo 

Spraw Wewnętrznych i Administracji. Stanowi to realizację uchwały Nr XLIII/361/2018 Rady 

Miejskiej w Zakliczynie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zamiaru przyjęcia w Gminie 

Zakliczyn potomków polskich zesłańców z terenu byłego ZSRR w ramach repatriacji. 
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Tabela 8. Mieszkania komunalne w Gminie Zakliczyn 

Lp. Miejscowość Powierzchnia 

użytkowa lokalu 

Stawka 

czynszu za m2 

Umowa najmu Uwagi 

1. Stróże 88/1 49,47 m2 5 zł. na czas 

nieokreślony 

wyposażony  

w instalacje 

2. Stróże 88/2 49,47 m2 5 zł. na czas 

nieokreślony 

wyposażony  

w instalacje 

3. Paleśnica 109/1 69,4 m2 5 zł. na czas 

nieokreślony 

wyposażony  

w instalacje 

4. Paleśnica 109/2 52,5 m2 5 zł. na czas 

nieokreślony 

wyposażony  

w instalacje 

5. Dzierżaniny 72/2 50,05 m2 - - mieszkanie 

chronione 

6. Dzierżaniny 72/3 50,05 m2 - - do remontu – 

aktualnie 

magazyn 

Spółdzielni 

Socjalnej Serce 

Pogórza 

7. Bieśnik 21 60,68 m2 3 zł. na czas 

nieokreślony 

z instalacją  

wodną 

8. Zakliczyn Rynek 2/2 33,8 m2 2,50 zł. na czas 

nieokreślony 

lokal bez wody 

9. Zakliczyn Rynek 2/3 34,5 m2 2,50 zł. na czas 

nieokreślony 

lokal bez wody 

10. Zakliczyn Rynek 2/4 40,36 m2 2,50 zł. na czas 

nieokreślony 

lokal bez wody 

11. Zdonia 63 24 m2 - - lokal bez wody 

Źródło: Urząd Miejski w Zakliczynie 

 

3. Gminna infrastruktura sanitarna 

 

Gminną infrastrukturą sanitarną zarządza Zakład Usług Komunalnych w Zakliczynie, 

posiadający zmodernizowaną w 2011 roku biologiczną oczyszczalnię  ścieków w Zakliczynie 

o przepustowości 806 m3 na dobę oraz oczyszczalnie w Paleśnicy i Charzewicach. Długość 

sieci kanalizacyjnej w gminie wynosi 99,57 km, w tym długość kolektora sanitarnego: 79,83 

km, długość przyłączy kanalizacyjnych: 15,27 km, długość kolektora tłocznego: 4,47 km.  

 
Tabela 9. Długość sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Zakliczyn - stan na 31.12.2019 r. 

Lp. Miejscowość dł kolektora 

sanitarnego (mb) 

dł. przyłączy 

(mb) 

dł kolektora 

tłocznego (mb) 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. Charzewice + Faliszewice 9766,00 1822,00 - 

2. Faściszowa + Kończyska + Lusławice 15410,50 3719,50 1499,50 

3 Melsztyn 692,00 290,00 41,00 

4 Olszowa 4636,40 630,00 - 

5 Paleśnica 6083,50 1915,10 176,30 

6 Stróże 7700,00 1770,00 1299,20 

7 Wesołów 7029,50 243,00 798,00 
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8 Wola Stróska 4982,80 389,80 145,20 

9 Zdonia 1742,00 1028,00 213,50 

10. Zakliczyn 21792,00 3467,00 297,00 

Ogółem 79834,70 15274,40 4469,70 

W poz. 1  i  2  miejscowości podane są  razem, bowiem wykonywane były w ramach wspólnych projektów 

Źródło: Zakład Usług Komunalnych w Zakliczynie 

 

Łączna liczba przyłączy do kanalizacji sanitarnej w 13 miejscowościach gminy wynosi 1280, 

w tym: 1193 to gospodarstwa domowe, 69 podmioty gospodarcze i 18 budynki użyteczności 

publicznej. Najwięcej przyłączy kanalizacyjnych zanotowano w Zakliczynie – łącznie 471 

umów na odbiór ścieków, co stanowi 37% wszystkich przyłączy w gminie.  

 
Tabela 10. Wykaz gospodarstw i podmiotów na terenie gminy Zakliczyn podpiętych do kolektora 

na dzień 31.12.2019 r. 

Lp. Nazwa miejscowości Gospodarstwa 

domowe 

Podmioty 

gospodarcze 

Budynki użyteczności 

publicznej 

1.  Zakliczyn 409 55 7 

2.  Charzewice 47 - 3 

3.  Faliszewice 68 - 1 

4.  Faściszowa 34 - - 

5.  Kończyska 49 - - 

6.  Lusławice 129 3 1 

7.  Melsztyn 15 1 - 

8.  Olszowa 72 1  

9.  Paleśnica 64 2 2 

10.  Stróże 98 2 2 

11.  Wesołów 105 4 1 

12.  Wola Stróska 46 - 1 

13.  Zdonia 57 1 - 

RAZEM: 1193 69 18 

Źródło: Zakład Usług Komunalnych w Zakliczynie 

 

W 2019 r. Zakład Usług Komunalnych w Zakliczynie odebrał łącznie 147 038,15 m3 ścieków 

komunalnych z sieci kanalizacyjnej z terenu gminy Zakliczyn, w tym 111 362,40 m3  

z gospodarstw domowych, 19 650,75 m3 od podmiotów gospodarczych oraz 16 025,00 m3  

z budynków użyteczności publicznej. Prawie 42% wszystkich ścieków komunalnych 

pochodziło z Zakliczyna. 

 
Tabela 11. Ilość ścieków komunalnych odebranych z sieci kanalizacyjnej z terenu gminy 

Zakliczyn w 2019 r. 

Lp. Nazwa miejscowości Gospodarstwa 

domowe w m3 

Podmioty 

gospodarcze w m3 

Budynki 

użyteczności 

publicznej w m3 

1. Zakliczyn 36820,40 16957,75 7661 

2. Wesołów 11058 81 84 
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3. Charzewice 4373 - 77 

4. Faliszewice 6232 - 22 

5. Faściszowa 3419 - - 

6. Kończyska 4979 140 - 

7. Lusławice 12764 1448 41 

8. Melsztyn 796 816 - 

9. Olszowa 6854 - - 

10. Paleśnica 4686 119 1186 

11. Zdonia 5712 - - 

12. Wola Stróska 3458 - 31 

13. Stróże 10211 89 6923 

Razem: 111 362,40 19 650,75 16 025,00 

Źródło: Zakład Usług Komunalnych w Zakliczynie 

 

Dodatkowo Zakład Usług Komunalnych w Zakliczynie przyjął w 2019 r. do swoich 

oczyszczalni ścieki dowożone z terenu gminy Zakliczyn w ilości 9991,90 m3 oraz ścieki 

dowożone z terenu innych gmin (m.in. Gromnik, Pleśna, Wojnicz) w ilości 1640,7 m³. 

 

Środki finansowe z faktur za ścieki komunalne w 2019 roku: 

• Stan należności za ścieki: 1 020 447,51 zł - (100%) 

• Wpłaty:    930 431,47 zł - (91,2% ściągalności w 2019 r.)  

• Należności wymagalne: 90 016,04 zł - (8,8%) 

 

4. Gminna infrastruktura wodociągowa 

 

Łączna długość sieci wodociągowej w Gminie Zakliczyn wynosi 68,36 km, a liczba przyłączy 

do sieci wodociągowej w 9 miejscowościach stanowi 753 sztuki (44 nowe przyłącza w 2019 

r.). Liczba umów na dostarczanie wody wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosi łącznie 510 

sztuk, w tym w 2019 roku podpisanych zostało przez przedsiębiorstwo wodociągowe – Urząd 

Miejski w Zakliczynie 54 nowe umowy. Stan umów na dostarczanie wody w podziale na 

miejscowości przedstawia się następująco:  

• Zakliczyn: 228 umów, w tym w 2019 roku: 31 umów 

• Gwoździec: 192, w tym w 2019 roku: 3, 

• Melsztyn: 17, 

• Kończyska: 12, w tym w 2019 roku: 3, 

• Lusławice: 27, w tym w 2019 roku: 2, 

• Zdonia: 2, 

• Zawada Lanckorońska: 1, 

• Wróblowice: 10, w tym w 2019 roku: 5, 

• Wesołów: 21, w tym w 2019 roku: 10. 

 

Gmina Zakliczyn dokonuje zakupu wody do sieci wodociągowej w Rejonowym 

Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. Sprzedażą wody dla 

odbiorców zajmuje się Urząd Miejski w Zakliczynie, który jest przedsiębiorstwem 

wodociągowym w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. Urząd w 2019 roku 

zakupił od brzeskiej spółki 61 451,00 m3 wody. Koszt wody zakupionej w RPWiK wyniósł  

299 362,37 zł, a wysokość środków finansowych za wodę sprzedaną odbiorcom stanowi kwotę 

250 788,89 zł. Procent ściągalności osiągnął poziom 96%. Uzyskane wpłaty za nowe przyłącza 

wody w 2019 roku wyniosły 70 575,51 zł brutto. Łącznie Urząd Miejski w Zakliczynie w 2019 

r. wystawił 2 913 faktur za wodę, w tym 39 faktur za przyłącz.  
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5. Drogi gminne i chodniki 

 

Wykaz dróg gminnych w Gminie Zakliczyn określa uchwała Nr 1013/09 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 7 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1074/05 

Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. dot. nadania numerów 

dla dróg gminnych na obszarze powiatu tarnowskiego w Województwie Małopolskim oraz 

uchwała NR 2311/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 grudnia 2019 r.  

w sprawie zmiany uchwały Nr 1074/05 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia  

13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu 

tarnowskiego w Województwie Małopolskim. 

 

Długość dróg publicznych gminnych w Gminie Zakliczyn wynosi 141,52 km. 

 
Tabela 12. Wykaz dróg gminnych w Gminie Zakliczyn 

Lp. Nazwa drogi / lokalizacja 

 

Numer drogi 

1.  Zakliczyn - Bieśnik – Obok szkoły; nr 203331 K 

2.  Zakliczyn - Bieśnik – Słona; nr 203332 K 

3.  Zakliczyn - Borowa – Leśniczówka;  nr 203333 K 

4.  Zakliczyn - Borowa – Zagórze;  nr 203334 K 

5.  Zakliczyn - Borowa – Droga pod Górę;  nr 203335 K 

6.  Zakliczyn - Charzewice – Od Kareckich;  nr 203336 K 

7.  Zakliczyn - Charzewice – Wysypisko,  nr 203337 K 

8.  Zakliczyn - Charzewice – Przez Wieś,  nr 203338 K 

9.  Zakliczyn - Charzewice – Obok Zamku,  nr 203339 K 

10.  Zakliczyn - Dzierżaniny – Przez Wieś; Zakliczyn - 

Paleśnica – Dzierżaniny;  

nr 203340 K 

11.  Zakliczyn - Dzierżaniny – Dębina;  nr 203341 K 

12.  Zakliczyn - Dzierżaniny – Borowa;  nr 203342 K 

13.  Zakliczyn - Dzierżaniny – Kamience;  nr 203343 K 

14.  Zakliczyn - Faliszewice – Do Niedźwiedzy;  nr 203344 K 

15.  Zakliczyn - Faliszewice – Przez Wieś;  nr 203345 K 

16.  Zakliczyn - Faliszewice – Osieki;  nr 203346 K 

17.  Zakliczyn - Faściszowa – Do Szkoły;  nr 203347 K 

18.  Zakliczyn - Faściszowa – Brzozowa;  nr 203348 K 

19.  Zakliczyn - Faściszowa – Lwowska; Zakliczyn - 

Lusławice – Lwowska;  

nr 203349 K 

20.  Zakliczyn - Filipowice – Obok Tartaku;  nr 203350 K 

21.  Zakliczyn - Filipowice – Wały;  nr 203351 K 

22.  Zakliczyn - Filipowice – Dogale;  nr 203352 K 

23.  Zakliczyn - Filipowice – Podymacz;  nr 203353 K 

24.  Zakliczyn - Gwoździec – Olszyny;  nr 203354 K 

25.  Zakliczyn - Gwoździec – Wymysłów;  nr 203355 K 

26.  Zakliczyn - Gwoździec – Obok Kościoła;  nr 203356 K 

27.  Zakliczyn - Gwoździec – Pola;  nr 203357 K 

28.  Zakliczyn - Gwoździec – Jaworsko;  nr 203358 K 

29.  Zakliczyn - Gwoździec Gaj;  nr 203359 K 

30.  Zakliczyn - Paleśnica – Jamna;  nr 203360 K 

31.  Zakliczyn - Jamna – Siekierczyna;  nr 203361 K 

32.  Zakliczyn - Jamna – Szkolna – Potoki;  nr 203362 K 

33.  Zakliczyn - Kończyska – Obok Klasztoru;  nr 203363 K 

34.  Zakliczyn - Kończyska – Kalinówka;  nr 203364 K 
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35.  Zakliczyn - Kończyska – Biała Góra;  nr 203365 K 

36.  Zakliczyn - Lusławice – Sklep;  nr 203366 K 

37.  Zakliczyn - Lusławice – Szczepkówka;  nr 203367 K 

38.  Zakliczyn - Lusławice – Stawy;  nr 203368 K 

39.  Zakliczyn - Olszowa – Sklep – Jastrzębia; Zakliczyn - 

Paleśnica – Olszowa (Ośrodek Zdrowia);  

nr 203369 K 

40.  Zakliczyn - Olszowa – Pętla;  nr 203370 K 

41.  Zakliczyn - Olszowa – Obok Szkoły;  nr 203371 K 

42.  Zakliczyn - Paleśnica – Jamna;  nr 203372 K 

43.  Zakliczyn - Paleśnica – Las Państwowy;  nr 203373 K 

44.  Zakliczyn - Roztoka – Koło Ośrodka Wypoczynkowego;  nr 203374 K 

45.  Zakliczyn - Roztoka – Zawada Lanckorońska – Olszyny;  nr 203375 K 

46.  Zakliczyn - Ruda Kameralna – Zimny Potok;  nr 203376 K 

47.  Zakliczyn - Ruda Kameralna – Roztoka Brzeziny;  nr 203377 K 

48.  Zakliczyn - Ruda Kameralna – Dąbrowy;  nr 203378 K 

49.  Zakliczyn - Słona – Koło Gac;  nr 203379 K 

50.  Zakliczyn - Słona – Faściszowa;  nr 203380 K 

51.  Zakliczyn - Słona – Czarny Potok – Zbójnik;  nr 203381 K 

52.  Zakliczyn - Stróże – Za Sklepem;  nr 203382 K 

53.  Zakliczyn - Stróże – Wesołów Chrapy;  nr 203383 K 

54.  Zakliczyn - Wesołów – SKR- Zakliczyn – SKR;  nr 203384 K 

55.  Zakliczyn - Wesołów – Podbrzeże;  nr 203385 K 

56.  Zakliczyn - Wesołów – Pod Górą;  nr 203386 K 

57.  Zakliczyn - Wola Stróska – Wieś (Sklep);  nr 203387 K 

58.  Zakliczyn - Wola Stróska – Przez Dolną Wieś;  nr 203388 K 

59.  Zakliczyn - Wola Stróska – Stróża – Górki Wola;  nr 203389 K 

60.  Zakliczyn - Wróblowice – Siemiechów (Sklep);  nr 203390 K 

61.  Zakliczyn - Wróblowice – Siemiechów P. Góry;  nr 203391 K 

62.  Zakliczyn – Wróblowice – Szkoła;  nr 203392 K 

63.  Zakliczyn – Zdonia – Przez Wieś – Bacówka;  nr 203393 K 

64.  Zakliczyn – Zdonia – Biała Góra;  nr 203394 K 

65.  Zakliczyn – Zakliczyn – Mleczarnia;  nr 203395 K 

66.  Zakliczyn – Polna;  nr 203396 K 

67.  Zakliczyn – Ofiar Katynia;  nr 203397 K 

68.  Zakliczyn – Wyspiańskiego;  nr 203398 K 

69.  Zakliczyn – Kościuszki;  nr 203399 K 

70.  Zakliczyn – Browarki;  nr 203400 K 

71.  Zakliczyn – Piłsudskiego;  nr 203401 K 

72.  Zakliczyn – Obok p. Żabiński;  nr 203402 K 

73.  Zakliczyn – Spółdzielcza;  nr 203403 K 

74.  Zakliczyn – Kamieniec;  nr 203404 K 

75.  Zakliczyn – Ogrodowa;  nr 203405 K 

76.  Zakliczyn – Różana;  nr 203406 K 

77.  Zakliczyn – Kopernika;  nr 203407 K 

78.  Zakliczyn – Łęgi;  nr 203408 K 

79.  Zakliczyn – Do Cmentarza;  nr 203409 K 

80.  Zakliczyn – Spokojna;  nr 203410 K 

81.  Zakliczyn – S. Korczyńskiego;  nr 203411 K 

82.  Zakliczyn – Łukówka;  nr 203412 K 

83.  Zakliczyn – Jagiellońska;  nr 203413 K 

84.  Zawada Lanckorońska – Przez Wieś;  nr 203414 K 

85.  Zawada Lanckorońska – Gwoździec;  nr 203415 K 

86.  Zawada Lanckorońska – Roztoka;  nr 203416 K 
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87.  Zakliczyn, Rynek dz. nr 228 i nr 230 

88.  Zakliczyn dz. nr 672 

89.  Zakliczyn dz. nr 640/65 

90.  Lusławice dz. nr 473/2 

91.  Paleśnica dz. nr 123/1 

92.  Roztoka dz. nr 202 

93.  Zdonia  dz. nr 141 

94.  Stróże - Wola Stróska  Stróże, dz. nr 302/2 i nr 259/13; 

Wola Stróska, dz. nr 11/2 

95.  Olszowa dz. nr 277/3 

96.  Stróże dz. nr 316 

97.  Stróże dz. nr 356 

98.  Stróże dz. nr 335/1 

Źródło: Urząd Miejski w Zakliczynie 

 

Łączna długość chodników przebiegających wzdłuż dróg gminnych, powiatowych  

i wojewódzkich w Gminie Zakliczyn wynosi 27 494 mb.  

 
Tabela 13. Wykaz chodników w Gminie Zakliczyn 

Lp. Droga 

 

Długość w mb 

1.  Droga powiatowa nr 1356K 960 

2.  Droga powiatowa nr 1408K 2309 

3.  Droga powiatowa nr 1410K 7617 

4.  Droga powiatowa nr 1404K 710 

5.  Zakliczyn, ul. Ofiar Katynia 280 

6.  Zakliczyn, ul. Grabina 1650 

7.  Zakliczyn, Rynek 450 

8.  Zakliczyn, ul. Różana 70 

9.  Zakliczyn, ul. Korczyńskiego 300 

10.  Zakliczyn, ul. Spokojna 580 

11.  Zakliczyn, ul. Browarki 160 

12.  Zakliczyn, ul. Kopernika 150 

13.  Zakliczyn, ul. Piłsudskiego 250 

14.  Zakliczyn, ul. Jagiellońska 1145 

15.  Zakliczyn, ul. Kamieniec 233 

16.  Droga wojewódzka nr 980 6040 

17.  Droga wojewódzka nr 975 4590 

Razem 27 494 

Źródło: Urząd Miejski w Zakliczynie 

 

6. Przystanki gminne 

Przy drogach gminnych wyznaczono 48 przystanków komunikacyjnych, których właścicielem 

lub zarządzającym jest Gmina Zakliczyn.  W 2019 r. wydano 11 zezwoleń na zatrzymywanie 

się na przystankach gminnych operatorom lub przewoźnikom wykonującym przewozy osób  

w krajowym transporcie drogowym. 
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Tabela 14. Wykaz przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zakliczyn, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zakliczyn. 

Lp. Miejscowość – Nazwa przystanku Nr przystanku 

1.  Bieśnik – Most  01, 02 

2.  Dzierżaniny – Krzyż 01, 02 

3.  Dzierżaniny – Skrzyżowanie 03, 04 

4.  Dzierżaniny – Szkoła 05, 06 

5.  Dzierżaniny – Granica 07, 08 

6.  Faściszowa – Szkoła Marzeń  01, 02 

7.  Faściszowa – Góra  03, 04 

8.  Faściszowa – Granice 05, 06 

9.  Faściszowa – Lwowska IV 07, 08 

10.  Filipowice – Dolny Łęg I 01, 02 

11.  Filipowice – Dolny Łęg II 03, 04 

12.  Filipowice – Górny Łęg III 05, 06 

13.  Filipowice – Szkoła 01 

14.  Jamna I  01, 02 

15.  Jamna II (Parking) 03 

16.  Kończyska I (droga od DW 980) 01, 02 

17.  Kończyska II (Klasztor)  03, 04 

18.  Kończyska III (Kapliczka) 05, 06 

19.  Kończyska IV 07, 08 

20.  Kończyska – Biała Góra  01, 02 

21.  Lusławice – Lwowska I 01, 02 

22.  Lusławice – Lwowska II 03, 04 

23.  Lusławice – Lwowska III 05, 06 

24.  Lusławice – Szczypkówka 01, 02 

25.  Olszowa I 01, 02 

26.  Olszowa II  03, 04 

27.  Olszowa III 05, 06 

28.  Paleśnica – Szkoła  01 

29.  Paleśnica – Most (droga do Jamnej) 01, 02 

30.  Ruda Kameralna I (Most) 01, 02 

31.  Ruda Kameralna II 03, 04 

32.  Słona – Góra I 01, 02 

33.  Słona – Góra II 03, 04 

34.  Wesołów – Chrapy I 01, 02 

35.  Wesołów – Chrapy II 03, 04 

36.  Wesołów – Pobrzeże I 01, 02 

37.  Wesołów – Pobrzeże II 03, 04 

38.  Wesołów – Pobrzeże III (granica Filipowic) 05, 06 

39.  Wesołów – Stary Most 01, 02 

40.  Wróblowice – Załawcze I 01, 02 

41.  Wróblowice – Załawcze II 03, 04 

42.  Zakliczyn – ul. Grabina I  01, 02 

43.  Zakliczyn – ul. Grabina II 03, 04 

44.  Zakliczyn – ul. Grabina III 05, 06 

45.  Zakliczyn – ul. Różana  07 

46.  Zakliczyn – Rynek  08 

47.  Zakliczyn – ul. Malczewskiego (Szkoła) 09 

48.  Zawada Lanckorońska – Pętla 01 

Źródło: Urząd Miejski w Zakliczynie 
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7. Gminne linie komunikacyjne 

 

Gminne linie komunikacyjne w Gminie Zakliczyn funkcjonują w udziałem środków budżetu 

państwa z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Celem dofinansowania ze środków 

Funduszu zadań własnych organizatorów publicznego transportu zbiorowego jest 

reaktywowanie zamkniętych lub utworzenie nowych połączeń autobusowych. W Gminie 

Zakliczyn uruchomiono we wrześniu 2019 r. trzy gminne linie komunikacyjne w ramach 

Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych: 

• nr 1 Paleśnica – Wróblowice 

• nr 2 Zakliczyn Rynek – Jamna 

• nr 3 Zakliczyn Rynek – Dzierżaniny 

 

Wartość zadania w okresie IX – XII 2019 r. wyniosła 52 124,80 zł, w tym 32 578,00 zł z budżetu 

państwa oraz 19 546,80 zł z budżetu gminy. 

 

8. Oświetlenie uliczne w gminie 

 

Liczba punktów oświetlenia ulicznego w Gminie Zakliczyn według stanu na dzień 31.12.2019 

r. wynosiła 784 szt. Zgodnie z umową na świadczenie usług oświetlenia ulicznego podpisanej 

z TAURON z dnia 29.12.2017 r. za punkt świetlny na sieci wspólnej koszt wynosi 10,00 zł 

netto, za punkt świetlny na sieci wydzielonej 15,30 zł netto. Koszty zużycia energii elektrycznej 

dla potrzeb oświetlenia ulicznego stanowiły w 2019 roku kwotę 275 244,36 zł, koszty 

konserwacji wyniosły 123 772,86 zł, a budowa nowego oświetlenia ulicznego kosztowała  

68 208,19 zł.  
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VIII.  OŚWIATA I KULTURA 
 

 

1. Przedszkola i szkoły 

 

W Gminie Zakliczyn funkcjonuje sześć jednostek oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina: 

1) Przedszkole Publiczne Nr 1 w Zakliczynie 

2) Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Filipowicach 

3) Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Gwoźdźcu 

4) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paleśnicy 

5) Szkoła Podstawowa w Stróżach 

6) Szkoła Podstawowa im. Lanckorońskich w Zakliczynie wraz z Filią w Charzewicach  

 

Na terenie Gminy Zakliczyn funkcjonują także jednostki oświatowe, dla których organem 

prowadzącym są osoby prawne inne niż gmina: 

1) Przedszkole Niepubliczne p.w. Św. Rodziny w Zakliczynie, prowadzone przez 

Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa – Prowincja Tarnowska 

2) Szkoła Podstawowa im. Jacka Malczewskiego w Faściszowej, Szkoła Publiczna 

prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły im. Jacka Malczewskiego “Szkoła 

Marzeń” 

3) Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wróblowicach, prowadzony przez 

Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Szkoły we Wróblowicach 

 

Do przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Zakliczyn w 2019 roku uczęszczało 1314 dzieci i uczniów, w tym 392 dzieci do przedszkoli  

i oddziałów przedszkolnych i 922 uczniów do szkół podstawowych. Do Przedszkola 

Publicznego Nr 1 w Zakliczynie uczęszczało w 2019 roku 141 dzieci, co oznacza 36% 

wszystkich dzieci z gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. W największej 

placówce oświatowej w gminie (Szkoła Podstawowa w Zakliczynie wraz ze Szkołą Filialną  

w Charzewicach) naukę pobierało 484 uczniów, co stanowi 52,5% ogółu uczniów w gminnych 

szkołach podstawowych. 

   
Tabela 15. Liczba dzieci i uczniów w przedszkolach i szkołach, dla których Gmina Zakliczyn jest 

organem prowadzącym wg stanu na dzień 30.09.2019 r. 

Lp. Nazwa przedszkola/szkoły Liczba dzieci/uczniów Liczba 

dzieci/uczniów 
dzieci (przedszkole  

i oddział 

przedszkolny) 

uczniowie 

szkoła podstawowa 

1.  Przedszkole Publiczne Nr 1 

w Zakliczynie 

141 - 141 

2.  Zespół Szkoły Podstawowej  

i Przedszkola w Filipowicach 

37 79 116 

3.  Zespół Szkoły Podstawowej  

i Przedszkola w Gwoźdźcu 

38 73 111 

4.  Szkoła Podstawowa w Stróżach 50 116 166 

5.  Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Paleśnicy 

63 170 233 
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6.  Szkoła Podstawowa w 

Zakliczynie wraz ze Szkołą 

Filialną w Charzewicach 

63 484 547 

Razem 392 922 1314  

Źródło: Urząd Miejski w Zakliczynie 

 

Do przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym były niepubliczne 

osoby prawne w 2019 roku uczęszczało 208 dzieci i uczniów, w tym 77 dzieci do przedszkoli 

i oddziałów przedszkolnych oraz 131 uczniów do szkół podstawowych. Prym wiedzie 

Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wróblowicach, do którego uczęszcza 91 dzieci, 

w tym 31 dzieci przedszkolnych oraz 60 uczniów szkoły podstawowej. 

 
Tabela 16. Liczba dzieci i uczniów w przedszkolach i szkołach niepublicznych wg stanu na dzień 

30.09.2019 r. 

Lp. Nazwa i adres 

przedszkola/szkoły 

 

Organ 

prowadzący 

Liczba dzieci/uczniów Liczba 

dzieci/ 

uczniów 
dzieci 

(przedszkole  

i oddział 

przedszkolny) 

uczniowie 

szkoła  

podstawowa 

1.  

 

Przedszkole 

Niepubliczne pw. Św. 

Rodziny  

w Zakliczynie  

Zgromadzenie Sióstr 

Św. Józefa Prowincja 

Tarnowska 

30 - 30 

2.  Szkoła Podstawowa 

im. Jacka 

Malczewskiego, 

w Faściszowej 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół Szkoły 

Imienia Jacka 

Malczewskiego  

"Szkoła Marzeń"  

16 71 87 

3.  

 

Niepubliczny Zespół 

Szkolno-Przedszkolny  

we Wróblowicach  

Stowarzyszenie 

Przyjaciół i 

Sympatyków Szkoły  

we Wróblowicach 

31 60 91 

Razem 77 131 208   

Źródło: Urząd Miejski w Zakliczynie 

 

W przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Zakliczyn w 2019 roku zatrudnionych 

było 162 nauczycieli, w tym w największej placówce (Szkoła Podstawowa w Zakliczynie wraz 

ze Szkołą Filialną w Charzewicach) – 61 pedagogów (38% ogółu nauczycieli). Nauczyciele 

zatrudnieniu byli łącznie na 146,42 etatach, w tym 119,82 etatów subwencyjnych (82% ogółu 

etatów) oraz 26,60 etatów niesubwencyjnych (nauczyciele wychowania przedszkolnego). 

Dodatkowo 12,41 etatu nauczycieli rozliczane było w ramach godzin ponadwymiarowych.  

 
Tabela 17. Stan zatrudnienia w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Zakliczyn 

wg stanu na dzień 30.09.2019 r. 

Lp. Nazwa i adres 

przedszkola/szkoły 

zatrudnienie nauczycieli liczba 

nauczycieli 
Etat 

umowa 

Etat 

subwen-

cyjny 

Etat 

niesub-

wencyjny 

Godziny 

ponadwy-

miarowe 

1.  

 

Przedszkole Publiczne Nr 1 

w Zakliczynie 

11,24 0 11,24 0,42 13 
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2.  Zespół Szkoły Podstawowej i 

Przedszkola w Filipowicach  

18,03 14,89 3,14 1,94 21 

3.  

 

Zespół Szkoły Podstawowej i 

Przedszkola w Gwoźdźcu  

14 11,86 2,14 1,85 20 

4.  

 

Szkoła Podstawowa w Stróżach 20,36 14,47 5,89 2,17 21 

5.  Zespół Szkolno-Przedszkolny w 

Paleśnicy  

24,18 20,57 3,61 1,64 26 

6.  Szkoła Podstawowa w 

Zakliczynie wraz ze Szkołą 

Filialną w Charzewicach 

58,61 58,03 0,58 4,39 61 

Razem: 146,42 119,82 26,60 12,41 162 

Źródło: Urząd Miejski w Zakliczynie 

 

Na podstawie uchwały Nr IV/26/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 20 grudnia 2018 r. 

Urząd Miejski w Zakliczynie prowadzi wspólną obsługę przedszkoli, szkół i żłobka – jednostek 

organizacyjnych Gminy Zakliczyn w zakresie obsługi finansowej, polegającej na prowadzeniu 

scentralizowanej obsługi finansowo-księgowej i rachunkowości jednostek obsługiwanych. 

 

Wydatki na prowadzenie poszczególnych gminnych placówek oświatowych w 2019 r. 

wyniosły łącznie 15 326 210,68 zł, co oznacza, że utrzymanie jednego ucznia w gminnych 

placówkach oświatowych kosztuje średnio 11 666,58 zł rocznie. 

 
Tabela 18. Wydatki na prowadzenie poszczególnych gminnych placówek oświatowych w 2019 r. 

Nazwa jednostki Wydatki w zł Liczba 

uczniów/dzieci 

Wydatki w przeliczeniu 

na jednego ucznia/dziecko 

w zł 

Przedszkole Nr 1  

w Zakliczynie 

1 344 560,57 141 9 535,89 

Zespół Szkoły 

Podstawowej i Przedszkola  

w Filipowicach 

1 690 688,92 116 14 574,90 

Zespół Szkoły 

Podstawowej i Przedszkola  

w Gwoźdźcu 

1 474 138,70 111 13 280,53 

Szkoła Podstawowa  

w Stróżach 

1 511 012,79 166 9 102,49 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Paleśnicy 

2 635 551,73 233 11 311,38 

Szkoła Podstawowa  

w Zakliczynie 

6 670 257,97 547 12 194,26 

Razem 15 326 210,68 1314 11 666,58 (średnio) 

Źródło: Urząd Miejski w Zakliczynie 

 

Subwencja w 2019 roku dla Gminy Zakliczyn wyniosła: 12 119 772,00 zł, w tym: kwota  

z podstawowej metryczki to 11 790 055,00 zł oraz dodatkowa metryczka subwencji oświatowej 

329 717,00 zł (środki przyznane w związku z realizacją podwyżek dla nauczycieli od  

1 września 2019 r.). Ze środków rezerwy oświatowej subwencji ogólnej Gmina Zakliczyn 

otrzymała w 2019 r. kwotę 80 683,00 zł (60 096,00 zł z tytułu doposażenia pracowni w ZSPiP 

w Gwoźdźcu oraz 20 587,00 zł na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw 

nauczycieli). 
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Ponadto Gmina Zakliczyn uzyskała w 2019 roku dotację celową z budżetu państwa na 

realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 436 333,00 zł. 

 

Urząd Miejski w Zakliczynie na podstawie ustawy Prawo oświatowe przekazał w 2019 roku 

dotacje dla podmiotów niepublicznych (Zgromadzenie Sióstr i dwa stowarzyszenia oświatowe) 

prowadzących przedszkola i szkoły podstawowe na terenie Gminy Zakliczyn w łącznej 

wysokości 1 991 369,23 zł, w tym:  

a. dla przedszkola niepublicznego w Zakliczynie – 206 817,66 zł (10,4% ogółu dotacji dla 

placówek niepublicznych),  

b. dla Szkoły Podstawowej w Faściszowej 912 691,00 zł (45,8%), w tym dla oddziału 

przedszkolnego – kwota 117 517,92 zł i dla uczniów szkoły – kwota 795 173,08 zł, 

c. dla Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Wróblowicach – 871 860,57 zł 

(43,8%), w tym dla przedszkola funkcjonującego przy zespole – kwota 247 515,27 zł oraz 

dla uczniów szkoły – kwota 624 345,30 zł. 

 

Dodatkowo na pokrycie kosztów pobytu 37 dzieci mieszkających w Gminie Zakliczyn,  

a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach (Czchów - 23 dzieci, Wojnicz - 9 dzieci, 

Pleśna - 2 dzieci, Dębno - 1 dziecko, Gromnik – 1, dziecko, miasto Tarnów - 1 dziecko) 

wydatkowano w 2019 r, kwotę w wysokości 293 791,88 zł, w tym najwięcej – Gminie Czchów 

przekazano 181 428,60 zł (61,8% ogółu przekazanych środków finansowych). 

 

Z kolei z innych gmin uzyskano w 2019 r. kwotę w wysokości 174 795,02 zł jako zwrot kosztów 

utrzymania 29 dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Zakliczyn, w tym  

najwięcej – z Gminy Gromnik uzyskano kwotę 51 941,34 zł (29,7% ogółu uzyskanych środków 

w innych gmin). Dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Zakliczyn pochodziły 

z gmin: Gromnik – 11 dzieci, Czchów – 7, Gródek n/Dunajcem – 6, Dębno – 3, Ciężkowice – 

1 dziecko, Pleśna – 1. 

 

Liczba i wartość stypendiów szkolnych. 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym to stypendia przyznawane przez 

Dyrektorów szkół na koniec roku szkolnego oraz stypendia Burmistrza Miasta i Gminy 

Zakliczyn. W 2019 r. stypendia Dyrektora otrzymało łącznie 129 uczniów, a łączna pula wypłat 

wyniosła 20 000,00 zł, podział na poszczególne szkoły przedstawia się następująco: 

1) SP Zakliczyn: 10 600,00 zł – 72 uczniów, 

2) ZSP Paleśnica: 3 900,00 zł – 21 uczniów, 

3) ZSPiP Filipowice: 1 600,00 zł – 5 uczniów, 

4) ZSPiP Gwoździec: 1 800,00 zł – 7 uczniów, 

5) SP Stróże: 2 100,00 zł – 24 uczniów. 

 

Stypendia Burmistrza przyznawane są dla uczniów i studentów z terenu Gminy Zakliczyn.  

W 2019 r. stypendia te otrzymało 31 osób, a ich wartość wyniosła 13 950,00 zł.  

 

Obok pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym udzielana jest uczniom pomoc 

materialna o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne). W 2019 r. wartość 

wypłaconych stypendiów socjalnych wyniosła 236 764,00 zł, z czego kwota 213 645,60 zł 

pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa. Stypendia szkolne przyznane w 2019 r. według 

rodzajów szkół:  

1) szkoły podstawowe: 170 uczniów, 

2) gimnazja: 14 uczniów, 

3) szkoły ponadgimnazjalne: 108 uczniów, 
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4) inne: 1 uczeń.  

 

W 2019 r. przyznano jeden zasiłek szkolny w wysokości 620,00 zł dla ucznia szkoły 

ponadgimnazjalnej. 

 

Wydatki na dowóz uczniów do szkół i przedszkoli w 2019 roku wyniosły łącznie 425 064,02 

zł, w tym na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie 

Gminy Zakliczyn oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do odpowiednich placówek poza 

gminą Zakliczyn (w ramach przetargu nieograniczonego) – kwota 285 332,00 zł, umowy  

z rodzicami dzieci niepełnosprawnych – 39 026,60 zł oraz koszty osobowe (kierowca busa 

gminnego i opiekun dzieci podczas dowozu do SOSW w Złotej) – 79 991,02 zł. 

 
Tabela 19. Informacja dotycząca realizowanych zadań/projektów oświatowych w 2019 roku. 

Lp. Nazwa 

zadania / 

projektu 

Okres 

realizacji 

zgodnie z 

umową 

Założenia i cel 

projektu 

Rezultaty Wartość 

zadania / 

projektu 

Dofinan-

sowanie 

1.    

  

  

Jeżdżę z 

głową 

29.01.2019 -

29.03.2019  

Nauka jazdy na 

nartach, 

zorganizowana w 

grupach w ramach 

zajęć pozalekcyjnych 

dla uczniów gminy 

Zakliczyn.  

Zajęcia 

zorganizowane na 

Stacji Narciarskiej 

Jurasówka w 

Siemiechowie oraz 

Wyciągu 

Narciarskim 

Jastrzębia. 

Kurs 20 godzin dla 

każdego uczestnika. 

Dzięki projektowi 72 

uczniów nabyło 

podstawowe 

umiejętności i 

podstawy poprawnej 

techniki jazdy na 

nartach, uczniowie 

uczyli   się jak  

rozważnie 

i bezpiecznie 

korzystać z różnego 

rodzaju stoków i tras 

narciarskich. 72 

uczniów 

z gminy Zakliczyn 

poprawiło  kondycję 

i podniosło  ogólną 

sprawność fizyczną. 

24.887,37 zł, 

w tym wkład 

własny 

Gminy: 

10.587,37 zł 

oraz  wpłaty 

rodziców  

100 zł x 72 

= 7.200,00 zł 

7.100,00 zł; 

Wojewó-

dztwo 

Małopol-

skie 

2.    

  

  

Umiem 

pływać 

04.03.2019 – 

19.12.2019 

Organizacja zajęć 

sportowych dla 

uczniów 

realizowanych w 

ramach zadania 

„Sport dla 

Wszystkich"; 

działania 

„Upowszechnianie 

sportu dzieci i 

młodzieży". Zajęcia 

sportowe dla 

uczniów  w ramach 

programu 

powszechnej nauki 

pływania „Umiem 

pływać. Głównym 

celem projektu jest 

aktywizacja fizyczna 

Zorganizowano 

wyjazdy na basen dla 

uczniów z terenu 

gminy Zakliczyn w 

okresie od kwietnia 

do czerwca 2019 r. i 

od października do 

grudnia 2019 r. 

Zajęcia odbywały się 

w Brzeskim Ośrodku 

Sportu i Rekreacji w 

Brzesku. Uczniowie 

klas I-III szkół 

podstawowych w 

liczbie 150 

uczestników przeszli 

20 godzinny  kurs 

nauki pływania. 

Celem głównym 

37.000,00 zł, 

w tym wkład 

własny 

Gminy: 

22.000,00 zł 

15.000,00 

zł; 

Minister-

stwo Sportu 

i Turystyki 
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dzieci szkolnych, 

nabycie 

podstawowych 

umiejętności 

pływania, 

profilaktyka wad 

postawy oraz 

nadwagi i otyłości. 

zajęć było 

upowszechnianie 

aktywności fizycznej 

dzieci w środowisku 

wodnym oraz 

nabywanie przez nie 

podstawowych 

umiejętności 

pływania, a także 

uświadomienie 

dzieciom i rodzicom 

korzyści 

zdrowotnych jakie 

pociąga za sobą 

nauka tej ważnej 

umiejętności. 

3.    

  

  

Poprawa 

dostępno-

ści do 

świadczeń 

stomatolo-

gicznych 

dzieci i 

młodzieży 

w szkołach 

w 2018 r. 

obowiązek 

utrzymania 

gabinetu 

przez okres 6 

lat. 

Poprawa dostępności 

do świadczeń 

stomatologicznych 

dla dzieci i 

młodzieży w 

szkołach publicznych 

przez wyposażenie 

do końca 2018 r. 

szkolnych gabinetów 

stomatologicznych w 

sprzęt 

stomatologiczny 

niezbędny do 

zabezpieczenia 

realizacji świadczeń. 

Podniesienie 

poziomu wiedzy 

uczniów i ich  

rodziców oraz 

kształtowanie 

umiejętności i 

nawyków dbania o 

zdrowie jamy ustnej 

przez realizację w 

roku szkolnym 

2018/2019 projektów 

edukacyjnych. 

W ramach programu 

zrealizowano projekt 

edukacyjny w 

zakresie zdrowia 

jamy ustnej dla 

uczniów i rodziców 

w Szkole 

Podstawowej w 

Zakliczynie. 

Wyposażono gabinet 

stomatologiczny, 

zakupiono: 

Unit dentystyczny, 

autoklaw, 

wstrząsarkę do 

amalgamatu, 

lodówkę do 

przechowywania 

leków, biuro i fotel 

biurowy, szafy do 

przechowywania 

leków i 

dokumentacji, szafkę 

z umywalką oraz 

baterią, podajnik do 

mydła, środka 

dezynfekującego i 

ręczników 

papierowych 

- - 

4.    

  

  

Wyprawka 

szkolna 

2019 

01.01.2019 -

31.12.2019 

Dofinansowanie 

zakupu 

podręczników i 

materiałów 

edukacyjnych w 

ramach Rządowego 

programu pomocy 

uczniom w 2019 r. – 

„Wyprawka 

szkolna". 

Dofinansowanie 

zakupu 

podręczników dla 8 

uczniów Zespołu 

Szkół 

Ponadpodstawowych 

w Zakliczynie. 

3.126,60 zł 3.126,60 zł; 

Minister-

stwo 

Edukacji 

Narodowej 
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5.    

  

  

Dotacja na 

podręczni-

ki 

01.01.2019 - 

31.12.2019 

Dotacja celowa na 

wyposażenie szkól w 

podręczniki, 

materiały edukacyjne 

lub materiały 

ćwiczeniowe 

otrzymana w 2019 r. 

Liczba szkół , które 

zapewniły uczniom 

dostęp do 

bezpłatnych 

podręczników lub 

materiałów 

edukacyjnych oraz 

materiałów 

ćwiczeniowych: 7, 

Liczba uczniów 

objętych dotacją: 

1053 

85.173,76 85.173,76 

zł; 

Minister-

stwo 

Edukacji 

Narodowej 

6.    

  

  

Kształce-

nie 

młodocia-

nych 

pracowni-

ków  

01.01.2019 -

31.12.2019 

Dofinansowanie 

pracodawcom 

kosztów kształcenia 

młodocianych 

pracowników w 2019 

r. 

Nauka zawodu: 8 

młodocianych 

 

64.648,00 zł 64.648,00 

zł; 

Wojewoda 

Małopolski 

7.    

  

  

Moderni-

zacja 

kształcenia 

zawodo-

wego w 

Małopol-

sce II 

01.01.2019 -

31.12.2019 

Modernizacja 

kształcenia 

zawodowego w 

Małopolsce II" 

projekt realizowany 

w ramach  Osi 

Priorytetowej 10 

Działania 10.2 

Poddziałania 10.2.3 

Regionalnego 

Programu 

Operacyjnego 

Województwa 

Małopolskiego na 

lata 2014-2020 

współfinansowanego 

z Europejskiego 

Funduszu 

Społecznego 

  

W gminie Zakliczyn 

utworzono 2 Szkolne 

Punkty Informacji i 

Kariery:  SP w 

Paleśnicy i w SP w 

Zakliczynie, które 

działają od 

24.04.2017 r. 

Obydwa punkty 

wyposażono, 2 

nauczycielki 

ukończyły studia 

podyplomowe. 

W kolejnym okresie 

planuje się 

utrzymanie 

utworzonych 

SPIneK. W szkołach 

prowadzone będą 

warsztaty oraz 

poradnictwo 

indywidualne. 

20.623,24 zł, 

w tym wkład 

własny 

Gminy:  

2.062,24 zł 

  

w tym: 

18 561,00 

zł; RPO 

WM 

  

  

  

  

  

Źródło: Urząd Miejski w Zakliczynie 

 

2. Osiągnięcia edukacyjne uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Zakliczyn 

 

W kuratoryjnych konkursach przedmiotowych: 

1) dwóch Finalistów Małopolskiego Konkursu Chemicznego dla uczniów szkół 

podstawowych województwa małopolskiego organizowanego przez KO Kraków 

2) Finalistka Małopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego 

3) Finalistka Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego 

 

Ogólnopolskie, wojewódzkie konkursy tematyczne 

1) Dwie osoby zajęły  I miejsce w etapie Wojewódzkim Konkursie Krajoznawczym 

„POZNAJEMY OJCOWIZNĘ” 
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2) II miejsce w etapie Wojewódzkim Konkursie Krajoznawczym „POZNAJEMY 

OJCOWIZNĘ” 

3) Dwóch uczniów zajęło II miejsce w  Ogólnopolskim Konkursie  Krajoznawczym 

„POZNAJEMY OJCOWIZNĘ” 

4) III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Krajoznawczym „POZNAJEMY 

OJCOWIZNĘ” 

5) Dwie osoby zdobyły wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym 

„Wrzosy 2018” 

6) I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Wrzosy 2018” 

7) II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Wrzosy 2018” 

8) Laureatka czytelniczego Konkursu „Czytam, znam, rozumiem” 

9) Dwie  Laureatki Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Bohaterowie są wśród 

Nas” 

10) III miejsce w Ogólnopolski Konkursie Historycznym „75 rocznica Bitwy o Monte 

Cassino” 

11) Laureatka etapu Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu „Myśli Jana Pawła II” 

12) Dwóch Finalistów etapu Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Czytelniczego 

„Wielka Liga Czytelników” 

13) Trzech finalistów etapu Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu „Myśli Jana 

Pawła II” 

14) I miejsce Mistrz czytania w Małopolskim Konkursie Pięknego Czytania  

15) II miejsce w Powiatowym Konkursie Poezji i Pieśni Patriotycznej  

16) II miejsce w konkursie Poezji i Piosenki Patriotycznej w Wadowicach 

17) Laureatka VI Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii” 

 

Konkursy artystyczne 

1) III miejsce w przeglądzie Poezji i Pieśni Patriotycznej 

2) II miejsce podczas  XXX przeglądu dziecięcych Zespołów Folklorystycznych 

Krakowiaczek w kategorii instrumentalista ludowy heligonka 

3) II miejsce oraz wyróżnienie w województwie w  IX Ogólnopolskim Konkursie 

Plastycznym „Bezpiecznie na wsi : maszyna pracuje, a dziecko obserwuje”  

4) III miejsce w XVI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Błogosławiona Karolino 

świeć nam przykładem”  

5) I miejsce w XXX przeglądzie dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Krakowiaczek  

w kategorii instrumentalista ludowy skrzypce 

6) III miejsce w XXII Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. I.J Paderewskiego 

 

Zawody sportowe  

1) III miejsce w finale Wojewódzkim w Drużynowym Tenisie Stołowym chłopców 

2) II miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Województwa Małopolskiego Juniorów  

w Tenisie Stołowym chłopców  

3) I miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Województwa Małopolskiego 

 

Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy 

1) II miejsce w XLVII Ogólnopolskim Turnieju Turystyczno-Krajoznawczy w kategorii 

Gimnazjum – etap wojewódzki 

2) III miejsce w XLVII Ogólnopolskim Turnieju Turystyczno-Krajoznawczy w kategorii 

Szkoła Podstawowa – etap wojewódzki 
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Programy i projekty w których uczestniczyły szkoły 

 

SP Paleśnica 

• "Nie pal przy mnie proszę"; 

• "Odblaskowa szkoła"; 

• "Już pływam"; „Umiem pływać” 

• "Owoce i mleko w szkole"; 

• "Trzymaj formę"; 

• "Śniadanie daje moc"; 

• "Cała Polska czyta dzieciom"; 

 

ZSPiP w Gwoźdźcu 

• „Trzymaj formę” 

• „Znajdź właściwe rozwiązanie” 

• „Nie pal przy mnie proszę” 

• „Akademia Aquafresh” 

• „Owoce w szkole” 

• „Szklanka mleka” 

• „Drugie śniadanie” 

 

SP w Stróżach 

• „Nie pal przy mnie proszę” 

• „Znajdź właściwe rozwiązanie” 

• „Czyste powietrze wokół nas” 

• „Śniadanie daje moc” 

• „Kubusiowi przyjaciele natury” 

• „Akademia Aquafresh” 

• „Mamo, tato wolę wodę” 

• „Cała Polska czyta dzieciom” 

• „List do sąsiada” 

• „Dzień czystego powietrza” 

• „Dobrze Cię widzieć” 

 

Szkoła Podstawowa „Szkoła Marzeń” w Faściszowej 

• Bezpieczny Internet 

• „Mrówka” – bezpieczeństwo na drodze 

• „Czyste powietrze wokół Nas” 

• „Jeżdżę z głową” 

• „Już pływam” 

• „Lekki tornister” 

• „Niesamowity świat higieny jamy ustnej” 

• „Program dla szkół” – owoce, warzywa i przetwory mleczne w szkole 

• „Fluoryzacja” 

• „Śniadanie daje moc” 

 

SP Zakliczyn  

• „Bezpieczeństwo w szkole i na drodze” 

• Spotkanie edukacyjne z policjantem – bezpieczeństwo w czasie wolnym, 

bezpieczeństwo w sieci – cyberprzemoc, odpowiedzialność karna nieletnich 

• „Bezpieczeństwo w sieci – współczesne zagrożenia” 
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• Warsztaty udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 

• Warsztaty profilaktyczne „E-szkodliwe czyli o E-papierosach” 

• Warsztaty profilaktyczne „Marihuana – prawda i mity” 

• Warsztaty profilaktyczne „Rozmowa jest dobra na wszystko. O sztuce 

porozumiewania się.” 

• Warsztaty profilaktyczne „Czy wszystkie emocje są potrzebne? Jak opanować złość?” 

• Szkolenie koordynatorów młodzieżowych liderów projekcie NO PROMIL-NO 

PROBLEM 

• Spektakl profilaktyczny „Wspomnienia narkomanki” 

• Warsztaty w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej „Klikam z głową” 

• Warsztaty profilaktyczne „Jeden mamy świat” 

• Warsztaty profilaktyczne „Z całej mocy stop przemocy” 

• Udział w PMFT w Nowym Sączu „Wartości młodzieży we współczesnym świecie – 

zagrożeniem czy szansą?” – realizacja spektaklu  

• „Nie pal przy mnie proszę” 

• „Trzymam formę” 

• „Znajdź właściwe rozwiązanie” 

• „Bieg po zdrowie” 

• „Zdrowie zaczyna się od zębów” 

• „Śniadanie daje moc” 

• „Niesamowity świat higieny jamy ustnej” 

 

ZSPiP w Filipowicach 

• Program profilaktyczno-wychowawczy 

 

1. Projekty zewnętrzne realizowane w szkołach 

 

SP Paleśnica 

• „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II” 

• „Vulcan kompetencji” 

• „ Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa” 

 

ZSPiP w Gwoźdźcu  

• „ProgramujeMy Tarnowski” 

• „Mieć wyobraźnię Miłosierdzia” 

• „Kredobranie” 

• „Czytajcie przedszkolaki” 

• „Góra grosza” 

 

SP w Stróżach 

• „Wychowanie przez czytanie” 

• „Mądrzy cyfrowi” 

• „Lepsza szkoła” 

• „Dzień bezpiecznego Internetu” 

• „Coode week” 

• „Program dla szkół” 

• „Umiem pływać” 

• „Jeżdżę z głową” 

• „Wielka Liga Czytelników” 
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• „Do hymnu” 

• „ProgramujeMy Tarnowski” 

• „Historia zatrzymana w kadrze” 

 

SP Zakliczyn  

• „Odblaskowa Szkoła” – uczniowie klas I-III SP; 

• „Europejski Tydzień Ruchu” – uczniowie klas I-VIII SP; 

• Ogólnopolska akcja charytatywna „POLA NADZIEI 2019” – uczniowie klas  

gimnazjalnych; 

• „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” – uczniowie klas VII i VIII SP oraz klas 

gimnazjalnych; 

• „Nikolauszug 2018” – udział wolontariuszy Szkoły w programie międzynarodowym 

organizowanym przez SFOP; 

• „ProgramujeMY tarnowski" – uczniowie klas I-III SP; 

• „Śniadanie Daje Moc” – uczniowie klas I, IV i VIII SP; 

• Niesamowity świat higieny jamy ustnej” – dzieci z oddziałów przedszkolnych 

i uczniowie klas I SP; 

• „Jeżdżę z głową” – uczniowie klas III-VII SP; 

• „Umiem pływać – uczniowie klas I-III SP; 

• Ogólnopolski program „SKS” – trzy grupy uczniów z klas IV-VIII SP; 

• „Owoce i mleko w szkole” – uczniowie klas I-V SP. 

 

ZSPiP w Filipowicach 

• „Porgramujemy.pl” 

• „Szkoła Młodych Patriotów” 

• „Szkoła Dla Niepodległej” 

• „Biblioteka - Szkolne Centrum Kultury” 

• Mamy „Kota na punkcie mleka” 

• „Owoce i warzywa w szkole” 

• „Umiem pływać” 

• „Jeżdżę z głową” 

• „Bądź widoczny na drodze” 

 

Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wróblowicach  

• „Drużyna gadaczy angielskich” w ramach programu English Teaching 

• „Nauczyciel z przyszłości” w ramach programu Erasmus+ 

• „Patrioci otwarci na kulturę” w ramach programu PZU z Kulturą 

• „Tradycyjny sad” organizowane przez Fundację Banku Ochrony Środowiska 

 

Szkoła Podstawowa „Szkoła Marzeń” w Faściszowej 

• „Historia zatrzymana w kadrze” 

• „Aktywna Tablica” 

• „Bądźmy poszukiwaczami autorytetu” 

• „Wielka mapa Polski” 

 

3. Działalność Samorządowego Żłobka w Zakliczynie 

 

Na podstawie uchwały Nr LIII/437/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 września 

2018 roku w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka w Zakliczynie i ustalenia statutu 

utworzono Samorządowy Żłobek w Zakliczynie dla 25 dzieci, z siedzibą przy ul. Spytka 
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Jordana 2, 32-840 Zakliczyn (w budynku nowo wybudowanego przedszkola). Żłobek rozpoczął 

formalne funkcjonowanie (nabór dzieci) z dniem 1 stycznia 2019 roku. Żłobek jest 

wyodrębnioną jednostką organizacyjną Gminy Zakliczyn, prowadzoną w formie samorządowej 

jednostki budżetowej. Żłobek realizuje funkcję opiekuńczą, wychowawczą oraz edukacyjną.  

 

Celem Żłobka jest udzielanie świadczeń, które swoim zakresem obejmują działalność 

pielęgnacyjną, wychowawczą i edukacyjną, wspomagają wyrównywanie szans rozwojowych 

dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat, wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego 

dziecka zgodnie z indywidualnymi możliwościami, potencjałem oraz objęcie szczególną 

opieką dzieci niepełnosprawnych.  

 

Według stanu na dzień 31.12.2019 r. do żłobka zapisanych było 25 dzieci. W żłobku 

zatrudnionych jest na umowę o pracę 8 osób, w tym dyrektor, 5 opiekunek, 2 pracowników 

obsługi oraz 3 osoby w ramach umów cywilnoprawnych. Koszt utrzymania żłobka w 2019 roku 

wyniósł 295 779,75 zł. 

 

W 2019 roku Gmina Zakliczyn otrzymała z programu „Maluch+” dofinansowanie 

funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Samorządowym Żłobku w Zakliczynie 

w wysokości 33 000,00 zł. 

 

4. Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakliczynie  

 

Gminna Biblioteka Publiczna im. Ojca Jana Góry w Zakliczynie jest samorządową instytucją 

kultury, która prowadzi swoją działalność statutową tj. gromadzenie, opracowywanie, 

konserwacja zbiorów oraz informację o zbiorach własnych i obcych. GBP wykonała w 2019 

roku wydatki w wysokości 1 092 237,47 zł, w tym 686 255,31 zł na modernizację nowej 

siedziby biblioteki przy ul. Rynek 15 (budynek byłej szkoły podstawowej). Przychody 

biblioteki stanowiły kwotę 1 098 610,41 zł, w tym dotacja z MKIDN (Instytut Książki)  

w wysokości 509 816,48 zł, dotacja celowa z budżetu gminy – 176 438,83 zł (na wydatki 

majątkowe) oraz  dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 376 000,00 zł (na działalność 

statutową). 

 

Zadaniem Biblioteki jest  gromadzenie, opracowywanie, konserwacja zbiorów oraz informacja 

o zbiorach własnych i obcych. W 2019 roku GBP powiększyła swój księgozbiór o 2 165 

woluminów, w tym ze środków Gminy 1 234 na kwotę 25 616 zł oraz  ze środków MKiDN 931 

woluminów na kwotę 19 900 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku biblioteka posiadała 

księgozbiór 57 463 woluminów. W 2019 zarejestrowanych zostało 2103 czytelników, w tym 

905 do lat 15. Wypożyczonych zostało ogółem 58 663 książki w tym: 24 284 dla dzieci, 28 489 

dla dorosłych oraz 5 890 literatury z innych działów. Na miejscu zostało udostępnionych 858 

książek. Biblioteka posiada również czytelnię i wypożyczalnię czasopism, z której na zewnątrz 

zostało wypożyczone 1 479 czasopism. Z czytelni internetowej korzystało 1 425 internautów. 

 

Biblioteka czynna była po 58 godzin tygodniowo, czyli od poniedziałku do piątku od godz. 800 

do godz. 1800, a w soboty od godz. 800 do godz. 1600. Biblioteka współpracuje ze szkołami  

i przedszkolami z terenu całej gminy, a także z organizacjami pozarządowymi. W zakresie 

działalności edukacyjnej (współpraca ze szkołami i przedszkolami) organizowane są lekcje 

biblioteczne oraz  konkursy czytelniczo-plastyczne. Biblioteka organizuje również spotkania 

autorskie dla dzieci i młodzieży. Biblioteka współpracuje także z innymi organizacjami, w tym: 

Środowiskowym Domem Samopomocy w  Stróżach oraz Warsztatami Terapii Zajęciowej  

w Dzierżaninach (organizowanie wystaw prac wykonanych przez uczestników zajęć) oraz  
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z Centrum aktywizacji i opieki seniorów w Kończyskach. Biblioteka współpracuje ze 

Stowarzyszeniem "Klucz" działającym przy Zakliczyńskim Centrum Kultury w Zakliczynie, 

organizując wystawy dotyczące ważnych wydarzeń i uroczystości patriotycznych. Gminna 

Biblioteka Publiczna brała czynny udział w przygotowaniach do Święta fasoli w Zakliczynie  

i przygotowaniu regionalnej potrawy z fasoli. 

 

W 2019 roku Biblioteka otrzymała dofinansowanie ze środków MKiDN (Instytut Książki)  

w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 

2016 – 2020”, na zadanie pod nazwą „Remont polegający na modernizacji i unowocześnieniu 

budynku mienia przy ul. Rynek 15 na potrzeby GBP  w  Zakliczynie”. W grudniu 2019 roku 

rozpoczęto przenoszenie księgozbioru do nowej siedziby biblioteki przy ul. Rynek 15  

w Zakliczynie. 

 

Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi w swojej nowej siedzibie w Zakliczynie salę 

komputerową z 14 stanowiskami komputerowymi z bezpłatnym dostępem do Internetu,  

z którego korzystają mieszkańcy Zakliczyna, jak również turyści przebywający w Gminie 

Zakliczyn.  

 

5. Działalność Zakliczyńskiego Centrum Kultury  

 

Zakliczyńskie Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury. Podstawowym, 

statutowym celem działalności Centrum, jest organizowanie działalności kulturalnej na terenie 

Gminy Zakliczyn. 

 

ZCK wykonał w roku 2019 roku plan finansowy jednostki w wysokości 1 147 566,75 zł,  

w tym:  

• dotacja Gminy Zakliczyn – 740 000 zł,  

• dotacja celowa na organizację dożynek wojewódzkich  - 90 000 zł  

• przychody własne Centrum –317 566,75 zł w tym dotacje i granty zewnętrzne - 141 

177,25 zł.   

 

W 2019 roku Zakliczyńskie Centrum Kultury realizowało statutowe cele i zadania opisane w 

drugim rozdziale Statutu ZCK w następujący sposób: 

 

1.    Wydawnictwo mediów informacyjnych 

• Portal informacyjny Zakliczyninfo wraz z profilem społecznościowym ZCK – 430 

opublikowane artykuły, 23 wydarzenia na profilu społecznościowym Facebook, ponad 

400 postów i filmów, najpopularniejsze o zasięgu ponad 5 300 użytkowników. Fanpage 

ZCK lubi 1 884 użytkowników 

• Miesięcznik "Głosiciel" – w roku 2019 ukazało się 9 numerów gazety o nakładzie 1 tys. 

egzemplarzy, w tym dwa numery łączone. To był ostatni rok formatu gazety, jaki znamy 

od 2011 roku.   

  

2.    Finansowanie działalności zespołów artystycznych 

• Studio Form Teatralnych "Scena Jordana" – wynagrodzenie instruktora (grant), 

• Strażacka Orkiestra Dęta "Filipowice" – wynagrodzenie kapelmistrza, wynajem i zakup 

instrumentów muzycznych (grant), koszty wyjazdu na przeglądy, festiwale, 

uroczystości z udziałem Orkiestry,  
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• Zespół Folklorystyczny "Gwoździec" – wynagrodzenie choreografa, akompaniatora, 

kapeli ludowej, zakup strojów ludowych (grant), koszty wyjazdu na przeglądy, 

festiwale, uroczystości z udziałem ZF "Gwoździec", 

• Chór "Cantando canzoni" – wynagrodzenie chórmistrza, koszty wyjazdu na przeglądy, 

festiwale, uroczystości z udziałem Chóru, nagranie płyty (grant),  

• Kapela „Opatkowice” – wynagrodzenie instruktora i zakup strojów ludowych (grant),  

• Młodzieżowy Zespół Tańca Nowoczesnego "Vision" – wynagrodzenie choreografa.  

 

3. Edukacja kulturalna 

Mateczniki Tradycji ZCK realizowane w ramach Małopolskiej Szkoły Tradycji MCK 

"Sokół" Nowy Sącz: 

− Matecznik tańca ludowego – świetlica w Borowej; Nauka tańca ludowego: Ewelina 

Pawlik - instruktor, akompaniator - Janusz Fudyma. 

− Matecznik muzyki ludowej w ratuszu w Zakliczynie; Nauka gry na heligonce: 

Marcin Korbut – mistrz; Nauka gry na klarnecie: Marcin Korbut – mistrz; Nauka 

gry na skrzypcach: Anna Wenc-Zabawa – mistrz; Nauka gry na kontrabasie: 

Kazimierz Dębicki - mistrz. 

− Mateczniki rzemiosła: Rzeźba w drewnie: Stanisław Socha - mistrz, zajęcia 

odbywają się w Faściszowej; Kowalstwo: Józef Grochola - mistrz, zajęcia odbywają 

się w Zakliczynie.   

 

4. Galeria "Poddasze" w ratuszu w Zakliczynie 

W ramach działalności Galerii Wystaw ZCK "Poddasze" zorganizowane były następujące 

wystawy: 

• Kształty architektoniki  – Tomasz Sobczak – fotografia 

• Gallery.Stardust – Dariusz Niedzieski – fotografia 

• Malarstwo – Zbigniew Andrzej Kowalski – malarstwo 

• Powrót do pasji – Mariola Maazgaj – malarstwo, rysunek 

• W aureoli miłości – Krystyna Gurgul –  malarstwo 

• Galeria "Poddasze" ma własny fanpage, który lubi 540 użytkowników. 

 

5. Wydarzenia kulturalne/imprezy 

Spośród kilkudziesięciu wydarzeń kulturalnych i promocyjnych organizowanych lub 

współorganizowanych przez ZCK. Największe wydarzenia realizowane przez ZCK w 2019 

roku, to: 

• Powiatowe Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Zakliczynie 

• Gala finałowa Mateczników Tradycji Małopolskiej Szkoły Tradycji 

• III Biesiada Rycerska w Melsztynie: 22-24 czerwca  na wzgórzu zamkowym  

w Melsztynie. 

• Dożynki Gminy Zakliczyn w Gwoźdźcu.  

• XXI. Dożynki Województwa Małopolskiego w Zakliczynie. 

• Święto fasoli w Zakliczynie.   

• Kazimierzowskie Spotkania u Jordana - cykl dwóch spotkań artystycznych ze znanymi 

artystami w sali im. S.W. Jordana. Gośćmi Dyrektora Zakliczyńskiego Centrum Kultury 

byli; Lucyna Angerman i Izabela Mytnik.  

• Sztuką potrójnie ucieszeni z niepodległości.  

• Mogiły pamięci; Jamna – Wola Stróska – Charzewice  
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6. Ratusz 

120 wydarzeń odbyło się w sali im. Spytka Jordana w ratuszu w Zakliczynie, w tym; koncerty, 

prezentacje, sesje Zakliczyńskiego Uniwersytetu Ludowego, spektakle, szkolenia, narady, 

próby zespołów, sesje Rady Miejskiej, zebrania, w tym mieszkańców Zakliczyna i organizacji. 

Ponadto na poddaszu ratusza odbywały się zajęcia warsztatowe Mateczników Tradycji, zajęcia 

taneczne, spotkania Akademii dla Aktywnych oraz pełnione były dyżury firmy "Rolnik" 

(poniedziałki i środy) i przedstawiciela Nadleśnictwa Gromnik (co druga środa).   

 

7. Świetlice - ZCK prowadzi 4 świetlice wiejskie: w Filipowicach, Gwoźdźcu, Rudzie 

Kameralnej i Woli Stróskiej.  

 

8. Stowarzyszenie „Klucz” przy ZCK  

Przy ZCK działa stowarzyszenie "Klucz" zrzeszające 135 członków skupionych w 6 oddziałach 

stowarzyszenia. Stowarzyszenie "Klucz" realizowało w 2019 roku projekty grantowe na łączną 

kwotę 276 400 zł (konieczny wkład finansowy do grantów pochodził z budżetu ZCK). 

Zrealizowano takie projekty, jak m.in. Zakliczyński Uniwersytet Ludowy, 4 oddziały Akademii 

dla Aktywnych, 20. Święto fasoli, Teatr – Należyty w Zakliczynie, Mogiły Pamięci, Nagranie 

płyty Cantando canzoni, zakup instrumentów dla Orkiestry i strojów ludowych dla zespołów 

folklorystycznych, Na Święta ze Świętym Mikołajem,  Kolęda u Heligonistów, warsztaty 

muzykowania ludowego oraz promocja Województwa Małopolskiego w Gminie Zakliczyn.  

 

9. Informacja turystyczna  

W siedzibie ZCK udzielane są informacje dla turystów. W przeważającej mierze są to turyści 

krajowi, ale zdarzają się turyści z zagranicy. Wśród polskich turystów przeważali goście ze 

Śląska i Małopolski, ale zdarzają się turyści z innych stron kraju. ZCK ma do dyspozycji gości 

wydawnictwa o charakterze turystycznym, m.in. mapy, pocztówki, magnesy, książki, 

przewodniki. W zestawie pamiątek są także kubki i koszulki z nadrukiem zakliczyńskim, 

melsztyńskim i jamneńskim, korale, drewniane łyżki, etc.  
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IX. POMOC SPOŁECZNA, PROFILAKTYKA ALKOHOLOWA  

I POŻYTEK PUBLICZNY  
 

 

1. Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie 

 

W okresie od stycznia do grudnia 2019 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie 

udzielił wsparcia różnymi formami pomocy dla 958 osób, co stanowi 7,63 % ogółu 

mieszkańców gminy. 

 

W  2019 r pracownicy socjalni przeprowadzili 787 wywiadów środowiskowych, rozeznając 

środowiska pod względem ich sytuacji rodzinnej, zawodowej, zdrowotnej, mieszkaniowej  

i materialnej. Pomocy w postaci pracy socjalnej udzielono dla 194 rodzin, wydano 787 decyzji 

administracyjnych w sprawie świadczeń z pomocy społecznej pozytywnie rozstrzygające 

pomoc, 3 decyzje odmowne z powodu niespełnienia kryteriów, przeprowadzono 87 wywiadów 

alimentacyjnych na potrzeby innych instytucji. 

 
Tabela 20. Najczęściej występujące przyczyny korzystania ze świadczeń pomocy społecznej 

Powód trudnej sytuacji 

materialnej 

liczba rodzin liczba osób 

Ubóstwo  89 290 

Sieroctwo  0 0 

Bezdomność  6 6 

Potrzeba ochrony macierzyństwa  61 327 

Bezrobocie  51 169 

Niepełnosprawność 79 125 

Długotrwała choroba  152 330 

Bezradność w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych  

64 264 

  Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie 

 

Głównymi przyczynami korzystania ze świadczeń pomocy społecznej w Gminie Zakliczyn jest 

długotrwała choroba (330 osób korzystających), potrzeba ochrony macierzyństwa (327 osób), 

ubóstwo (290) i bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (264 osoby).  

 

GOPS w Zakliczynie udzielał w 2019 r pomocy finansowej i materialnej w następujących 

formach: 

 

1) Zasiłek stały: 53 rodziny na kwotę 299 652 zł. 

Jest to świadczenie obligatoryjne przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy 

społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, 

spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium 

ustawowego. Ustala się w wysokości: 

▪ w przypadku osoby samotnie gospodarującej- różnicy między kryterium dochodowym 

osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może 

być wyższa niż 645 zł miesięcznie, 

▪ w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę  

w rodzinie a dochodem na osobę  w rodzinie. 

Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. Świadczenie to finansowane jest  

w 80 % z budżetu państwa oraz w 20 % z budżetu gminy. 
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2) Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne: 48 rodzin – 24 390 zł. 

Składka ta opłacana jest za: 

• osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej (świadczenia finansowane w 80 % 

z budżetu państwa i 20 % z budżetu gminy), 

• osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, a nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym 

z innego tytułu (zadanie finansowane z budżetu państwa). 

 

3) Zasiłek okresowy: 73 rodziny – 80 791 zł. 

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, 

niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień z innych 

tytułów zabezpieczenia społecznego. Ustala się: 

• w przypadku osoby samotnie gospodarującej- do wysokości różnicy między kryterium 

dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota 

zasiłku nie może być wyższa niż 645 zł. miesięcznie, 

• w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny 

a dochodem tej rodziny. 

Kwota tak ustalonego zasiłku okresowego nie może być  niższa niż 50 % różnicy między 

kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującym a dochodem tej rodziny lub kryterium 

dochodowym rodziny a dochodem  tej rodziny. 

 

4) Zasiłek celowy: 254 rodziny - 136 447 zł. 

Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na podstawie art. 39 ustawy o pomocy 

społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części 

lub całości zakupu żywności, lekarstw, leczenia , opału, odzieży . 

 

5) Specjalny zasiłek celowy: 47 rodzin - 28 909 zł. 

Jest świadczeniem przysługującym na podstawie  art.41 ustawy o pomocy społecznej i może 

być przyznane w szczególnie  uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach 

przekraczających kryterium dochodowe- w wysokości nie przekraczającej odpowiednio 

kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. 

 

6) Usługi opiekuńcze: 39 osób - 263 188 zł. 

Usługi opiekuńcze przysługują osobie, która z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności 

wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi obejmują  pomoc w zaspokojeniu 

codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną. 

 

7) Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi:  

1 dziecko – 17 200 zł. 

Usługi te polegają na: 

• uczeniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, 

• pielęgnacji- jako wspieraniu procesu leczenia, 

• rehabilitacji fizycznej i usprawnianiu zaburzonych funkcji organizmu. 

 

8) Opłata za pobyt w DPS: 44 osoby – 938 366 zł. 

Do zadań Gminy należy kierowanie do domu pomocy społecznej  i ponoszenie odpłatności za 

pobyt mieszkańca gminy w tym domu. Gmina opłaca różnicę pomiędzy kosztem utrzymania  

w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca, jego małżonka, 

zstępnych i wstępnych. 
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9) „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”: 601 dzieci – 267 504 zł. 

Program ten ma na celu wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze 

obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienie posiłku  osobom jego 

pozbawionym, długofalowe działania w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży 

poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia, upowszechnianie zdrowego stylu żywienia, 

poprawa poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach, rozwój w gminach bazy 

żywieniowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży. Realizacja 

Programu przebiegała w dwóch formach: 

• opłacenie posiłków dla uczniów w szkołach - 335 osób, 

• wypłata zasiłków celowych dla rodzin na zakup żywności - 198 osób. 

 

10) Praca socjalna  

Jednym z głównych zadań z zakresu pomocy społecznej jest wykonywanie pracy socjalnej. 

Praca socjalna dotyczy każdej zgłaszającej się o pomoc do Ośrodka rodziny. Jest jedną z bardzo 

ważnych i pracochłonnych form pomocy, polegająca na dotarciu do świadomości klienta, że 

pracownik socjalny chce i może mu pomóc, pod warunkiem ,że on sam zaangażuje się  w proces 

zmian. Pracownicy socjalni wpływają na zmianę życia indywidualnych osób i rodzin, którym 

służą w przypadkach nagłych sytuacji kryzysowych jak i codziennych, osobistych problemów.  

Praca socjalna jest ukierunkowana na przywrócenie utraconej lub ograniczonej zdolności 

samodzielnego funkcjonowania osoby lub rodziny. To działalność ułatwiająca jednostkom 

adaptację w zmieniających się  warunkach życia. Praca socjalna może być prowadzona  

w oparciu o kontrakt socjalny- umowa z klientem i Ośrodkiem określonego celu dla 

przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej. Prowadzenie pracy socjalnej jest trudne ze względu 

na roszczeniowość,  a niekiedy nawet agresję klientów. 

GOPS w Zakliczynie prowadzi współpracę z różnymi organizacjami w celu pomocy klientom; 

Policją, szpitalami, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkołami, 

sądem, kuratorami sądowymi, pedagogiem, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 

Powiatowym Urzędem Pracy, ZUS-em,  KRUS-em, oraz innymi ośrodkami pomocy społecznej 

i stowarzyszeniami. GOPS na bieżąco udziela informacji o możliwościach uzyskania pomocy 

i wymaganej dokumentacji oraz procedurze załatwiania spraw.  

 

Realizacja świadczeń rodzinnych  

 

Świadczeniami rodzinnymi są: 

• zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 

• świadczenia opiekuńcze, zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne, 

• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. 

O zasiłek  rodzinny można  ubiegać się, jeśli spełnia kryteria dochodowe i przysługuje gdy 

dochód rodziny w przeliczeniu na osobę  nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku gdy 

członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności 

gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę  nie przekracza kwoty 764 zł. 

 

1. Zasiłek rodzinny - 681 rodzin  (wypłacono 15 303 świadczenia) 

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, jeżeli uczy się  

w szkole nie dłużej niż do 21 roku życia. 

Wysokość zasiłku rodzinnego jest uzależniona od wieku dziecka i przysługuje miesięcznie : 

95 zł. na dziecko do 5 roku życia, 

124 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku,  

135 zł. na dziecko w wieku powyżej 18 roku do 21 roku (dziecko niepełnosprawne do 24 roku). 
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2. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka -  54 dzieci 

Przysługuje jednorazowo w wysokości 1 000 zł z tytułu urodzenia dziecka do ukończenia przez 

dziecko pierwszego roku życia. 

 

3. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego - 37 rodzin 

Przysługuje matce lub ojcu dziecka jeżeli dziecko pozostaje pod opieką uprawnionemu do 

urlopu wychowawczego,  nie dłużej jednak niż 24 miesięcy. Wysokość miesięczna dodatku 

wynosi 400 zł. 

 

4. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 36 rodzin 

Dodatek ten przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu jeżeli nie zostało   

zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka  od drugiego z rodziców dziecka. 

Dodatek  przysługuje w wysokości 193 zł. miesięcznie na dziecko,  nie więcej jednak niż 386 

zł. na wszystkie dzieci. 

 

5. Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 240 dzieci 

Dodatek przysługuje rodzinie wielodzietnej w wysokości 95 zł. miesięcznie na trzecie i kolejne 

dziecko. 

 

6. Dodatek  z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka – 32 dzieci 

Dodatek przysługuje  miesięcznie 90 zł. na dziecko w wieku do 5 roku życia dziecka i 110 zł. 

na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do 24 lat. Dodatek przysługuje  na pokrycie 

wydatków związanych z rehabilitacją  lub kształceniem dziecka niepełnosprawnego. 

 

7. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego -  842 dzieci 

Dodatek przysługuje raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego i rocznego 

przygotowania przedszkolnego  w wysokości jednorazowo 100 zł na dziecko.   

 

8. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 

zamieszkania – 325 dzieci  

Dodatek przysługuje  przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki w szkole od 

września do  czerwca następnego roku .Dodatek przysługuje w związku: 

• z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły 

ponadgimnazjalnej w wysokości 113 zł miesięcznie, 

• z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba  

szkoły na dojazdy do szkoły ponadgimnazjalnej w wysokości 69 zł miesięcznie. 

  

9. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 103 dzieci  

Zapomoga zwana „ becikowym” przysługuje matce lub ojcu nie zależnie od dochodu z tytułu 

urodzenia dziecka w wysokości jednorazowo 1000 zł na dziecko. 

 

10.  Zasiłek pielęgnacyjny –  319 osób 

Przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności 

zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością  

do samodzielnej egzystencji. Zasiłek wynosi 215,84 zł. miesięcznie i przyznaje się : 

• niepełnosprawnemu dziecku,  

• osobie niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 

• osobie która ukończyła 75 lat. 

Zasiłek pielęgnacyjny jest niezależny od dochodu. 
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11.  Świadczenie pielęgnacyjne i opiekuńcze – 68 osób  

Specjalny opiekuńczy przysługuje w celu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną ze 

wskazaniem konieczności stałej i długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze 

znacznie ograniczoną  możliwością samodzielnej egzystencji matce lub ojcu lub innym osobom 

na których ciąży obowiązek alimentacyjny, którzy rezygnują z pracy zarobkowej w celu 

sprawowania opieki. Świadczenie wypłacane jest w wysokości 620 zł miesięcznie dla osób 

starszych (16 osób). Natomiast świadczenie pielęgnacyjne dla dzieci niepełnosprawnych  

w wysokości 1830 zł miesięcznie (41 osób). 

 

Realizacja  zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego 

 

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje po spełnieniu warunków: 

1. kryterium uprawniające do otrzymania świadczenia wynosi 800 netto na osobę  

w rodzinie, 

2. świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie uprawnionej do 

alimentów, jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna, 

3. świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do 

ukończenia 18 roku życia, albo gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do 25 roku 

życia. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych 

alimentów, nie więcej niż 500 zł. W 2019 r. GOPS w Zakliczynie ustalił prawo do świadczeń 

z funduszu alimentacyjnego i wydał  29 decyzji. 

 

Zasady postępowania wobec dłużników alimentacyjnych: 

1. organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia 

sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego 

stanu zdrowia oraz przyczyn nie łożenia na utrzymanie osoby uprawnionej- oraz odbiera 

od niego oświadczenie majątkowe - GOPS przeprowadził 26 wywiadów 

alimentacyjnych oraz  przyjął  19  oświadczeń majątkowych. 

2. organ właściwy wierzyciela występuje z wnioskiem do organu właściwego dłużnika  

o podjęcie działań wobec dłużnika  alimentacyjnego - 20  wniosków. 

3. organ właściwy dłużnika przekazuje komornikowi sądowemu informacje, mające 

wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji, w szczególności zawarte w wywiadzie 

alimentacyjnym oraz oświadczeniu majątkowym dłużnika alimentacyjnego -  

19 informacji . 

4. w przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań 

z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika  

• zobowiązuje dłużnika do zarejestrowania się  jako osoba bezrobotna  

i poszukująca pracy, 

• zwraca się do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji 

zawodowej dłużnika – 5 osób,  

• w razie braku możliwości aktywizacji zawodowej występuje z wnioskiem do 

starosty o skierowanie dłużnika do robót publicznych lub prac interwencyjnych. 

5. w przypadku uniemożliwienia przez dłużnika przeprowadzenia wywiadu, odmowy 

złożenia oświadczenia majątkowego,  odmowy podjęcia pracy, odmowy 

zarejestrowania się jako osoba bezrobotna, organ właściwy  dłużnika  

• składa wniosek do Sądu o ściganie za przestępstwo określone  w  art.209 § 1 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r Kodeksu  Karnego – 14 wniosków . 

• kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika – 2 wnioski. 
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Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela 

należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie 

uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia 

następującego po dniu wpłaty  świadczeń z funduszu alimentacyjnego, do dnia spłaty. 

Należności podlegają ściągnięciu w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji. 20 %  kwot należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela, 20 % kwoty 

stanowi dochód własny gminy dłużnika, pozostałe 60 % stanowi dochód budżetu państwa. 

Ogólne zadłużenie FA i ZA gminy wynosi – 2 510 948 zł. 

Odzyskano od dłużników alimentacyjnych  - 151 275,63 zł. z tego: 

▪ przekazano na budżet państwa  - 116 163,66 zł. 

▪ przekazano na budżet gminy Zakliczyn – 63 494,21 zł.  

▪ przekazano na budżet gmin obcych  -  35 112,99 zł. 

 

Realizacja Programu 300 PLUS – wyprawka szkolna  

Z programu skorzystało 1094 rodzin, wypłacono świadczenia dla 1725 dzieci na łączną kwotę  

517 500 zł. 

 

Realizacja Programu 500 PLUS – świadczenia wychowawcze dla dzieci. 

Z programu skorzystało 1395 rodzin, wypłacono świadczenia dla 2449 dzieci na kwotę  

12 688 102 zł. 

        

Realizacja Programu „Karta Dużej Rodziny” - z programu skorzystało 817 osób - koszt 

1818 zł. 

Rządowy program Karty Dużej Rodziny  to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 

wielodzietnych (3 PLUS), zarówno w instytucjach publicznych jak i w firmach prywatnych. 

Posiadacze KDR mają możliwość korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, 

paliwowej, bankowej, transportowej, edukacyjnej czy rekreacyjnej. 

 

Realizacja zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

Nakłady Finansowe na realizację zadania związanego przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 

i pomoc ofiarom w 2019 r. wyniosła 14 602,21 zł.  

 

1. W 2019 r. z terenu Miasta i Gminy Zakliczyn wpłynęło 10 Niebieskich Kart założonych 

przez Policję w 10 rodzinach. Z roku 2018 kontynuowano 3 NK, Do realizacji na dzień 

07.01.2020 r. zostało 6 NK. Liczba rodzin objętych pomocą finansową w związku  

z przemocą w rodzinie - procedura Niebieskiej Karty - 3 rodziny (zasiłki okresowe, 

dożywianie dzieci w szkołach). 

2. Zadania zrealizowane przez Zespół w roku 2019 r.  

3. Działania z zakresu profilaktyki uniwersalnej: 

3.1 Kampania informacyjna 

a) dotarcie z informacją o działalności Zespołu, jego celach i możliwości korzystania z pomocy 

na zebraniach z rodzicami we wszystkich szkołach na terenie gminy- zadanie zrealizowane 

przez pedagogów szkolnych lub dyrektora szkoły. Ulotki i plakaty zostały udostępnione  

w wielu instytucjach na terenie Miasta i Gminy Zakliczyn: Centrum Zdrowia Zakliczyn, szkoły, 

Gminna Biblioteka Publiczna w Zakliczynie, Świetlice Profilaktyczno-Wychowawcze na 

terenie gminy, Stowarzyszenie SPON Bez Barier. 

b) upowszechnienie informacji o zjawisku przemocy, możliwości skorzystania z pomocy za 

pośrednictwem Zespołu wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych - 

realizacja pedagodzy lub/i wychowawcy. 
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c) przypomnienie Radom Pedagogicznym szkół podstawowych, gimnazjum  

i ponadgimnazjalnej o możliwościach pomocy dla rodziny dotkniętej przemocą, zapoznanie ze 

składem personalnym Zespół oraz przekazanie informacji o procedurze Niebieskiej Karty. 

d) prowadzenie kampanii informacyjnej w czasie organizowanego „Święta Fasoli"  

w Zakliczynie - przygotowanie stoiska z materiałami i ulotkami informacyjnymi odnoszącymi 

się do profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie przez członków Zespołu 

e) spotkanie edukacyjno-informacyjne w Centrum Aktywizacji Seniorów - Dom Dziennego 

pobytu w Kończyskach dla seniorów prowadzone przez członka Zespołu  

f) spotkanie edukacyjno-informacyjne dla grupy wsparcia korzystającej z pomocy 

Stowarzyszenia SPON „Bez Barier” 

g) spotkanie edukacyjno-informacyjne dla uczniów klas VII i VIII Szkoły Podstawowej  

w Paleśnicy 

3.2 Zamieszczenie artykułów na stronie internetowej GOPS w Zakliczynie: 

a) „Przemoc w masce depresji” 

b) „Psychologia ofiar przemocy domowej” 

3.3 Kontynuowanie działalności Gminnego Punktu Konsultacyjnego ds. Profilaktyki, 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie- informacje na stronie GOPS i UM o działalności i terminach pełnienia dyżurów 

przez specjalistów: psychologa, radcy prawnego, terapeuty uzależnień, pedagoga. Liczba 

udzielonych porad / konsultacji w zakresie pomocy osobom dotkniętym przemocą: 

• radca prawny - 6 

• psycholog - 36 

• pedagog - 2 

3.4 Podnoszenie kompetencji i umiejętności w zakresie wykonywania zadań związanych  

z udzielaniem pomocy poprzez organizowanie szkoleń i warsztatów dla członków Zespołu oraz 

przedstawicieli placówek oświatowych (pedagodzy, dyrektorzy lub wychowawca 

oddelegowany przez dyrektora szkoły), pracownicy socjalni GOPS, kuratorzy społeczny Sądu 

Rejonowego w Brzesku). Tematyka szkoleń/ warsztatów: 

• Procedura Niebieskiej Karty. Kompleksowe szkolenie dla służb i instytucji, 

• Skuteczna realizacja procedury Niebieskiej Karty, kontakt z osobą pokrzywdzona  

i osoba stosującą przemoc. 

3.5 Współpraca Zespołu Interdyscyplinarnego w ramach szeroko rozumianej profilaktyki  

z pełnomocnikiem burmistrza ds. profilaktyki i GKRPA w Zakliczynie. 

 

4. Działania z zakresu profilaktyki selektywnej (odnoszące się do grup ryzyka) 

4.1 - Indywidualne rozmowy uczniów i rodziców z pedagogiem szkolnym/wychowawcami. 

4.2 Działalność świetlic profilaktycznych. 

4.3 Prowadzenie przez SPON „Bez barier” Placówek Wsparcia Dziennego w Zakliczynie  

i Filipowicach dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz niepełnosprawnych. 

4.4 Monitoring sytuacji w rodzinach z grup ryzyka (bezrobocie, nadużywanie alkoholu, 

bezradność, wielodzietność) przez pracowników socjalnych. 

 

5. Działania obejmujące profilaktykę wskazującą odnoszącą się do rodzin, dla których została 

założona Niebieska Karta. 

5.1 Zachęcanie i motywowanie rodzin, gdzie została założona Niebieska karta do korzystania 

z pomocy psychologicznej, prawnej i terapeutycznej. 

5.2 Kierowanie wniosków do GKRPA wobec sprawców przemocy, którzy nadużywają 

alkoholu. 

5.3 Podejmowanie przez GKRPA działań wobec sprawców przemocy uzależnionych od 

alkoholu- motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego. 
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5.4 Współpraca z kuratorami sądowymi jeśli rodzina objęta jest nadzorem kuratora. 

5.5 Wszczęcie postępowania przez policję w sytuacji wymagającej interwencji sądu. 

5.6 Współpraca z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Tarnowie 

5.7 Pomoc materialna GOPS dla osób dotkniętych przemocą , wymagających takiej formy 

pomocy. 

5.8 Objęcie indywidualną opieką pedagogiczną przez pedagoga/wychowawcę uczniów 

uwikłanych w przemoc w rodzinie (doświadczających przemocy, świadków przemocy). 

5.9 Współpraca pedagogów szkolnych z innymi członkami Zespołu w celu podnoszenia 

skuteczności działań pomocowych. 

5.10 Kierowanie do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla sprawców 

przemocy realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie. 

                                   

Wydatki GOPS w Zakliczynie 

Ogółem GOPS w Zakliczynie zrealizował w 2019 r. wydatki na poziomie 21 257 288,88 zł. 

Na budżet GOPS w Zakliczynie składały się cztery źródła finansowania: 

1) Dotacja na zadania własne Gminy – 794 736,18 zł (3,7% ogółu wydatków), 

2) Dotacja na zadania zlecone – 18 623 869,22 zł (87,6%), 

3) Środki własne Gminy – 1 830 706,35 (8,6%), 

4) Środki UE (umowa partnerska z SFOP) – 8 277,13 zł (0,04%). 

 
Tabela 21. Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie w 2019 r. 

Wykonanie – dotacja na zadania własne 

Lp. Rozdział Wykonanie  

w zł 

% ogółu 

wydatków GOPS 

1. 85213-2030 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 

pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 

integracji społecznej 

26 444,66 0,1 

85214-2030 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

80 000,00 0,4 

85216-2030 - Zasiłki stałe 299 652,48 1,4 

85219-2030 - Ośrodki pomocy społecznej 170 055,00 0,8 

85228-2030- Usługi opiekuńcze 14 591,08 0,1 

85230-2030 – Pomoc w zakresie dożywiania 193 600,00 0,9 

2. 85504-2010 – Wspieranie rodziny 10 392,96 0,0 

Razem poz. 1-2 794 736,18 3,7 

Wykonanie – dotacja na zadania zlecone 

Lp. Rozdział Wykonanie  

w zł 

% ogółu 

wydatków GOPS 

3. 85219-2010 – Ośrodki pomocy społecznej 17 612,40 0,1 

85228-2010 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

17 200,00 0,1 

85278-2010 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 90 500,00 0,4 

4. 85501-2060-Świadczenia wychowawcze 12 853 330,00 60,5 
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85502-2010 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z 

funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego 

5 089 715,55 23,9 

85503-2010 – Karta Dużej Rodziny 1 818,26 0,0 

85504-2010 – Wspieranie rodziny 534 750,00 2,5 

85513-2010- Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 

pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 

integracji społecznej 

18 939,01 0,1 

Razem poz. 3-4 18 623 869,22 87,6 

Wykonanie – środki własne Gminy 

Lp. Rozdział Wykonanie  

w zł 

% ogółu 

wydatków GOPS 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85202 - Domy Pomocy Społecznej 938 365,74 4,4 

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

12 922,21 0,1 

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 

za osoby obierające niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 

osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 

społecznej 

174,15 0,0 

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze 43 073,75 0,2 

85215 – Dodatki mieszkaniowe 0,00 0,0 

85216 – Zasiłki stałe 0,00 0,0 

85219 - Ośrodki pomocy społecznej 408 292,13 1,9 

85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, 

mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 

3 066,59 0,0 

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 

231 396,89 1,1 

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 74 055,90 0,3 

85295 – Pozostała działalność 22 659,85 0,1 

6. 

 

 

 

85501 – Świadczenia wychowawcze 0,00 0,0 

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

55 849,00 0,3 

85504 – Wspieranie rodziny 19 223,47 0,1 

85508 – Rodziny zastępcze 21 626,67 0,1 

Razem poz. 5-6 1 830 706,35 8,6 

Wykonanie – umowa partnerska z SFOP środki unijne 

Lp. Rozdział Wykonanie  

w zł 

% ogółu 

wydatków GOPS 
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7. 85395- Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej 

8 277,13 0,04 

Razem poz. 7 8 277,13 0,04 

RAZEM poz. 1-7 21 257 588,88 100,00 

Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie 

 

Największą pulę wydatków GOPS w Zakliczynie stanowią świadczenia wychowawcze, na 

które wydano w 2019 r. kwotę 12 853 330,00 zł (60,% ogółu wydatków GOPS), świadczenia 

rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  

i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 5 089 715,55 zł, co stanowi prawie 24% 

wydatków oraz utrzymanie pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej – kwota 938 365,74 

zł (4,4% wydatków). 

 

Współczesna pomoc społeczna jest znaczącym elementem systemu zabezpieczenia 

społecznego,  a zapotrzebowanie na jej świadczenia ciągle rośnie. Jest to główny wynik 

rozwoju cywilizacyjnego, który zmienia katalog potrzeb i  wymusza wprowadzenia nowych 

rozwiązań. Postęp powoduje wzrost sytuacji wymagających wsparcia,  co tym samym zwiększa 

zakres przedmiotowy i podmiotowy pomocy społecznej. Ponadto rozwój cywilizacyjny 

podnosi standard życia i poziom minimum socjalnego, rośnie tym samym liczba przypadków 

które kwalifikują się do objęcia pomocą społeczną. 

 

Przykładów potwierdzających powyższe tezy jest wiele, jedna z nich to zmiany zachodzące  

w stosunkach rodzinnych, wyrażające się w osłabieniu więzi emocjonalnych i rozpadzie 

modelu rodziny wielopokoleniowej. Ponadto niewielki przyrost naturalny, połączony z 

procesem starzenia się społeczeństwa, wpływa na rosnące zapotrzebowanie na usługi 

opiekuńcze oraz inne  świadczenia niematerialne skierowane głównie do ludzi starszych.  

 

2. Projekty społeczne realizowane w Gminie Zakliczyn w 2019 roku 

 

1) Projekt „Rozwój pomocy społecznej” - objęto pomocą 80 osób starszych – 

wydatkowana kwota  47 010 zł. 

Głównym  celem pracy socjalnej na rzecz osób starszych była  pomoc osobom starszym w ich 

funkcjonowaniu w środowisku lokalnym, w rozwiązywaniu lub wzmocnieniu ich aktywności  

i samodzielności życiowej. Świadczono usługi wspomagające, w tym poradnictwo 

specjalistyczne, poprzez zatrudnienie prawnika w ramach świadczonej pomocy 

specjalistycznej. Pomoc taka pozwoliła osobom starszym w łatwiejszym dostępie do pomocy 

specjalistycznej, zwłaszcza w dostępie do usług prawnika w rozwiązywaniu wielu problemów 

wieku starczego. W ramach projektu zorganizowano spotkanie integracyjne dla seniorów  

w którym wzięło udział około 100 seniorów. 

 

2) Projekt „Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych  

w subregionie tarnowskim” 

• Zadanie realizowane we współpracy z Gminą Miasta Tarnowa (Lider projektu)  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 

• Całkowita wartość zadania: 7.542.499,80 zł 

• Okres realizacji: 2017-2021 
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3) Projekt „Centrum aktywizacji i opieki seniorów w gminie Zakliczyn” 

• Zadanie realizowane we współpracy z Samarytańską Federacją Organizacji 

Pozarządowych w Zakliczynie (Lider projektu), Gminą Zakliczyn - GOPS oraz 

Spółdzielnią Socjalną „Serce Pogórza” w Dzierżaninach w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 

• Całkowita wartość zadania: 1.497.992,33 zł 

• Okres realizacji: 2017-2020 

• Objęto pomocą 30 osób starszych i zapewniono opiekę w formie zorganizowania 

czasu wolnego dla seniorów, zapewnienie usługi opiekuńcze dla seniorów. 

 

4) Projekt „Pomoc żywnościowa dla osób potrzebujących w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020” - objęto pomocą 500  rodzin  

i wydano 25 500 kg żywności. 

Wsparcie było skierowane do osób najbardziej potrzebujących poprzez udzielenie wsparcia  

w formie nieodpłatnej pomocy żywnościowej dla osób , które z powodu trudnej sytuacji  

i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia. 

 

5) Program „ Opieka 75 PLUS”- pomocą objęto 3 osoby – koszt  29 182 zł. 

Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych  dla osób w wieku 75 lat  

i więcej. Pomoc polegała na wsparciu w formie usług opiekuńczych, poprawy jakości życia 

osób starszych. 

 

6) Prace społecznie-użyteczne. Z prac skorzystało 4 osoby bezrobotne  

Prace były realizowane w okresie od 1 kwietnia 2019 r do 31 października 2019 r, prace 

współfinansowane z PUP w Tarnowie,  obejmowały prace na rzecz  usług opiekuńczych osób 

starszych, samotnych, niepełnosprawnych.  

 

7) Projekt „Organizacja i rozwój oferty Placówek Wsparcia Dziennego  

dla dzieci i młodzieży w Gminie Zakliczyn” 

• Zadanie realizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym „Bez Barier” w Zakliczynie (Lider projektu) w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 

• Całkowita wartość zadania: 1 025 943,25 zł 

• Okres realizacji: 2017-2020 

 

8) Projekt „Aktywni seniorzy w cyfrowym Zakliczynie” 

„Aktywni seniorzy w cyfrowym Zakliczynie” to nowatorski projekt, który realizowany jest 

w Zakliczynie w terminie od 01.10.2019 r. do 31.12.2020 r. w ramach konkursu „Human Smart 

Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”, organizowanego przez 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Realizatorem projektu jest Gmina Zakliczyn – 

Urząd Miejski w Zakliczynie w partnerstwie z Samarytańską Federacją Organizacji 

Pozarządowych w Zakliczynie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Łączna wartość projektu 

wynosi 601 860,00 zł netto, w tym dotacja Ministerstwa w wysokości 541 674,00 zł netto oraz 

wkład własny Gminy w wysokości 60 186,00 zł netto. 

 

Głównymi obszarami tematycznymi w ramach projektu są działania w zakresie polityki 

senioralnej i prozdrowotnej oraz innowacyjne rozwiązania na rzecz wsparcia partycypacji 

społecznej, jako elementu niezbędnego dla inteligentnego miasta współtworzonego przez 

mieszkańców. Działania w ramach projektu skierowane są do seniorów – kobiet w wieku 
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60+ oraz mężczyzn w wieku 65+ będących mieszkańcami miasta Zakliczyn, którzy ze 

względy na zły stan zdrowia, samotność, niepełnosprawność czy niesamodzielność wymagają 

wsparcia w funkcjonowaniu w warunkach domowych i pomocy w integracji społecznej. 

 

W ramach projektu realizowane są następujące działania:  

• uruchomienie usługi teleopieki, dzięki której 80 seniorów otrzymało bezpłatnie opaskę SOS  

i w razie zagrożenia zdrowia/życia bezpośrednio łączy się z Centrum Opieki działającym 

przez całą dobę i wszystkie dni tygodnia. Centrum Opieki przy udziale Teleasystentów po 

otrzymaniu sygnału kontaktuje się z podopiecznym lub członkiem rodziny podopiecznego, 

a w razie potrzeby ze służbami ratunkowymi. Co więcej, to innowacyjne rozwiązanie 

ułatwia również bieżące funkcjonowanie mieszkańców poprzez informowanie ich  

o ważnych kwestiach dotyczących zdrowia, informowanie o różnych usługach, 

wydarzeniach kulturalnych, ostrzeganie o zagrożeniach czy wspieranie seniorów w ich 

codziennym życiu. W ramach działania, zaangażowani zostali  również Asystenci, którzy 

opracowali indywidualne plany opieki i wsparcia mieszkańców, przeprowadzili instruktaż 

z obsługi urządzeń do teleopieki, a także cyklicznie odwiedzają seniorów w ich domach, 

• zakup i udostępnienie seniorom 5 rowerów elektrycznych,  

• zakup i udostępnienie seniorom 60 laptopów wraz z przyłączeniem do Internetu w ich 

własnych gospodarstwach domowych, 

• przeprowadzenie szkoleń dla 60 seniorów z zakresu m.in. obsługi komputera/smartfonu, 

zakładania Profilu Zaufanego, Internetowego Konta Zdrowotnego czy e-recepty,   

• wdrożenie usługi Złotej Rączki polegającej na umożliwieniu uczestnikom projektu 

skorzystania z fachowej, bezpłatnej pomocy technicznej przy drobnych, domowych 

naprawach (np. przepalona żarówka, cieknący kran). 

• organizacja spotkania integracyjnego dla seniorów, połączonego z prelekcjami specjalistów 

oraz działaniami aktywizującymi osoby starsze. 

 

Realizacja projektu „Aktywni seniorzy w cyfrowym Zakliczynie” została dostrzeżona przez 

Kapitułę Konkursu “Innowacyjny Samorząd”, zorganizowanego przez Serwis Samorządowy 

Polskiej Agencji Prasowej. W efekcie Gmina Zakliczyn została w lutym 2020 roku finalistą 

pierwszej edycji tego konkursu w kategorii gmin miejsko-wiejskich. Konkurs miał na celu 

promocję szeroko pojętych innowacji wdrażanych przez samorządy, opartych na 

nowoczesnych technologiach. 

 

9) Projekt „Małopolski Tele-Anioł” 

• projekt „Małopolski Tele-Anioł” realizowany jest przez Województwo Małopolskie  

• Projekt wspiera osoby, które z powodów zdrowotnych, niepełnosprawności lub 

podeszłego wieku nie są w pełni samodzielne. 

• W Gminie Zakliczyn projekt realizowany przez GOPS w Zakliczynie. Zgłoszenia 

do projektu dokonało 42 osoby, a kolejne 72 są w trakcie weryfikacji do udziału  

w projekcie. 

 

W ramach projektu: 

• funkcjonuje Centrum Teleopieki – zapewniające wszystkim uczestnikom 

możliwość całodobowego przekazania informacji o potrzebie wezwania pomocy 

w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa, 

• wsparcie w postaci usług opiekuńczych oraz sąsiedzkich usług opiekuńczych 

w miejscu zamieszkania (przydzielanych w zależności od potrzeb i stopnia 

niesamodzielności). 
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10) Projekt „Akademia dla Aktywnych” 

Głównym celem funkcjonowania Akademii dla Aktywnych jest: 

• Prowadzenie zajęć tematycznych dla seniorów w 9 miejscowościach w gminie 

• rozwój aktywności seniorów oraz przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych 

• rozwój współpracy i integracji międzypokoleniowej 

• budowanie pozytywnego wizerunku starości 

• Budżet projektu:  149 750,00 zł w tym: 89 504,00 zł z dotacji UMWM oraz  

60 246,00 zł z dotacji Gminy Zakliczyn 

 

Zadanie realizowane jest w okresie wrzesień 2019 – listopad 2020 przez cztery lokalne 

organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Bez Barier – lider projektu, Stowarzyszenie Klucz, 

Stowarzyszenie Przyjaciół DPS w Stróżach, Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Szkoły 

we Wróblowicach.  

 

11) Wsparcie dla rodziny repatriantów  

W czerwcu 2019 roku do Gminy Zakliczyn przyjechała trzyosobowa rodzina repatriantów  

z Kazachstanu, która zamieszkała w budynku byłego domu nauczyciela w Charzewicach, 

wyremontowanym w 2018 roku ze środków budżetu państwa przez samorząd gminy. Uroczyste 

powitanie rodziny odbyło się w zakliczyńskim Ratuszu w czerwcu 2019 r. Gmina, oprócz 

zapewnienia mieszkania, pomogła repatriantom we wszelkich kwestiach administracyjnych 

związanych z pobytem w Polsce, w uzyskaniu zatrudnienia przez głowę rodziny oraz pokrywa 

przez dwa lata opłaty za utrzymanie mieszkania i udziela pomoc finansową w wysokości 1000 

zł miesięcznie na rodzinę.  

 

3. Realizacja Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 r. 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok przyjęty został uchwałą Nr V/35/2018 Rady 

Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 grudnia 2018 r.  

 

Program określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki alkoholizmu i narkomanii oraz 

minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z nadużywania alkoholu czy 

używania środków odurzających. Program przedstawia zadania własne gminy wynikające  

z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z ustawy  

o przeciwdziałaniu narkomanii, które dostosowane są do lokalnych potrzeb i celów. W 2019 

roku w ramach realizacji Programu wydatkowano kwotę 254 528,71 zł, w tym na 

przeciwdziałanie alkoholizmowi 249 568,71  zł i na zwalczanie narkomanii 4 960,00 zł. 

 

Zadanie I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób 

uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych - Gminny Punkt 

Konsultacyjny. 

• Radca prawny: 120 udzielonych porad 

• Psycholog: 95 konsultacji. Stałą opieką objęte jest 13 rodzin. 

• Terapeuta uzależnień: 20 konsultacji 

• Pełnomocnik: 97 udzielonych porad, przeprowadzonych rozmów wspierająco-

motywujących,.  

• Współpraca pomiędzy instytucjami i organizacjami zajmującymi się pomocą socjalną, 

materialną, medyczną, prawną i psychologiczną. 
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• Prowadzenie rozmów interwencyjno- motywujących z osobami, wobec których 

zaistnieje podejrzenie o nadużywanie alkoholu, w celu leczenia odwykowego. 

• Dobrowolne podjęcie leczenia: 3 osoby 

 

Stałe podnoszenie kwalifikacji członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i osób zatrudnionych w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym oraz 

świetlicach profilaktyczno-wychowawczych poprzez udział w konferencjach i szkoleniach: 

• Narada Pełnomocników Gminnych ds. Uzależnień pn. „Programy profilaktyczne jako 

działania na rzecz zdrowia publicznego.  

• Szkolenie „Bezpiecznie chce się żyć” dla osób pracujących z dziećmi, młodzieżą 

i dorosłymi w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 

przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

Zadanie II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 

Kontynuowanie działań podejmowanych przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynikających z ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

− posiedzenia Komisji RPA: 16  

− wydawanie opinii w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 33 

− wnioski do Komisji o nadużywanie alkoholu: do Komisji wpłynęły 20 wniosków 

o objęcie postępowaniem osoby nadużywającej alkohol. Wnioski złożyły: 

✓ rodziny osób nadużywających alkohol – 6, 

✓ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie – 6, 

✓ Komisariat Policji w Wojniczu – 6, 

✓ Sąd – 2 

 

Zadanie III. Prowadzenie i finansowanie działalności istniejących świetlic przy zastosowaniu 

różnych form i metod pracy z dziećmi i młodzieżą. Poprawa bazy istniejących świetlic. 

− Prowadzenie zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży na świetlicach w Borowej, 

Faliszewicach, Paleśnicy, Słonej, Stróżach, Wesołowie i Wróblowicach, 

− Remont i bieżące naprawy 

− Doposażenie świetlic w gry stolikowe, krzesła i stoły 

− Zakup materiałów i środków czystości do świetlic. 

− Dożywianie na świetlicy w Stróżach. 

 

Zadanie IV. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i związanych z używaniem narkotyków, 

w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, 

a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach 

opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych. 

Na świetlicach odbywają się zajęcia z nauki gry na instrumentach, zajęcia wyrównawcze 

z matematyki, chemii, nauka języków obcych, zumba, aerobik, zajęcia kulinarne, próby scholii. 

Regularnie przeprowadzane są pogadanki dotyczące szkodliwości substancji 

psychoaktywnych, rozprowadzane są ulotki informacyjne, dzieci odgrywają scenki tematyczne, 

przygotowują prace plastyczne. Spotykają się na wieczorach filmowych, ogniskach, wspólnych 

zabawach. Współorganizowane są imprezy integracyjne dla społeczności lokalnej 

(kolędowanie, jasełka, dzień babci i dziadka, dzień dziecka, andrzejki, mikołajki) oraz 

warsztaty taneczne i muzyczno-wokalne prowadzone przez profesjonalnych animatorów  

i nauczycieli. Zorganizowane zostało szereg zajęć pozalekcyjnych (warsztatów) muzyczno-
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wokalnych i tanecznych dla dzieci i młodzieży, mające na celu promowanie zdrowego stylu 

życia oraz wzmacniających rozwój talentów artystycznych wśród dzieci i młodzieży 

 

Zadanie V. Zakup, organizowanie i realizowanie programów profilaktycznych dla dzieci 

i młodzieży, po uzgodnieniu z pedagogiem szkolnym, organizacja i zakup nagród do 

konkursów tematycznych jako uzupełnienie programów). Podejmowanie działań o charakterze 

edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców, dzieci uczestniczących w programach. 

W roku 2019 zorganizowano programy i warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży 

z zakresu skutków stosowania substancji psychoaktywnych zwłaszcza a także zorganizowano 

wyjazd na spektakl teatralny dla młodzieży najstarszych klas. Zrealizowano programy 

profilaktyczne: 

• Archipelagi skarbów 

• DEBATA – program profilaktyczno-edukacyjny 

✓ Materiały profilaktyczne do pracy na godzinach wychowawczych w szkołach 

✓ Spotkania z młodzieżą promujące wolontariat jako formę aktywności społecznej 

✓ Współorganizowanie półkolonii letniej dla dzieci i młodzieży przez 

organizowanie warsztatów profilaktycznych i konkursów dla uczestników. 

 

Ogólnopolskie i regionalne projekty i kampanie realizowane na terenie naszej gminy to: 

• Kampania „Postaw na rodzinę”: Orszak Trzech Króli – wydarzenie mające na celu 

rodzinne spędzenie wolnego czasu, kultywowanie tradycji wspólnego kolędowania, 

rozprowadzanie materiałów w czasie imprez plenerowych, pikników i festynów 

rodzinnych tj. Święto Fasoli, Dożynki Gminne, Diecezjalny Koncert Uwielbienia, 

Parafialne Święto Rodziny - klasztor oo. Franciszkanów w Zakliczynie a także 

w miejscach tj. Poradnia Życia Rodzinnego w Zakliczynie, Gminny Punkt 

Konsultacyjny, szkoły (pedagodzy szkolni). 

• Przeciw pijanym kierowcom” i „Dopalacze powiedz STOP” - rozprowadzanie ulotek 

i broszur oraz plakatów w szkołach i świetlicach oraz podczas pikników i festynów 

rodzinnych. 

• Szlachetna Paczka – współpraca z Koordynatorem projektu mająca na celu włączenie 

młodzieży w wolontariat; plakatowanie i rozprowadzanie ulotek, pomoc w magazynie 

podczas finału projektu. 

• Współorganizowanie pikników rodzinnych o charakterze charytatywnym – promocja 

wolontariatu lokalnego na rzecz osób chorych, aktywne włączenie młodzieży szkolnej 

w wolontariat (VII Parafialne święto rodziny, współorganizowane z Parafialnym 

Oddziałem Caritas oraz „Akcja Budzik dla Szczepana” współorganizowanego ze 

Stowarzyszeniem  „Pod Bocianim Gniazdem” i KGW w Stróżach). 

 

Zajęcia sportowe realizowane w ramach profilaktyki zdrowego stylu życia 

i alternatywnego spędzania wolnego czasu. 

 

Profilaktyka alternatywna zakłada proponowanie młodzieży różnorodnych, atrakcyjnych form 

spędzania czasu wolnego, tym samym zaspokaja podobne potrzeby psychologiczne jak te, które 

skłaniają młodych ludzi do sięgania po substancje psychoaktywne – potrzebę ekscytujących 

doznań, stymulacji czy akceptacji grupy rówieśniczej. 

W ramach organizacji zajęć pozalekcyjnych prowadzone były zajęcia sportowe na Orliku  

w Paleśnicy, gdzie zatrudniono Animatorów sportu, w ramach programu „Lokalny Animator 

Sportu”, którzy organizowali regularne zajęcia z przeznaczeniem dla różnych grup wiekowych. 

Przeprowadzono wiele rozgrywek i rozegrano  turnieje sportowe. Zakupiono nagrody w tychże 

konkursach i turniejach. 
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Jednocześnie z działaniami edukacyjnymi prowadzono wiele działań wspierających rodzinę  

i promujących wspólne spędzanie wolnego czasu poprzez współfinansowanie wydarzeń 

sportowych, integracyjnych i kulturalnych tj.: 

• Sylwester bezalkoholowy dla rodzin 

• Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” 

• Przegląd Małych Form Teatralnych – Przebudzenie 2019 pod hasłem "Wartości 

młodzieży we współczesnym świecie - zagrożeniem czy szansą?" projekt 

współorganizowany z SOIK w Nowym Sączu 

• Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza dla drużyn niezrzeszonych 

• Turniej Piłki Siatkowe o Puchar Burmistrza dla drużyn niezrzeszonych 

 

Profilaktyka używania substancji psychoaktywnych to zmniejszanie ryzyka ich używania oraz 

związanych z tym problemów, poprzez opóźnienie lub przeciwdziałanie inicjacji, 

niedopuszczanie do poszerzania się kręgu osób - szczególnie ludzi młodych, 

eksperymentujących z legalnymi i nielegalnymi substancjami. Pojawiła się także definicja, 

która profilaktykę uzależnień przedstawia również jako zmniejszanie strat związanych  

z używaniem środków odurzających poprzez ograniczanie do minimum potencjalnych szkód, 

jakich mogą doznawać szczególnie osoby młode, używające substancje psychoaktywne. W tym 

najszerszym ujęciu profilaktyka pojmowana jest jako postępowanie zapobiegające 

różnorodnym problemom, które towarzyszą używaniu tych substancji. Dzieci i młodzież 

w różnym stopniu narażeni są na ryzyko użycia legalnych lub nielegalnych środków 

uzależniających i wynikające z tego szkody. Ogół działań ma na celu opóźnienie inicjacji 

alkoholowej, nikotynowej i narkotykowej oraz zachętę do całkowitej rezygnacji z używek 

poprzez promocję abstynencji wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. 

 

4. Realizacja Programu współpracy gminy Zakliczyn z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie w 2019 r. 

 

W Gminie Zakliczyn prowadzi działalność 36 organizacji pozarządowych oraz jeden podmiot 

ekonomii społecznej (spółdzielnia socjalna): 

1) Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Szkoły we Wróblowicach 

2) Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły im. Jacka Malczewskiego „Szkoła Marzeń”  

w Faściszowej 

3) Stowarzyszenie Edukacyjne „Szansa” w Zakliczynie 

4) Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych w Zakliczynie 

5) Samarytańskie Towarzystwo im. Jana Pawła II w Zakliczynie 

6) Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Bez Barier” w Zakliczynie 

7) Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Stróżach 

8) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dunajec – Biała w Zakliczynie 

9) Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn „KLUCZ” w Zakliczynie 

10) Stowarzyszenie „Ekopsychologia” 

11) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wesołów 

12) Stowarzyszenie „Sokół” Zakliczyn 

13) Koło Gospodyń „Wróblowianki” we Wróblowicach 

14) Stowarzyszenie Ewolucji Lokalnej w Kończyskach 

15) Stowarzyszenie "Jamna dla Pokoleń" 

16) Stowarzyszenie Wspólnota Domu Św Jacka im. Ojca Jana Góry na Jamnej 

17) Stowarzyszenie Koło Gospodyń „Pod Bocianim Gniazdem” 

18) Ludowy Klub Sportowy Dunajec Zakliczyn 
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19) Ludowy Klub Sportowy Orzeł Stróże 

20) Ludowy Klub Sportowy Pogórze Gwoździec 

21) Parafialny Klub Sportowy Jedność Paleśnica 

22) Uczniowski Klub Sportowy Gulon Zakliczyn 

23) Międzyszkolny Uczniowski Klub Szachowy Jordan Zakliczyn 

24) Uczniowski Klub Sportowy Pogórze Zakliczyn 

25) Uczniowski Klub Sportowy Jordan Zakliczyn 

26) Ochotnicza Straż Pożarna w Charzewicach  

27) Ochotnicza Straż Pożarna w Faliszewicach 

28) Ochotnicza Straż Pożarna w Filipowicach 

29) Ochotnicza Straż Pożarna w Gwoźdźcu 

30) Ochotnicza Straż Pożarna w Melsztynie 

31) Ochotnicza Straż Pożarna w Stróżach 

32) Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Stróskiej 

33) Ochotnicza Straż Pożarna w Wróblowicach 

34) Ochotnicza Straż Pożarna w Zakliczynie 

35) Fundacja MAK – Miejsce Aktywnych Kobiet Gwoździec 

36) Fundacja W Drodze Do Marzeń Jamna 

37) Spółdzielnia Socjalna „Serce Pogórza” w Dzierżaninach 

 

W Gminie Zakliczyn działa także 15 kół gospodyń wiejskich wpisanych do  Krajowego 

Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez ARiMR: 

1)  2)  

1) Koło Gospodyń Wiejskich w Stróżach 

2) Koło Gospodyń Wiejskich w Wróblowicach 

3) Koło Gospodyń Wiejskich w Zdoni "Zdonianki" 

4) Koło Gospodyń Wiejskich w Faściszowej 

5) Koło Gospodyń Wiejskich w Lusławicach 

6) Koło Gospodyń Wiejskich Ruda Kameralna 

7) Koło Gospodyń Wiejskich w Słonej ,,U ŹRÓDŁA" 

8) Koło Gospodyń Wiejskich w Paleśnicy 

9) Koło Gospodyń Wiejskich w Gwoźdźcu 

10) Koło Gospodyń Wiejskich Filipowice 

11) Koło Gospodyń Wiejskich "Wola Stróska” 

12) Koło Gospodyń Wiejskich w Faliszewicach 

13) Koło Gospodyń Wiejskich w Bieśniku "Bieśniczanie” 

14) Koło Gospodyń Wiejskich w Kończyskach "Otwarte Serca” 

15) Koło Gospodyń Wiejskich "Mieszczanki" w Zakliczynie 

16)  17)  

 

Program współpracy Gminy Zakliczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie w 2019 r. został przyjęty uchwałą Nr III/17/2018 Rady Miejskiej  

w Zakliczynie z dnia 30 listopada 2018 r.  

 

Celem głównym programu było kształtowanie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego  

w środowisku lokalnym. Cele szczegółowe programu określono następująco: 

1) wzmocnienie działań organizacji pozarządowych na rzecz społeczności lokalnej, 

2) tworzenie warunków dla powstawania nowych inicjatyw społecznych w Gminie 

Zakliczyn, 

3) zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej  

w Gminie Zakliczyn, 
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4) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów, 

5) zwiększenie poziomu jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb 

społecznych Gminy Zakliczyn, 

6) wzrost efektywności działań kierowanych do społeczności lokalnej. 

 

Program przewidywał w 2019 r. priorytetowe dla gminy Zakliczyn zadania publiczne, które 

mogą być realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi 

podmiotami, obejmujące zagadnienia: 

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

3) ochrony i promocji zdrowia; 

4) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 

5) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 

6) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

7) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 

8) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

9) porządku i bezpieczeństwa publicznego; 

10) ratownictwa i ochrony ludności; 

11) promocji i organizacji wolontariatu; 

12) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

14) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i 

ochrony praw dziecka; 

15) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 

 

Zadania realizowane w ramach „Programu współpracy gminy Zakliczyn z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku” – współpraca finansowa: 

W 2019 r. w ramach Programu współpracy realizowanych jest łącznie 22 zadania, w tym  

10 zadań w ramach otwartych konkursów ofert (art. 13 ustawy) oraz 12 zadań w ramach tzw. 

małych grantów, z pominięciem otwartego konkursu ofert (art. 19a ustawy). W realizacji zadań 

publicznych w ramach Programu współpracy uczestniczyło 17 lokalnych organizacji 

pozarządowych. W ramach Programu Gmina Zakliczyn udzieliła organizacjom 

pozarządowym dotacji w łącznej wysokości 302 110,00 zł, w tym z zakresu: 

1) pomocy społecznej oraz wspierania osób chorych, niepełnosprawnych i w wieku 

emerytalnym – 84 560,00 zł (28,0% ogółu środków), 

2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 187 500,00 zł (62,1%), 

3) oświaty i kultury – 26 050,00 zł (8,6%), 

4) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności – 4 000,00 

zł (1,3%). 

 
Tabela 22. Zadania zrealizowane w 2019 roku w ramach otwartych konkursów ofert. 

Lp. Nazwa zadania Organizacja realizująca Kwota 

dotacji 

1.  „Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie 

piłki nożnej oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych dla 

mieszkańców z terenu części gminy w obrębie 

miejscowości Zakliczyn” 

Ludowy Klub Sportowy 

„DUNAJEC” Zakliczyn 

 

80 000 zł 



Raport o stanie Gminy Zakliczyn za 2019 rok 

83 
Urząd Miejski w Zakliczynie 

2.  „Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie 

piłki nożnej oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych dla 

mieszkańców z terenu części gminy w obrębie 

miejscowości Gwoździec wraz z utrzymaniem 

obiektów sportowych w Gwoźdźcu” 

Ludowy Klub Sportowy 

„POGÓRZE” Gwoździec 

22 000 zł 

3.  „Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie 

piłki nożnej oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych dla 

mieszkańców z terenu części gminy w obrębie 

miejscowości Paleśnica wraz z utrzymaniem 

gminnych obiektów sportowych w Paleśnicy” 

Parafialny Klub Sportowy 

„JEDNOŚĆ” Paleśnica 

22 000 zł 

4.  „Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie 

piłki nożnej oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych dla 

mieszkańców z terenu części gminy w obrębie 

miejscowości Stróże wraz z utrzymaniem gminnych 

obiektów sportowych w Stróżach” 

Ludowy Klub Sportowy 

„ORZEŁ” Stróże 

19 000 zł 

5.  „Prowadzenie współzawodnictwa sportowego 

uczniów szkół podstawowych Gminy Zakliczyn w 

ramach Igrzysk Dzieci i Igrzysk Młodzieży 

Szkolnej Małopolskiego Systemu 

Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży 

Szkolnego Związku Sportowego oraz organizacja 

zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych dla 

mieszkańców gminy Zakliczyn” 

Międzyszkolny Ludowy 

Uczniowski Klub Sportowy 

„GULON” Zakliczyn 

19 000 zł 

6.  „Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie 

tenisa stołowego oraz organizacja zajęć sportowo-

rekreacyjnych dla mieszkańców gminy " 

Uczniowski Klub Sportowy 

„JORDAN” Zakliczyn 

12 000 zł 

7.  „Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie 

piłki nożnej oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych dla 

mieszkańców z terenu Gminy Zakliczyn w wieku 4-

12 lat” 

Międzyszkolny Uczniowski 

Klub Sportowy „AKADEMIA 

PIŁKARSKO-SPORTOWA” 

Zakliczyn 

6 000 zł 

8.  „Wsparcie osób chorych i niepełnosprawnych w 

zakupie leków i środków medycznych” 

Stowarzyszenie Pomocy 

Osobom Niepełnosprawnym  

„BEZ BARIER” 

10 000 zł 

9.  „Wspieranie osób w podeszłym wieku w formie 

prowadzenia ośrodka wsparcia – klubu 

samopomocy” 

oferta wspólna czterech 

stowarzyszeń: Stowarzyszenie  

„BEZ BARIER” w 

Zakliczynie, Stowarzyszenie 

Promocji i Rozwoju Gminy 

Zakliczyn „KLUCZ”, 

Stowarzyszenie Przyjaciół i 

Sympatyków Szkoły we 

Wróblowicach, 

Stowarzyszenie Przyjaciół 

Domu Pomocy Społecznej w 

Stróżach 

60 000 zł  

 

10.  „Funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w 

Gwoźdźcu w formie specjalistycznej” 

Stowarzyszenie Pomocy 

Osobom Niepełnosprawnym  

„BEZ BARIER” 

8 800 zł 

RAZEM 258 800 zł 

Źródło: Urząd Miejski w Zakliczynie 
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Tabela 23. Zadania realizowane w 2019 roku w ramach tzw. małych grantów. 

Lp. Nazwa zadania Organizacja realizująca Kwota 

dotacji 

1.  “Wyjazd szkoleniowy dla Strażackiej Orkiestry 

Dętej Filipowice” 

Stowarzyszenie Promocji i 

Rozwoju Gminy Zakliczyn 

“KLUCZ” 

6 250 zł 

 

2.  „Organizacja Powiatowych Zawodów w 

Ratownictwie w ramach Kwalifikowanej Pierwszej 

Pomocy” 

Ochotnicza Straż Pożarna w 

Zakliczynie 

 

4 000 zł 

3.  „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji 

narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój 

świadomości narodowej, obywatelskiej i 

kulturowej” 

Stowarzyszenie SOKÓŁ 

Zakliczyn 

1 500 zł 

4.  „Żyj Tradycją naszych przodków” Ochotnicza Straż Pożarna w 

Gwoźdźcu 

5 000 zł 

5.  „Święto Pojednania na Jamnej” Stowarzyszenie Wspólnota 

Domu św. Jacka im. Ojca Jana 

Góry na Jamnej 

3 000 zł 

6.  „Zakliczyńska Akademia Szachów” Międzyszkolny Uczniowski 

Klub Szachowy JORDAN 

3 500 zł 

7.  „XXV Bieg Niepodległości” 

 

Stowarzyszenie SOKÓŁ 

Zakliczyn 

2 500 zł 

8.  „Rozwój Strażackiej Orkiestry Dętej Filipowice” Stowarzyszenie Promocji i 

Rozwoju Gminy Zakliczyn 

“KLUCZ” 

2 800 zł 

9.  „Prowadzenie współzawodnictwa sportowego 

uczniów szkół podstawowych Gminy Zakliczyn w 

ramach Igrzysk Dzieci i Igrzysk Młodzieży 

Szkolnej Małopolskiego Systemu 

Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży 

Szkolnego Związku Sportowego oraz organizacja 

zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych dla 

mieszkańców Gminy Zakliczyn” 

Międzyszkolny Ludowy 

Uczniowski Klub Sportowy 

„GULON” Zakliczyn 

4 000 zł 

10.  „Promowanie tradycji polskiej wsi -  Wieczerza 

Wigilijna 2019 r.” 

Stowarzyszenie Koło 

Gospodyń 

„WRÓBLOWIANKI” 

2 000 zł 

11.  Program stypendialny “Studencka agrafka” Stowarzyszenie Pomocy 

Osobom Niepełnosprawnym  

„BEZ BARIER” 

5 000 zł 

12.  „Kalendarz Aktywny Senior 2019” Stowarzyszenie Pomocy 

Osobom Niepełnosprawnym  

„BEZ BARIER” 

3 760 zł 

RAZEM 43 310 zł 

Źródło: Urząd Miejski w Zakliczynie 

 

Realizacja działań wspierających i promujących organizacje pozarządowe oraz inne podmioty  

w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 

roku: 

1) współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze polityki 

społecznej w realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie 

Zakliczyn na lata 2014-2020,  

2) podpisanie we wrześniu 2019 roku umowy partnerskiej z Samarytańską Federacją 

Organizacji Pozarządowych w Zakliczynie (Partner projektu) w ramach projektu pn. 
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„Aktywni seniorzy w cyfrowym Zakliczynie” w ramach Konkursu „Human Smart 

Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”, organizowanego przez 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – 

projekt uzyskał dofinansowanie i jest realizowany w okresie październik 2019 – 

grudzień 2020. 

3) współpraca z Samarytańską Federacją Organizacji Pozarządowych w Zakliczynie 

(Lider projektu) oraz Spółdzielnią Socjalną „Serce Pogórza” w Dzierżaninach  

w realizacji projektu pn. „Centrum aktywizacji i opieki seniorów w gminie Zakliczyn” 

– otwarcie nowego ośrodka dla seniorów w Kończyskach, 

4) współpraca ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Bez Barier”  

w Zakliczynie (Lider projektu) w realizacji projektu pn. „Organizacja i rozwój oferty 

Placówek Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Zakliczyn” w nowej 

placówce w Szkole Podstawowej w Gwoźdźcu, 

5) preferencje w umowach najmu i umowach użyczenia obiektów komunalnych, 

użytkowanych przez lokalne organizacje pozarządowe, 

6) udostępnianie stron internetowych (zakliczyn.pl, zakliczyninfo.pl) oraz łam 

miesięcznika „Głosiciel” w celu promocji działalności statutowej organizacji pożytku 

publicznego, promocji projektów organizacji pozarządowych, zamieszczania ogłoszeń 

i informacji,  

7) udział przedstawicieli gminy w walnych zebraniach sprawozdawczych i spotkaniach 

roboczych organizacji pozarządowych, 

8) udział przedstawicieli gminy w pracach komisji stypendialnych w ramach programów 

prowadzonych przez SPON „BEZ BARIER” w Zakliczynie (stypendia dla uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych i studentów), 

9) organizacja corocznego spotkania konsultacyjnego dla przedstawicieli lokalnych 

organizacji pozarządowych – Forum Organizacji Pozarządowych Gminy Zakliczyn  

w ratuszu w Zakliczynie  w dniu 21 października 2019 r., 

10) Urząd Miejski w Zakliczynie zajął pierwsze miejsce w konkursie “Małopolskie 

Wektory Współpracy 2019” za inicjatywy podejmowane przez samorząd lokalny, 

wspierające rozwój społeczeństwa obywatelskiego we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego. Nagrodę za pierwsze miejsce w 

konkursie Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak odebrał z rąk 

wicemarszałka Województwa Małopolskiego Łukasza Smółki podczas Forum Wójtów, 

Burmistrzów i Prezydentów Małopolski, które odbyło się w styczniu 2020 roku  

w Tauron Arenie w Krakowie. 
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X. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I BEZROBOCIE  
 

 

1. Podmioty gospodarcze 

Według stanu na 31.12.2019 r. w Gminie Zakliczyn prowadziło działalność gospodarczą 671 

firm wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) 

oraz 49 spółek prawa handlowego, wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). 

Oznacza to wskaźnik przedsiębiorczości w Gminie na poziomie 53 firm na 1000 mieszkańców. 

Największa liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w CEIDG prowadziła 

działalność w Zakliczynie – 210 firm, co stanowi ponad 31% ogółu firm w gminie. Znacząca 

liczba firm prowadzi działalność w Lusławicach – 56 podmiotów (8,3%), Wesołowie – 44 

(6,6%), Zdoni i Faściszowej – po 34 firmy (5,1%). Najmniej podmiotów gospodarczych 

zarejestrowano w Rudzie Kameralnej i Jamnej – odpowiednio: 4 i 5 firm. 

Największa liczba spółek prawa handlowego ma swoją siedzibę w Zakliczynie – 24 podmioty, 

co stanowi niemal połowę ogółu spółek w gminie, a w Wesołowie działa 6 spółek.  

W 12 miejscowościach Gminy Zakliczyn (50% ogółu) nie ma siedziby żadna spółka handlowa. 

 
Tabela 24. Liczba firm w Gminie Zakliczyn wg stanu na dzień 31.12.2019 r. 

Lp. Nazwa miejscowości 

Wpisy do CEIDG* Wpisy do KRS** 

Liczba % ogółu Liczba % ogółu 

1 Bieśnik 11 1,6 3 6,1 

2 Borowa 18 2,7 0 0,0 

3 Charzewice 14 2,1 0 0,0 

4 Dzierżaniny 7 1,0 1 2,0 

5 Faliszewice 8 1,2 0 0,0 

6 Faściszowa 34 5,1 0 0,0 

7 Filipowice 24 3,6 2 4,1 

8 Gwoździec 23 3,4 0 0,0 

9 Jamna 5 0,7 1 2,0 

10 Kończyska 20 3,0 2 4,1 

11 Lusławice 56 8,3 0 0,0 

12 Melsztyn 10 1,5 0 0,0 

13 Olszowa 16 2,4 0 0,0 

14 Paleśnica 8 1,2 0 0,0 

15 Roztoka 19 2,8 2 4,1 

16 Ruda Kameralna 4 0,6 0 0,0 

17 Słona 20 3,0 1 2,0 

18 Stróże 32 4,8 0 0,0 

19 Wesołów 44 6,6 6 12,2 

20 Wola Stróska 18 2,7 0 0,0 

21 Wróblowice 21 3,1 1 2,0 

22 Zakliczyn 210 31,3 24 49,0 

23 Zawada Lanckorońska 15 2,2 3 6,1 

24 Zdonia 34 5,1 3 6,1 

Gmina Zakliczyn 671 100,0 49 100,0 
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Źródło: *Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 

** Krajowy Rejestr Sądowy  

 

W Zakliczynie funkcjonuje Zakliczyńska Strefa Aktywności Gospodarczej o powierzchni 

niemal 3 ha, która została utworzona w 2014 roku z myślą o mikro, małych i średnich 

przedsiębiorcach, którzy cenią sobie dobry klimat, dogodną lokalizację i dostęp do 

rozbudowanej infrastruktury technicznej. Tereny ZSAG przeznaczone są pod działalność 

usługową i przemysłową, z wyłączeniem działalności turystycznej, handlowej i mieszkaniowej. 

Obszar Strefy został podzielony na 3 działki. W kwietniu 2016 r. dwie, prawie hektarowe 

działki ew. nr 640/69 i 640/70 stały się oficjalnie częścią Krakowskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej (SSE). Ponadto na mocy uchwały nr XLII/353/2017 Rady Miejskiej  

w Zakliczynie z dnia 28 grudnia 2017 r. wprowadzono zwolnienie od podatku od nieruchomości 

w ramach pomocy de minimis gruntów, budynków i budowli położonych w granicach Podstrefy 

Zakliczyn Krakowskiego Parku Technologicznego. Wszystkie trzy działki zostały wykupione 

przez przedsiębiorców – firmy: Becker Sp. z o.o., Inducomp Sp. z o.o. oraz Stanisław 

Wiśniowski Tapicer Sp. z o.o. Wszystkie trzy wymienione firmy prowadzą już działalność 

gospodarczą w ZSAG. Gmina Zakliczyn podjęła działania w celu zakupu dwóch sąsiadujących 

działek i rozbudowy strefy gospodarczej o dodatkowe tereny.    

 

2. Bezrobocie w Gminie Zakliczyn 

 

Stopa bezrobocia z Powiecie Tarnowskim wynosiła na koniec grudnia 2019 roku poziom 5,7%, 

co oznaczało spadek o 5,9 pkt. proc. w stosunku do 2015 roku.  

 
Tabela 25. Stopa bezrobocia w powiecie tarnowskim w latach 2015 - 2019 

 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 

Stopa bezrobocia w % 11,6 9,5 8,0 7,2 5,7 

 Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie 

 

Liczba bezrobotnych z terenu Gminy Zakliczyn, zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie 

Pracy w Tarnowie w 2019 roku wynosiła 206 osób, co oznacza spadek o 277 osób w stosunku 

do 2015 roku (spadek o 57%).  

 
Tabela 26. Liczba bezrobotnych w gminie Zakliczyn w latach 2015 - 2019 

 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 

Liczba bezrobotnych  483 340 269 252 206 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie 

 

Z grona 206 bezrobotnych w gminie Zakliczyn w 2019 roku aż 68% stanowiły kobiety (140 

osób), a prawie 47% to osoby długotrwale bezrobotne (96 osób). Największa liczba 

bezrobotnych zamieszkuje w Zakliczynie (26 osób), Lusławicach (20 osób) i Wróblowicach 

(14 osób).  

 
Tabela 27. Liczba bezrobotnych z terenu gminy Zakliczyn w podziale na miejscowości  

wg stanu na dzień 31.12.2019 r. 

Miejscowość 

Liczba bezrobotnych 

Ogółem W tym kobiety 
W tym długotrwale 

bezrobotni 

Bieśnik 6 5 4 

Borowa 2 0 1 

Charzewice 9 7 2 
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Dzierżaniny 10 7 6 

Faliszewice 4 3 2 

Faściszowa 11 6 4 

Filipowice 6 2 2 

Gwoździec 9 7 6 

Jamna 3 2 0 

Kończyska 8 4 4 

Lusławice 20 17 10 

Melsztyn 1 1 0 

Olszowa 8 6 2 

Paleśnica 11 7 7 

Roztoka 5 5 3 

Ruda Kameralna 3 2 1 

Słona 6 4 3 

Stróże 11 6 5 

Wesołów 9 6 6 

Wola Stróska 5 4 2 

Wróblowice 14 9 6 

Zakliczyn 26 19 12 

Zawada Lanckorońska 8 4 3 

Zdonia 11 7 5 

Ogółem  206 140 96 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie 

 

Najliczniejszą grupę bezrobotnych w Gminie Zakliczyn stanowią osoby w wieku 25-34 lata,  

tj. 70 osób (34,0% ogółu bez pracy), a najmniejsze grono bezrobotnych tworzą osoby liczące 

powyżej 60 roku życia, tj. 10 osób (4,9%).  

 
Tabela 28. Liczba bezrobotnych z gminy Zakliczyn wg wieku na dzień 31.12.2019 r. 

 2019 rok % ogółu 

18 – 24 lata 39 18,9 

25 – 34 lata 70 34,0 

35 – 44 lata 37 18,0 

45 – 54 lata 33 16,0 

55 – 59 lat 17 8,3 

pow. 60 lat 10 4,9 

Ogółem 206 100,0 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie 

 

Największe problemy ze znalezieniem pracy mają bezrobotni z wykształceniem policealnym  

i średnim zawodowym, którzy stanowią grupę 66 osób bez pracy w gminie Zakliczyn (32% 

ogółu bezrobotnych). Najmniejszą grupę bezrobotnych stanowią osoby z wykształceniem 

średnim ogólnokształcącym – 13 osób (6,3%). 

 
Tabela 29. Liczba bezrobotnych z gminy Zakliczyn wg wykształcenia na dzień 31.12.2019 r. 

 2019 rok % ogółu 

Wyższe 31 15,0 

Policealne i średnie zawodowe 66 32,0 

Średnie ogólnokształcące 13 6,3 

Zasadnicze zawodowe 54 26,2 

Gimnazjalne i poniżej 42 20,4 

Ogółem  206 100,0 
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Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie 

 

Prawie co czwarty bezrobotny z terenu Gminy Zakliczyn (23,8%) legitymuje się stażem pracy 

od 1 do 5 lat (49 osób). Niewiele mniejszą grupę stanowią osoby dotychczas niepracujące – 45 

osób (21,8% wszystkich bezrobotnych). Bezrobotni z największym stażem pracy, powyżej 30 

lat to zaledwie 3 osoby.  

 
Tabela 30. Liczba bezrobotnych z gminy Zakliczyn wg stażu pracy na dzień 31.12.2019 r. 

 2019 rok % ogółu 

do 1 roku 43 20,9 

od 1 do 5 lat 49 23,8 

od 5 do 10 lat 30 14,6 

od 10 do 20 lat 24 11,7 

od 20 do 30 lat 12 5,8 

powyżej 30 lat 3 1,5 

bez stażu 45 21,8 

Ogółem  206 100,0 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie 

 

Długotrwałe bezrobocie jest znaczącym problemem w Gminie Zakliczyn. Niemal co czwarty 

bezrobotny (50 osób) pozostaje bez pracy ponad 2 lata, ale niewiele mniejsza jest grono osób 

niepracujących od 1 do 3 miesięcy (46 osób). Niespełna 11% bezrobotnych (22 osoby) 

pozostaje bez pracy krócej niż 1 miesiąc.  

 
Tabela 31. Liczba bezrobotnych z gminy Zakliczyn wg czasu pozostawania na bezrobociu na dzień 

31.12.2019 r. 

 2019 rok % ogółu 

Do 1 miesiąca 22 10,7 

od 1 do 3 miesięcy 46 22,3 

od 3 do 6 miesięcy 34 16,5 

od 6 do 12 miesięcy 26 12,6 

od 12 do 24 miesięcy 28 13,6 

powyżej 24 miesięcy 50 24,3 

Ogółem  206 100,0 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie 
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XI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA  
 

 

Bezpieczeństwem publicznym na terenie Gminy Zakliczyn zajmuje się Posterunek Policji  

w Zakliczynie, podległy Komisariatowi Policji w Wojniczu.  

 

Obecnie teren Gminy Zakliczyn obsługuje dwóch dzielnicowych – rewir I (Zakliczyn, Bieśnik, 

Borowa, Dzierżaniny, Jamna, Olszowa, Paleśnica, Ruda Kameralna, Stróże, Wola Stróska, 

Zdonia) oraz rewir II (Charzewice, Faliszewice, Faściszowa, Filipowice, Gwoździec, 

Kończyska, Lusławice, Melsztyn, Roztoka, Słona, Wesołów, Wróblowice, Zawada 

Lanckorońska). Działania wymienionych są również wspierane przez innych dzielnicowych 

oraz funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Wojniczu oraz  Komendy Miejskiej Policji  

w Tarnowie.  

 

W okresie obejmującym analizę tj. od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku na terenie 

Gminy Zakliczyn odnotowano 115 zgłoszonych zdarzeń przestępczych, w tym: rozbój, 

wymuszenie rozbójnicze – 1, pobicia, naruszenie nietykalności, uszkodzenia ciała – 4,  włamań 

- 5, kradzieży – 10 , uszkodzeń mienia - 3,  innych przestępstw – 92, w skład których wchodzą: 

• kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości - 21 

• oszustwa i inne przestępstwa internetowe – 13  

• znęcanie się – 10 

• niealimentacja – 6 

• niestosowanie się do wyroku sądu – 11 

• naruszenie miru domowego - 3 

• przywłaszczenie – 1 

• naruszanie nietykalności funkcjonariusza – 1 

• kierowanie samochodem mimo cofnięcia uprawnień -3 

• kierowanie gróźb karalnych – 3 

• niezatrzymania się do kontroli drogowej – 2 

• wypadek drogowy z obrażeniami ciała - 1  

• rozpijanie małoletniego -1  

• zmuszanie do określonego zachowania się - 1  

• fałszowanie dokumentów - 2  

• posiadanie nielegalnie broni - 1  

• nieumyślne spowodowanie śmierci, czyny samobójcze - 4 

• kradzież pojazdu w celu krótkotrwałego użycia - 1 

• popełnienie przestępstw z innych ustaw - 7 

. 

W analogicznym okresie 2018 roku odnotowano 84 zdarzenia przestępcze i jest to wzrost  

o 31 przestępstw (37%). Należy jednak zaznaczyć iż powyższy wzrost spowodowany jest 

również większą aktywnością policjantów w zakresie zatrzymywania sprawców na gorącym 

uczynku przestępstwa. W tym zakresie policjanci zatrzymali o 35 sprawców przestępstw więcej 

niż w roku 2018. Najwięcej przestępstw w 2019 r. odnotowano w Zakliczynie – 31 zdarzeń 

(27% ogółu przestępstw w gminie), Faściszowej (10 zdarzeń) i Wesołowie (6 zdarzeń).  

 

Z analizy danych za 2019 r. wynika, że na terenie gminy Zakliczyn odnotowano spadki 

przestępstw w miejscowościach: Wróblowice z 4 na 1, Lusławice z 7 na 5, Ruda Kameralna  

z 4 na 1, Paleśnica z 3 na 1, Stróże z 2 na 1, Bieśnik z 3 na 1. Miejscowościami gdzie nastąpił 
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wzrost zdarzeń przestępczych są: Zakliczyn z 25 do 31, Faściszowa z 6 do 10, Zdonia z 1 do 5, 

Gwoździec z 1 do 5, Borowa z 1 do 4 i Kończyska z 1 do 4. 

 

W 2019 roku funkcjonariusze Komisariatu Policji w Wojniczu oraz Posterunku Policji  

w Zakliczynie, w trakcie realizacji czynności w związku z zaistniałymi przestępstwami wykryli 

sprawców: 

• przestępstw o charakterze kryminalnym 73,77 %  

• przestępstw ogółem 77,82 % 

 

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach Gminy Zakliczyn  

W 2019 roku odnotowano na terenie Gminy Zakliczyn 116 zdarzeń drogowych, w tym 111 

kolizji i 5 wypadków, w których rannych zostało łącznie 5 osób, lecz nie było ofiar 

śmiertelnych. Oznacza to wzrost liczby interwencji drogowych o 3 przypadki w stosunku do 

2018 roku. Najwięcej zdarzeń drogowych zanotowano w Zakliczynie – 42 kolizje (38% ogółu 

w gminie), 2 wypadki (40%) i 2 rannych (40%). Niebezpiecznie na drogach jest także  

w Bieśniku (8 kolizji) oraz w Faściszowej (6 kolizji i 1 wypadek).  

 

W ramach służby i wykonywanych zadań na terenie gminy Zakliczyn policjanci dokonywali 

zatrzymania kierujących w stanie nietrzeźwości (wynik badania na zawartość alkoholu powyżej 

0,5 ‰) oraz kierujących w stanie po użyciu alkoholu (wynik badania na zawartość alkoholu  

w przedziale 0,2 ‰ - 0,5 ‰). Wykryto aż 21 nietrzeźwych kierowców, co jest przestępstwem 

ściganym z kodeksu karnego oraz 16 kierowców w stanie po użyciu alkoholu, co stanowi 

wykroczenie. Jednak w stosunku do 2018 roku liczba kierowców ukaranych za jazdę po 

pijanemu zmniejszyła się o 8 osób. Najwięcej nietrzeźwych kierowców zatrzymano  

w Zakliczynie – 11 przypadków (30% ogółu).  

 

W okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku na terenie Gminy Zakliczyn  

policjanci przeprowadzili łącznie 1304 interwencje (wzrost aż o 509 interwencji w stosunku do 

2018 roku). Interwencje policji dotyczyły głownie spraw  związanych z ładem i porządkiem 

publicznym (208 przypadków) oraz spraw związanych z przemocą domową (98). Aż 494 

interwencje miały miejsce w Zakliczynie, co stanowi 38% ogółu interwencji policyjnych  

w Gminie Zakliczyn.  

 

W trakcie podejmowanych interwencji domowych związanych ze stosowaniem przemocy 

psychicznej, fizycznej czy innego rodzaju przemocy, policjanci Komisariatu w Wojniczu  

wdrażali procedurę „Niebieska Karta” a następnie za pośrednictwem dzielnicowych  

i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowane były czynności związane 

z eliminacją przemocy. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku takich procedur 

wdrożonych  zostało – 10  natomiast w analogicznym okresie w 2018 roku – 16. 

 

Dzielnicowi w ramach służb obchodowych dla potrzeb Policji, Sądu, Prokuratury, 

Komorników Sądowych i innych uprawnionych organów wykonali w okresie od 1 stycznia do 

31 grudnia 2019 roku ogółem 678 czynności. W ramach reagowania na popełniane 

przestępstwa zatrzymali 18 sprawców przestępstw na gorącym uczynku oraz zatrzymali 9 osób 

poszukiwanych, ponadto ujawnili 375 wykroczeń, z czego 129 zakończyło się postępowaniem 

mandatowym zaś 225 zakończono pouczeniem, sporządzili 21 notatek skutkujących 

sporządzeniem wniosków o ukaranie sprawców wykroczeń od Sądu.  W ramach szeroko pojętej 

profilaktyki przeprowadzili 102 spotkań  w formie zorganizowanej z młodzieżą, osobami 

funkcyjnymi, mieszkańcami, seniorami i innymi podmiotami na terenie Gminy Zakliczyn, na 

których omawiali zagadnienia dotyczące unikania zagrożeń. W trakcie spotkań udzielali 
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instrukcji o sposobach zabezpieczenia obiektów, ostrzegali mieszkańców o możliwości próby 

oszustwa na tzw. „Wnuczka”, „Fałszywego Policjanta”, czy też odpowiedniego zachowania 

mieszkańców w sytuacjach zagrożenia. W ramach spotkań z młodzieżą i najmłodszymi 

mieszkańcami gminy Zakliczyn dzielnicowi aktywnie uczestniczyli w działaniach w ramach 

prowadzonych programów: „Kręci mnie bezpieczeństwo”, który to program był szeroko 

promowany wśród najmłodszych uczestników ruchu drogowego, jak również w trakcie spotkań 

z seniorami. Działania „Bezpieczna droga do szkoły“, gdzie z rozpoczęciem roku szkolnego 

dzielnicowi rozpoczęli szeroką profilaktykę edukacyjną, w placówkach oświatowych na terenie 

gminy. Ponadto realizowano działania  „Bezpieczne ferie”, jak również „Bezpieczne wakacje”. 

W zakresie tych działań przeprowadzane były prelekcje edukacyjno-informacyjne  w szkołach 

na temat zagrożeń wśród młodzieży między innymi: przemocy, używanie środków 

odurzających - narkotyków, dopalaczy, alkoholu, przestępczości wśród nieletnich i innych. 

Prowadzone również działania „ Mak Konopie”, które miały na celu ograniczenie nielegalnych 

upraw maku i konopi , gdzie przeprowadzono kontrolę wskazanych terenów. Dzielnicowi 

angażowali się również w działania „Alkohol”, mające na celu ujawnianie i eliminowanie 

sprzedaży alkoholu osobą nieletnim, jak również kontrole posiadania koncesji uprawniającej 

do sprzedaży alkoholu.  

 

W trakcie licznych spotkań z mieszkańcami gminy, dzielnicowi apelowali o reakcję na 

stwierdzone nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa publicznego poprzez niezwłoczne 

informowanie właściwych służb o zdarzeniach oraz ich sprawcach. W ramach poprawy  

i usprawnienia kontaktu społeczeństwa z policją w trakcie tych spotkań dzielnicowi promowali 

aplikację „Moja Komenda” oraz „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Dzielnicowi 

każdorazowo podczas pełnienia służby wykonywali czynności patrolowo-obchodowe, w tym 

również w godzinach nocnych. Wielokrotnie policjanci Komisariatu Policji w Wojniczu 

uczestniczyli w zabezpieczeniu ładu i porządku publicznego podczas imprez sportowych, 

religijnych oraz kulturalnych organizowanych  na terenie  gminy Zakliczyn. 

 

Ochrona przeciwpożarowa 

 

W gminie Zakliczyn zarejestrowanych jest 8 czynnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, 

w tym 3 jednostki należące do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (OSP Filipowice, 

OSP Gwoździec, OSP Zakliczyn). Jednostka OSP Melsztyn nie uczestniczy w akcjach. Łączna 

liczba strażaków ujętych w rejestrach jednostek OSP w gminie wynosi 265 druhów, przy czym 

najliczniejszą jednostkę stanowi OSP Filipowice – 60 strażaków. W 2019 roku w akcjach 

uczestniczyło łącznie 138 druhów OSP, co stanowi ponad 52% stanu osobowego jednostek. 

Najliczniejszą grupę strażaków do udziału w akcjach zadysponowały jednostki z Zakliczyna 

(30 druhów) oraz Gwoźdźca i Filipowic (po 24). Za udział w akcjach strażacy ochotnicy 

otrzymali z Urzędu Miejskiego w Zakliczynie ekwiwalent w łącznej wysokości 40 095,52 zł,  

z czego największą kwotę wypłacono OSP Zakliczyn - 17 798,48 zł, co stanowi 44,4% ogółu 

wypłaconych środków. 

 
Tabela 32. Dane dotyczące jednostek OSP w 2019 r. 

Jednostka Liczba strażaków 

jednostkach 

Liczba strażaków 

biorących udział w 

akcjach 

Wysokość  

wypłaconego 

ekwiwalentu za akcje 

w zł 

OSP FILIPOWICE 60 24 12 469,50 

OSP GWOŹDZIEC 42 24 5 107,25 

OSP ZAKLICZYN  45 30 17 798,48 

OSP Charzewice 28 12 1 296,48 
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OSP Faliszewice 20 12 1 092,50 

OSP Stróże 25 12 1 147,31 

OSP Wola Stróska 25 12 204,00 

OSP Wróblowice 20 12 980,00 

RAZEM 265 138 40 095,52 

Źródło: Urząd Miejski w Zakliczynie 

 

Jednostki OSP z terenu Gminy Zakliczyn uczestniczyły w 2019 roku w 291 wyjazdach do akcji, 

w tym największą liczbę wyjazdów zanotowała OSP Zakliczyn – 175 akcji, co stanowi ponad 

60% wszystkich wyjazdów w gminie. Zdecydowaną większość akcji przeprowadzonych  

w 2019 roku przez jednostki OSP to wyjazdy do miejscowych zagrożeń – 135 akcji, co stanowi 

46% ogółu wyjazdów. Zdarzenia miejscowe to inne niż pożar zdarzenie wynikające z rozwoju 

cywilizacyjnego, działań człowieka lub naturalnych sil przyrody, stwarzające zagrożenia dla 

życia, zdrowia, mienia lub środowiska, m.in. wypadki drogowe, usuwanie połamanych drzew 

przy drogach. Kolejną kategorię akcji stanowiły wyjazdy gospodarcze (m.in. dowóz wody do 

gospodarstw domowych, usuwanie gniazd szerszeni, zabezpieczenie dachów domów po 

wichurach, zabezpieczenie meczy piłkarskich) – 113 wyjazdów (39% akcji). Tylko w 32 

przypadkach (11% ogółu) strażacy wyjeżdżali do akcji spowodowanych pożarami, co 

pokazuje, że od lat zmienia się charakter działań ratunkowych prowadzonych przez zastępy 

ochotniczej straży pożarnej. 

 
Tabela 33. Wyjazdy jednostek OSP w 2019 r. 

Jednostka KSRG P MZ AF CZ WG PZR RAZEM % ogółu 

0618063 OSP 

FILIPOWICE 
TAK 5 17 0 1 13 0 36 12,4 

0618065 OSP 

GWOŹDZIEC 
TAK 4 12 2 1 18 0 37 12,7 

0618081 OSP 

ZAKLICZYN  
TAK 19 86 1 3 66 0 175 60,1 

0618111 OSP 

Charzewice 
NIE 1 2 0 1 3 0 7 2,4 

0618116 OSP 

Faliszewice 
NIE 1 2 0 1 3 0 7 2,4 

0618179 OSP Stróże NIE 1 5 0 1 6 0 13 4,5 

0618192 OSP Wola 

Stróska 
NIE 1 8 0 0 3 0 12 4,1 

0618193 OSP 

Wróblowice 
NIE 0 3 0 0 1 0 4 1,4 

RAZEM 3 32 135 3 8 113 0 291 100,0 

Objaśnienia skrótów: KSRG – Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, P-pożar, MZ- miejscowe 

zagrożenie, AF-alarm fałszywy, CZ-ćwiczenia, WG-wyjazd gospodarczy, PZR - przekazanie do 

zabezpieczenia rejonu. 

Źródło: Urząd Miejski w Zakliczynie 

 

Działania na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 r.: 

1) Remont samochodu strażackiego STAR dla OSP Filipowice – wartość zadania: 440 586,00 

zł, w tym: dotacja z budżetu Gminy Zakliczyn w wysokości: 120 000,00 zł oraz dotacja  

z WFOŚiGW w Krakowie w wysokości: 220 000,00 zł; 

2) Zakup 2 quadów ratowniczych dla OSP Filipowice i OSP Gwoździec – wartość zadania: 

107 400,00 zł, w tym dotacja z Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 106 000,00 zł; 
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3) Dotacja dla OSP Wola Stróska z przeznaczeniem na zakup wyciągarki i drabiny strażackiej 

w wysokości: 2 000,00 zł; 

4) Dotacja dla OSP Zakliczyn z przeznaczeniem na organizację Powiatowych Zawodów  

w Ratownictwie w ramach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w wysokości: 4 000,00 zł; 
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XII. URZĄD MIEJSKI I SPRAWY ADMINISTRACYJNE 
 

 

Urząd Miejski w Zakliczynie w strukturze organizacyjnej dzieli się na następujące komórki 

organizacyjne: 

1) Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich  

2) Referat Finansowo-Księgowy  

3) Referat Inwestycji Gminnych, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej  

4) Referat Podatków i Opłat Lokalnych 

5) Urząd Stanu Cywilnego 

6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. oświaty 

7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. kontroli wewnętrznej; Inspektor Ochrony Danych 

8) Radca prawny  

 

Stan zatrudnienia 

W Urzędzie Miejskim w Zakliczynie wg stanu na 31.12.2019 r. zatrudnione były 52 osoby,  

w tym siedmiu pracowników na stanowisku kierowniczym (Burmistrz, Zastępca Burmistrza, 

Skarbnik, Sekretarz, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Zastępca Kierownika Urzędu Stanu 

Cywilnego Kierownik referatu) i trzy na samodzielnych stanowiskach pracy (dwóch głównych 

specjalistów oraz radca prawny). Z grona wszystkich zatrudnionych w urzędzie 38 

pracowników zajmowało stanowiska urzędnicze, 14 osób to pracownicy na stanowiskach 

pomocniczych i obsługi. Łączne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 49,15. 

Dodatkowo w 2019 roku Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn podpisał 115 umów – zlecenie 

oraz 5 umów o dzieło na realizację zadań leżących w gestii gminy na podstawie ustawy  

o samorządzie gminnym i ustaw szczególnych, w tym m.in. organizację wyborów do 

Parlamentu Europejskiego oraz wyborów do Sejmu i Senatu. 

 

Decyzje i zaświadczenia Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn 

Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn wydał w 2019 roku łącznie 7891 decyzji i zezwoleń,  

w tym: 

1) decyzje podatkowe - decyzje w zakresie wymiaru podatku i decyzje zmieniające 

wymiar podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, łącznego zobowiązania 

pieniężnego – 6530 decyzje, w tym 5933 decyzji głównych i 570 decyzji zmieniających 

(wydanych w trakcie roku) 

2) decyzje w zakresie umorzenia zapłaty podatków i opłat lokalnych – 45 spraw, w tym 

34 sprawy (podatki lokalne), 9 spraw (odpady komunalne), 2 sprawy (podatek od 

środków transportowych 

3) decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - 710 spraw. Wysokość wypłaconych 

środków w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 342 383,87 zł.  

4) decyzje o warunkach zabudowy (WZ) - 133 sprawy, w tym 130 decyzji pozytywnych  

i 3 odmowne 

5) decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego (ICP) – 22 sprawy 

6) decyzje o przyznaniu stypendium socjalnego dla uczniów – 293 sprawy 

7) decyzje o wymeldowaniu – 10 spraw 

8) decyzje o zajęciu pasa drogowego – 40 spraw 

9) zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 29 szt. (w tym kategoria A - 11 zezwolenia, 

kategoria B - 8 zezwoleń, kategoria C - 10 zezwoleń), wysokość środków finansowych 

uzyskanych z wydanych decyzji na sprzedaż alkoholu: 275 102,78 zł 

10) zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie 

drogowym – 6 spraw 
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11) liczba wydanych zezwoleń na zatrzymywanie się na przystankach gminnych – 11 spraw 

12) liczba wydanych licencji na taxi – 2 sprawy 

13) decyzje zatwierdzające podział nieruchomości – 42 sprawy  

14) decyzje o rozgraniczeniu nieruchomości – 3 sprawy 

15) decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach – 3 sprawy  

16) decyzje na wycinkę drzew – 12 spraw, w tym 1 decyzja o odmowie usunięcia drzewa. 

 

Główne rodzaje zaświadczeń wydanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn  

w 2019 roku 

1) liczba wydanych zaświadczeń o stanie posiadania - 313 spraw 

2) liczba wydanych zaświadczeń o niezaleganiu w płatności podatków - 21 spraw 

3) liczba wydanych zaświadczeń o przeznaczeniu działki w Miejscowym Planie 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i/lub Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy – 280 spraw 

4) liczba wydanych zaświadczeń na wycinkę drzew – 236 spraw 

5) liczba wydanych zaświadczeń o zameldowaniu – 619 spraw 

6) liczba wydanych zaświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego - 17 

spraw 

7) Liczba wydanych zaświadczeń z ewidencji działalności gospodarczej – 7 spraw 

 

Sprawy z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych w 2019 roku 

1) przyjęcie wniosku w sprawie wydania dowodu osobistego – 972 sprawy 

2) przyjęcie dowodu osobistego – personalizacja – 972 sprawy 

3) wydanie dowodu osobistego – 965 spraw  

4) liczba zgłoszeń o utracie dowodu osobistego – 102 sprawy  

5) unieważnienie dowodu osobistego – 110 spraw 

6) zameldowanie – 440 spraw 

7) wymeldowanie – 33 sprawy 

8) Nadawanie PESEL – 41 spraw  

9) Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców – 78 spraw  

10) Udostępnianie danych osobowych z rejestru PESEL – 33 sprawy  

11) Usuwanie niezgodności w rejestrach mieszkańców – 302 sprawy 

 

Sprawy z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego w 2019 roku 

1) sporządzenie aktów urodzenia: 

• transkrypcja zagranicznego dokumentu – 36 spraw 

• migracja danych – 1031 spraw 

2) sporządzenie aktów małżeństwa: 

• małżeństwa zawierane przed kierownikiem USC – 18 spraw  

• małżeństwa zawierane na podstawie art. 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 

(konkordatowe) – 65 spraw  

• transkrypcja zagranicznego dokumentu – 7 spraw 

• migracja danych – 291 spraw 

3) sporządzenie aktów zgonów: 

• rejestracja zgonów – 57 spraw 

• transkrypcja zagranicznego dokumentu – 5 spraw 

• migracja danych – 163 sprawy 

4) Wydawanie odpisów akt stanu cywilnego – 1551 spraw 

5) Przyjęcie zapewnień zawarcia małżeństwa – 83 sprawy  

6) Wzmianki zamieszczone przy akcie – 119 spraw  
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7) Przypiski przy akcie – 741 spraw 

8) Wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk – 6 spraw  

9) Uroczystość Jubileuszowa 50-lecia pożycia małżeńskiego – 16 par, 60-lecia pożycia 

małżeńskiego – 3 pary  

10) Uroczystość Jubileuszu 105 lat - 1 osoba 

 

Pozostałe sprawy administracyjne realizowane w 2019 roku 

1) Liczba ogłoszonych przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych  

(o wartości zadania powyżej 30 000 euro netto) – 22, w tym 3 postępowania 

unieważnione ze względu na cenę ofertową przekraczającą środki finansowe 

zabezpieczone w budżecie gminy 

2) Liczba ogłoszonych zapytań ofertowych (o wartości zadania poniżej 30 000 euro netto) 

– 8 postępowań 

3) Wysłane upomnienia w sprawie zaległości w zapłacie podatku lokalnego - 613 spraw 

4) Wysłane upomnienia w sprawie zaległości w zapłacie za odpady komunalne - 462 

sprawy 

5) Wysłane upomnienia w sprawie zaległości w zapłacie podatku od środków 

transportowych - 11 spraw 

6) Wystawione tytuły wykonawcze: 32 spraw, (podatki lokalne), 26 spraw (odpady 

komunalne), 3 sprawy (podatek od środków transportowych) 

7) liczba wpisów w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – 461 

spraw 

8) liczba spraw z zakresu udostępnienia informacji publicznej – 81 spraw  

9) liczba wydanych zawiadomień o nadaniu numeru domu – 47 spraw  

10) liczba wydanych postanowień w sprawie wstępnego projektu podziału nieruchomości 

– 32 sprawy 

11) liczba wydanych postanowień (opinii) w zakresie prac geologicznych – 8 spraw  

 

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn 

W 2019 roku Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn wydał 262 zarządzenia, w tym:  

1) Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich – 33 

2) Referat Finansowo-Księgowy – 149 

3) Referat Inwestycji Gminnych, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej – 49 

4) Referat Podatków i Opłat Lokalnych – 28 

5) Samodzielne Stanowiska Pracy – 3 

 

Korespondencja przychodząca i wychodząca  

1) Korespondencja otrzymana przez Urząd Miejski w Zakliczynie w 2019 roku: 13 766 

dokumentów, w tym poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej 

ePUAP – 1 765 dokumentów. 

2) Korespondencja wysłana przez Urząd Miejski w Zakliczynie: 15 292 dokumentów,  

w tym poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP – 205 

dokumentów.  

3) Koszty poniesione z tytułu wysyłki przesyłek listowych, paczek oraz przesyłek 

kurierskich  w obrocie krajowym i zagranicznym w 2019 roku wyniosły 156 268,68 zł 

brutto. 
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Planowanie przestrzenne 

1) Liczba obowiązujących Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego – 12 szt.  

a) Uchwała Nr XIV/95/96 Rady Gminy w Zakliczynie z dnia 15 luty 1996 roku w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 

gminy Zakliczyn w zakresie zalesień 

b) Uchwała Nr XIII/116/99 Rady Gminy w Zakliczynie z dnia 29 października 1999 roku 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

c) Uchwała Nr XIII/114/99 Rady Gminy w Zakliczynie z dnia 29 października 1999 roku 

w sprawie zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

d) Uchwała Nr XXIX/261/2001 Rady Gminy w Zakliczynie z dnia 31 maja 2001 roku  

w sprawie zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

e) Uchwała Nr XXX/271/2001 Rady Gminy Zakliczyn z dnia 28 czerwca 2001 roku  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi 

Charzewice w gminie Zakliczyn  

f) Uchwała Nr XXXII/284/2001 Rady Gminy w Zakliczynie z dnia 20 września 2001 roku 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zakliczyn  

g) Uchwała Nr III/23/02 Rady Gminy w Zakliczynie z dnia 30 grudnia 2002 roku  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Zakliczyn dla części wsi Lusławice, na działkach 406/2, 406/3, 406/4, 406/5, 406/6 

h) Uchwała Nr IV/32/03 Rady Gminy w Zakliczynie z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

i) Uchwała Nr VI/47/03 Rady Gminy W Zakliczynie z dnia 12 czerwca 2003 roku  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zakliczyn 

,,Kruszywa-Charzewice” 

j) Uchwała Nr XIII/131/2011 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 listopada 2011 roku 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 

miejscowości Zakliczyn, gm. Zakliczyn, w obrębie działki o numerze ewidencyjnym 

554/1 

k) Uchwała Nr XX/169/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 24 maja 2016 roku  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Zakliczyn ROZTOKA III 

l) Uchwała Nr XXXVII/291/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 sierpnia 2017 

roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

Gminy Zakliczyn ,,Filipowice-złoża”  

 

2) Zakończył się proces opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Miasta Zakliczyn ETAP A – planowane uchwalenie planu na sesji Rady Miejskiej  

w Zakliczynie w dniu 28 maja 2020 r.  

 

3) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zakliczyn 

przyjęty uchwałą Nr XXII/216/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 listopada 2012 

roku, zmienione: Zarządzeniem Zastępczym Wojewody Małopolskiego z dnia 24 maja 

2016 roku, znak: WN-II.4131.1.13.2016/ZZ w sprawie wprowadzenia obszarów 

udokumentowanych złóż kopalin do Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Zakliczyn oraz Uchwałą Nr XXXVII/290/2017 

Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie uchwalenia II zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zakliczyn. 

W trakcie projektowania jest III i IV zmiana Studium, a V zmiana Studium jest na etapie 

wyboru wykonawcy prac projektowych.  
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Biuro Rady Miejskiej w Zakliczynie  

Ogółem w trakcie 13 posiedzeń Rady Miejskiej w Zakliczynie, które odbyły się w 2019 roku 

radni przyjęli 99 uchwał, w tym 22 akty prawa miejscowego oraz 13 uchwał dotyczących 

budżetu gminu. Akty prawa miejscowego oraz uchwały budżetowe zostały opublikowane  

w elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. W 2019 roku radni 

zgłosili na piśmie 24 interpelacji i zapytań, na które zostały udzielone odpowiedzi. 

 

Wszystkie sesje Rady Miejskiej w Zakliczynie w 2019 roku były transmitowane i utrwalane za 

pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zakliczynie i na stronie internetowej gminy – 

www.zakliczyn.pl.  

 

Stan realizacji uchwał Rady Miejskiej w Zakliczynie z 2019 roku przedstawiono w rozdziale 

XIII niniejszego Raportu.  

 

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego  

Urząd Miejski w Zakliczynie jest Punktem Potwierdzania Profilu Zaufanego. Profil zaufany to 

podpis elektroniczny do podpisywania podań i wniosków składanych przez obywateli do 

podmiotów publicznych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W 2019 roku urząd 

dokonał bezpłatnego potwierdzenia 338 profili zaufanych dla mieszkańców Gminy Zakliczyn 

oraz gmin ościennych, np. Wojnicz, Czchów, Gromnik. W ciągu 4,5 roku działania punktu  

w Urzędzie Miejskim w Zakliczynie potwierdzono ok. 950 profili zaufanych.  

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 

Urząd Miejski w Zakliczynie we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Tarnowie 

prowadzi w sali Burmistrzówka w ratuszu w Zakliczynie Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna, udzielana jest 

przez adwokatów i radców prawnych w dniach: 

• Wtorek - godz. 9.00-13.00 (w ramach dyżuru można dodatkowo skorzystać  

z nieodpłatnej mediacji po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty) 

Środa - godz. 9.00-13.00 

• Piątek - godz. 9.00-13.00 

 

W 2019 roku w punkcie nieodpłatnych porad prawnych w Ratuszu w Zakliczynie udzielono 

175 porad. Od stycznia 2019 roku pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, która złoży 

oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 

 

Punkt obsługi osób bezrobotnych  

Urząd Miejski w Zakliczynie we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnowie 

prowadzi w sali Burmistrzówka w ratuszu w Zakliczynie Punkt obsługi osób bezrobotnych, 

funkcjonujący w co drugi czwartek miesiąca w godz. 9.00-14.00. 
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XIII. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ  

W ZAKLICZYNIE 

 

 
1. Realizacja uchwał  Rady Miejskiej w Zakliczynie z 29 stycznia 2019 r. 

 

1) Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 stycznia 2019 r.  

w sprawie zmiany uchwały Nr V/38/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia  

27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2019 – 

uchwała została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał., weszła w życie z dniem podjęcia. 

 

2) Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 stycznia 2019 r.  

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/39/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia  

27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy 

Zakliczyn – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

 

3) Uchwała Nr VI/44//2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 stycznia 2019 r.  

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób 

fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za 

inkaso – uchwała została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał., weszła w życie z dniem  

1 marca 2019 r., utraciła moc w dniu 2 maja 2019 r. na podstawie uchwały Nr 

IX/68/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru 

podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze 

inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

 

4) Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 stycznia 2019 r.  

w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody – dot. pomnika przyrody dębu 

szypułkowego w miejscowości Filipowice, w otoczeniu kościoła parafialnego, uchwała 

została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał., weszła w życie z dniem 21 lutego 2019 r. 

 

2. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 25 lutego 2019 r. 

 

1) Uchwała Nr VII/46/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 25 lutego 2019 r.  

w sprawie zmiany uchwały Nr V/38/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia  

27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2019 – 

uchwała została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał., weszła w życie z dniem podjęcia.  

 

2) Uchwała Nr VII/47/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 25 lutego 2019 r.  

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/39/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia  

27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Zakliczyn – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

 

3) Uchwała Nr VII/48/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 25 lutego 2019 r.  

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakliczyn w 2019 r. - uchwała została 

ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał., weszła w życie z dniem 23 marca 2019 r. 

 

4) Uchwała Nr VII/49/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 25 lutego 2019 r.  

w sprawie przyjęcia darowizny – dot. nieruchomości o pow. 0,04 ha, położonej  
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w miejscowości Gwoździec, z przeznaczeniem na poszerzenie drogi, umowa notarialna 

darowizny została podpisana. 

 

5) Uchwała Nr VII/50/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 25 lutego 2019 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości 

Olszowa – dot. sprzedaży w drodze przetargu, niezabudowanej nieruchomości 

gruntowej stanowiącej własność Gminy Zakliczyn, położonej w m. Olszowa, o pow. 

0,0362 ha, dokonano wyceny nieruchomości, umowa notarialna sprzedaży została 

podpisana. 

 

6) Uchwała Nr VII/51/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 25 lutego 2019 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości 

Olszowa – dot. sprzedaży w drodze przetargu, niezabudowanej nieruchomości 

gruntowej stanowiącej własność Gminy Zakliczyn, położonej w m. Olszowa, o pow. 

0,0235 ha, dokonano wyceny nieruchomości, umowa notarialna sprzedaży została 

podpisana. 

 

7) Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 25 lutego 2019 r.  

w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Zakliczyn na lata 2017-2032" – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, 

utraciła moc na podstawie uchwały Nr X/82/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 

30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu usuwania wyrobów 

zawierających  azbest z terenu Gminy Zakliczyn na lata 2017 -2032”. 

 

3. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 25 marca 2019 r. 

 

1) Uchwała Nr VIII/53/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 25 marca 2019 r.  

w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Zakliczyn – nadanie tytułu 

Honorowego Obywatela Gminy Zakliczyn posłowi na Sejm RP Panu Michałowi 

Wojtkiewiczowi, uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.  

 

2) Uchwała Nr VIII/54/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 25 marca 2019 r.  

w sprawie zmiany uchwały Nr V/38/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia  

27 grudnia  2018 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na 2019 r. – uchwała 

została ogłoszona w Dz.Urz.Woj.Mał., weszła w życie z dniem podjęcia. 

 

3) Uchwała Nr VIII/55/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 25 marca 2019 r.  

w sprawie zmiany uchwały Nr V/39/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia   

27 grudnia  2018 r. w sprawie przyjęcia  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  

Zakliczyn – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

 

4) Uchwała Nr VIII/56/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 25 marca 2019 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej  

w miejscowości Zakliczyn – uchwała dot. oddania w dzierżawę na okres 1 roku 

dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości o pow. 107 m2, w Rynku w Zakliczynie  

z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej (pizzeria), umowa 

dzierżawy została podpisana. 

 

5) Uchwała Nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 25 marca 2019 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej  



Raport o stanie Gminy Zakliczyn za 2019 rok 

102 
Urząd Miejski w Zakliczynie 

w miejscowości Zakliczyn – uchwała dot. oddania w dzierżawę na okres 1 roku 

dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości o pow. 35m2, w Rynku w Zakliczynie  

z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej (kiosk spożywczy), umowa 

dzierżawy została podpisana. 

 

6) Uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 25 marca 2019 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej  

w miejscowości Zakliczyn – uchwała dot. oddania w dzierżawę na okres 1 roku 

dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości o pow. 34,14 m2, w Rynku w Zakliczynie 

z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej (kiosk z lodami), umowa 

dzierżawy została podpisana. 

 

7) Uchwała Nr VIII/59/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 25 marca 2019 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej  

w miejscowości Zakliczyn – uchwała dot. oddania w dzierżawę na okres 1 roku 

dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości o pow. 11,51 m2, w Rynku w Zakliczynie 

z przeznaczeniem na prowadzenie działalność gospodarczej (kiosk Ruchu), umowa 

dzierżawy została podpisana. 

 

8) Uchwała Nr VIII/60/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 25 marca 2019 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej  

w miejscowości Zakliczyn – uchwała dot. oddania w dzierżawę na okres 3 lat 

dotychczasowemu dzierżawcy część budynku remizy OSP w Zakliczynie w formie 

udostępnienia szczytu dachu z przeznaczeniem na usytuowanie anten nadawczo-

odbiorczych, umowa dzierżawy została podpisana. 

 

9) Uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 25 marca 2019 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej  

w miejscowości Dzierżaniny – uchwała dot. oddania w dzierżawę na okres 5 lat 

dotychczasowemu dzierżawcy część budynku położonego w miejscowości Dzierżaniny 

o pow. użytkowej 295,42 m2 wraz z gruntem o pow. 0,20 ha z przeznaczeniem pod 

działalność spółdzielni socjalnej, umowa dzierżawy została podpisana. 

 

10) Uchwała Nr VIII/62/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 25 marca 2019 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości położonej  

w miejscowości Zakliczyn – uchwała dot. oddania w najem na okres 3 lat 

dotychczasowemu najemcy lokal użytkowy o pow. 10 m2 w budynku szkoły Podstawowej 

w Zakliczynie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą (prowadzenie sklepiku 

szkolnego), umowa najmu została podpisana. 

 

11) Uchwała Nr VIII/63/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 25 marca 2019 r.  

w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego Nr 1 w Zakliczynie,  

ul. Jagiellońska 25, poprzez przeniesienie jego siedziby – uchwała weszła w życie  

z dniem podjęcia, uzyskano pozytywną opinię Małopolskiego Kuratora Oświaty  

w Krakowie w sprawie przekształcenia Przedszkola.  
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4. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 12 kwietnia 2019 r. 

 

1) Uchwała Nr IX/64/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 12 kwietnia 2019 r.  

w sprawie zmiany uchwały Nr V/38/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia  

27 grudnia  2018 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na 2019 r. – uchwała 

została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał., weszła w życie z dniem podjęcia. 

 

2) Uchwała Nr IX/65/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 12 kwietnia 2019 r.  

w sprawie zmiany uchwały Nr V/39/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia  

27 grudnia  2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Zakliczyn - uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

 

3) Uchwała Nr IX/66/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 12 kwietnia 2019 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadań z zakresu Powiatu Tarnowskiego, 

zawarcia porozumienia  pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz 

udzielenia pomocy rzeczowej – uchwała dot. wykonania inwestycji pn. „Przebudowa 

pasa drogi powiatowej nr 1410K Zdonia – Czchów – Iwkowa – budowa ciągu pieszo-

rowerowego zlokalizowanego w m. Stróże i Filipowice, w związku z przejęciem zadania 

Gmina Zakliczyn uzyskała dotację w 2019 roku od Powiatu Tarnowskiego w kwocie 

112.062,00 zł, porozumienie z Powiatem zostało podpisane. 

 

4) Uchwała Nr IX/67/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 12 kwietnia 2019 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadań z zakresu Województwa Małopolskiego, 

zawarcia porozumienia  pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz 

udzielenia pomocy rzeczowej – uchwała dot. wykonania zadania inwestycyjnego pn. 

"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 975 relacji Dąbrowa Tarnowska - Dąbrowa od 

ronda w m. Roztoka do mostu na rzece Dunajec, polegająca na budowie ciągu pieszo - 

rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 975 relacji Dąbrowa Tarnowska – Dąbrowa, 

w związku z przyjęciem zadania Gmina Zakliczyn uzyska dotację w 2019 roku od 

Województwa Małopolskiego w kwocie 408.000,00 zł, porozumienie z Województwem 

Małopolskim zostało podpisane.  

 

5) Uchwała Nr IX/68/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 12 kwietnia 2019 r.  

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób 

fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za 

inkaso - uchwała została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał., weszła w życie z dniem 2 maja 

2019 r. 

 

6) Uchwała Nr IX/69 /2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 12 kwietnia 2019 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w 

miejscowości Zakliczyn – uchwała dot. oddania w dzierżawę na okres 1 roku 

dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości o pow. 45 m2, objętej działką ew. nr 228 

w Rynku w Zakliczynie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej 

(kiosk z lodami), umowa dzierżawy została podpisana. 

 

7) Uchwała Nr IX/70/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 12 kwietnia 2019 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej  

w miejscowości Zakliczyn – uchwała dot. oddania w dzierżawę na okres 1 roku 

dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości o pow. 45 m2, objętej działką ew. nr 228 
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w Rynku w Zakliczynie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej 

(ogródek letni), umowa dzierżawy została podpisana. 

 

8) Uchwała Nr IX/71/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 12 kwietnia 2019 r.  

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę Zakliczyn do realizacji zadania 

pn. Przebudowa drogi powiatowej 1408K w km. od 0+132 do 0+522 w miejscowości 

Zakliczyn, powiat Tarnowski – uchwała przebudowy drogi powiatowej prowadzącej 

przez Rynek w Zakliczynie, wniosek o dotację na realizację zadania został złożony  

w ramach Funduszu Dróg Samorządowych i uzyskał dofinansowanie, inwestycja jest 

realizowana we współpracy Gminy Zakliczyn i Powiatu Tarnowskiego.  

 

9) Uchwała Nr IX/72/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 12 kwietnia 2019 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu nr 1 do porozumienia Nr 9.2017 

zawartego w dniu 4 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Tarnowskiego 

zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1408K – uchwała związana jest  

z przebudową drogi powiatowej prowadzącej przez Rynek w Zakliczynie, aneks do 

porozumienia z Powiatem Tarnowskim został podpisany. 

 

5. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 maja 2019 r. 

 

1) Uchwała Nr X/73/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie 

udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Zakliczyn wotum zaufania – uchwała weszła 

w życie z dniem podjęcia. 

 

2) Uchwała Nr X/74/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Gminy Zakliczyn za 2018 r. – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

 

3) Uchwała Nr X/75/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie 

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy – uchwała weszła w życie  

z dniem podjęcia. 

 

4) Uchwała Nr X/76/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 maja 2019 r.  w sprawie 

zmiany uchwały Nr V/38/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 grudnia  2018 

r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na 2019 r. – uchwała została ogłoszona 

w Dz. Urz. Woj. Mał., weszła w życie z dniem podjęcia. 

 

5) Uchwała Nr X/77/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 maja 2019 r.  w sprawie 

zmiany uchwały Nr V/39/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 grudnia  2018 

r. w sprawie przyjęcia  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakliczyn – uchwała 

weszła w życie z dniem podjęcia. 

 

6) Uchwała Nr X/78/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie 

udzielenia w 2019 r. pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu 

Tarnowskiego – uchwała dot. udzielenia dotacji celowej na rzecz Powiatu 

Tarnowskiego w wysokości 800,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów 

związanych z realizacją zadania pn. „Program zdrowotny profilaktyki zakażeń wirusem 

brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce”, uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia, umowa z Powiatem Tarnowskim została podpisana, uchwała nie została 
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zrealizowana ze względu na niezgłoszenie się żadnego zakładu opieki zdrowotnej do 

realizacji zadania. 

 

7) Uchwała Nr X/79/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie 

przekształcenia Przedszkola Publicznego Nr 1 w Zakliczynie, ul. Jagiellońska 25, 

poprzez przeniesienie jego siedziby – uchwała została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał., 

weszła w życie w dniu 22 czerwca 2019 r. 

 

8) Uchwała Nr X/80/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie 

sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego – uchwała dot. sprzedaży 

w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością Gminy Zakliczyn, 

oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów jako działka nr 432/2, o powierzchni 0,52 ha, 

położonej w Zakliczynie, na rzecz jej użytkownika wieczystego, uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia, umowa sprzedaży została podpisana. 

 

9) Uchwała Nr X/81/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie 

udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Gminy Szczucin do podjęcia działań na rzecz 

przystąpienia do partnerstwa oraz realizacji Projektu w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego w okresie programowania 2014-2020  

w ramach Osi priorytetowej 5. „Ochrona środowiska” – uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia, wniosek o dotację jest na liście rezerwowej do realizacji. 

 

10) Uchwała Nr X/82/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie 

przyjęcia aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających  azbest z terenu 

Gminy Zakliczyn na lata 2017 -2032” – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

 

6. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 24 czerwca 2019 r. 

 

1) Uchwała Nr XI/83/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 24 czerwca 2019 r.  

w sprawie zmiany uchwały Nr V/38/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 

grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na 2019 r. – uchwała 

została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Mał., weszła w życie z dniem podjęcia. 

 

2) Uchwała Nr XI/84/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 24 czerwca 2019 r.  

w sprawie powołania zespołu w celu przedstawienia Radzie Miejskiej opinii  

o zgłoszonych kandydatach na ławników – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, 

wystąpiono do KWP w Krakowie i otrzymano informację o zgłoszonych kandydatach 

na ławników. 

 

3) Uchwała Nr XI/85/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 24 czerwca 2019 r.  

w sprawie sprzedaży bezprzetargowej – dot. sprzedaży nieruchomości położonej  

w Zakliczynie, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 568/4 o pow. 0,0105 ha, 

stanowiącej własność Gminy Zakliczyn, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej 

w celu poprawy warunków jej zagospodarowania, umowa sprzedaży nie została 

podpisana, ze względu na nieuregulowany stan prawny nieruchomości pierwotnej, 

która miała zostać powiększona.  

 

4) Uchwała Nr XI/86/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 24 czerwca 2019 r.  

w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego  

w sprawie Zmiany Uchwały Nr XLVIII/754/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego 
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z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza 

Ciężkowickiego w części położonej w Województwie Małopolskim – uchwała weszła 

w życie z dniem podjęcia, uchwała została przesłana do Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Małopolskiego. 

 

5) Uchwała Nr XI/87/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 24 czerwca 2019 r.  

w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego  

w sprawie Zmiany Uchwały Nr XLV/693/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego  

z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego 

Pogórza Wiśnickiego – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, uchwała została 

przesłana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 

 

6) Uchwała Nr XI/88/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 24 czerwca 2019 r.  

w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie – 

uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Mał., weszła w życie w dniu 19 lipca 

2019 r. 

 

7) Uchwała Nr XI/89/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 24 czerwca 2019 r.  

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu  

Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania Zespołu 

Interdyscyplinarnego – uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Mał., weszła w 

życie w dniu 19 lipca 2019 r. 

 

8) Uchwała Nr XI/90/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zakliczyn oraz 

określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 

r. – uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Mał., weszła w życie w dniu  

1 września 2019 r. 

 

9) Uchwała Nr XI/91/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie w sprawie udzielenia w 2019 r. 

pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Powiatu Tarnowskiego – dot. 

dotacji w wysokości 12.500 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów związanych 

z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Otwarte Strefy Aktywności w Powiecie 

Tarnowskim - Wojnicz i Zakliczyn”, uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, została 

podpisana umowa pomiędzy Gminą Zakliczyn a Powiatem Tarnowskim, wykonana 

została siłowania zewnętrzna przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie. 

 

10) Uchwała Nr XI/92/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie w sprawie udzielenia w 2019 r. 

pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Województwa Małopolskiego – 

dot. dotacji w wysokości 10.500 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów 

związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa na 

przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego”, 

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, została podpisana umowa pomiędzy Gminą 

Zakliczyn a Województwem Małopolskim, wykonane zostały oświetlenie przejścia dla 

pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 980, w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej  

w Zakliczynie. 
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7. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 6 sierpnia 2019 r. 

 

1) Uchwała Nr XII/93/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 6 sierpnia 2019 r.  

w sprawie zmiany uchwały Nr V/38/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia  

27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na 2019 r. – uchwała 

została opublikowana w Dz.Urz.Woj.Mał., weszła w życie z dniem podjęcia. 

 

2) Uchwała Nr XII/94/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 6 sierpnia 2019 r.  

w sprawie zmiany  w uchwale Nr V/39/2018 Rady Miejskiej w  Zakliczynie z dnia  

27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Zakliczyn – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

 

3) Uchwała Nr XII/95/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 6 sierpnia 2019 r.  

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/99/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia  

27 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej – uchwała została opublikowana  

w Dz.Urz.Woj.Mał., weszła w życie z dniem 1 września 2019 r. 

 

4) Uchwała Nr XII/96/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 6 sierpnia 2019 r.  

w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Filipowicach – zgodnie z uchwałą 

szkole nadane zostało imię Świętego Jana Pawła II, uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia. 

 

5) Uchwała Nr XII/97/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 6 sierpnia 2019 r.  

w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania 

dodatków do wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw – 

nauczycielom i dyrektorom szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Zakliczyn – 

uchwała została opublikowana w Dz.Urz.Woj.Mał., weszła w życie z dniem 1 września 

2019 r. 

 

8. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 sierpnia 2019 r. 

 

1) Uchwała Nr XIII/98/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 sierpnia 2019 r.  

w sprawie zmiany uchwały Nr V/38/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia  

27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2019 – 

uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Mał., weszła w życie z dniem podjęcia. 

 

2) Uchwała Nr XIII/99/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 sierpnia 2019 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadań z zakresu Województwa Małopolskiego 

zawarcia porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz 

udzielenia pomocy rzeczowej – uchwała dot. wykonania zadania inwestycyjnego pn. 

"Budowa ciągu pieszo – rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 975 relacji 

Dąbrowa Tarnowska – Dąbrowa w Zakliczynie – etap II”, podpisano porozumienie  

z Zarządem Województwa. 

 

3) Uchwała Nr XIII/100/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 sierpnia 2019 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Gminą Zakliczyn  

a Wojewodą Małopolskim o dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych  

o charakterze użyteczności publicznej – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, 

umowa z Wojewodą Małopolskim została podpisana. 
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4) Uchwała Nr XIII/101/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 sierpnia 2019 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Zakliczyn jako organizatora 

publicznego transportu zbiorowego umowy z operatorem lub umów z operatorami  

o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – uchwała weszła 

w życie z dniem podjęcia, umowy z przewoźnikami zostały podpisane. 

 

5) Uchwała Nr XIII/102/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 sierpnia 2019 r.  

w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla 

których organizatorem jest Gmina Zakliczyn – uchwała została opublikowana w Dz. 

Urz. Woj. Mał., weszła w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019 r., trzy 

linie komunikacyjne zostały uruchomione (Zakliczyn Rynek – Jamna, Zakliczyn Rynek 

– Dzierżaniny, Paleśnica – Wróblowice). 

 

6) Uchwała Nr XIII/103/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 sierpnia 2019 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Zakliczyn do projektu  

pn. „Aktywni seniorzy w cyfrowym Zakliczynie” – uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia, umowa z Partnerem projektu - SFOP w Zakliczynie została podpisana, umowy 

dotacji z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju została podpisana, realizacja projektu 

rozpoczęła się w dniu 1 października 2019 r. 

 

9. Realizacja Uchwał Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 września 2019 r. 

 

1) Uchwała Nr XIV/104/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 września 2019 r.  

w sprawie zmiany uchwały Nr V/38/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia  

27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2019 – 

uchwała została opublikowana w Dz.Urz.Woj.Mał., weszła w życie z dniem podjęcia. 

 

2) Uchwała Nr XIV/105/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 września 2019 r.  

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/39/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia  

27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Zakliczyn – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

 

3) Uchwała Nr XIV/106/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 września 2019 r.  

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Brzesku – uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia, została przesłana do Sądu Rejonowego w Brzesku. 

 

4) Uchwała Nr XIV/107/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 września 2019 r.  

w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Bochni w sprawach z zakresu prawa 

pracy – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, została przesłana do Sądu 

Rejonowego w Bochni. 

 

5) Uchwała Nr XIV/108/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 września 2019 r.  

w sprawie zmiany uchwały nr LIV/445/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia  

11 października 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu targowiska Targowica „MÓJ 

RYNEK” przy ulicy Grabina w Zakliczynie – uchwała została opublikowana  

w Dz.Urz.Woj.Mał., weszła w życie w dniu 23.10.2019 r. 

 

6) Uchwała Nr XIV/109/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 września 2019 r.  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Powiatu 

Tarnowskiego – uchwała dot. udzielenia dotacji celowej na rzecz Powiatu 
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Tarnowskiego w wysokości 842.362,48 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów 

związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej 

1408K w km od 0+312 do km 0+522 w miejscowości Zakliczyn”, umowa pomiędzy 

Gminą Zakliczyn a Powiatem Tarnowskim została podpisana. 

 

10. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 24 października 2019 r. 

 

1) Uchwała Nr XV/110/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 24 października 2019 

r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/38/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia  

27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2019 – 

uchwała została opublikowana w Dz.Urz.Woj.Mał., weszła w życie z dniem podjęcia. 

 

2) Uchwała Nr XV/111/2019 Rady Miejskiej w 1.. Zakliczynie z dnia 24 października 

2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki 

przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania  

i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw - nauczycielom i dyrektorom szkół oraz placówek prowadzonych przez 

Gminę Zakliczyn – uchwała została opublikowana w Dz.Urz.Woj.Mał., weszła w życie 

w dniu 19 listopada 2019 r. 

 

3) Uchwała Nr XV/112/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 24 października 2019 

r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów i studentów  

z Gminy Zakliczyn – uchwała została opublikowana w Dz.Urz.Woj.Mał., weszła w życie 

w dniu 19 listopada 2019 r. 

 

4) Uchwała Nr XV/113/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 24 października 2019 

r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Zakliczynie – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, skarżąca została 

zawiadomiona o sposobie załatwienia skargi (skarga bezzasadna).   

 

11. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 listopada 2019 r. 

 

1) Uchwała Nr XVI/114/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 listopada 2019 r.  

w sprawie zmiany uchwały Nr V/38/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia  

27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na 2019 r. – uchwała 

została opublikowana w Dz.Urz.Woj.Mał., weszła w życie z dniem podjęcia. 

 

2) Uchwała Nr XVI/115/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 listopada 2019 r.  

w sprawie zmiany uchwały Nr V/39/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia  

27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Zakliczyn – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

 

3) Uchwała Nr XVI/116/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 listopada 2019 r.  

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2020 

– uchwała została opublikowana w Dz.Urz.Woj.Mał., weszła w życie z dniem 1 stycznia 

2020 r. 

 

4) Uchwała Nr XVI/117/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 listopada 2019 r.  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – uchwała została 

opublikowana w Dz.Urz.Woj.Mał., weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 
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5) Uchwała Nr XVI/118/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 listopada 2019 r.  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – uchwała 

została opublikowana w Dz.Urz.Woj.Mał., weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

 

6) Uchwała Nr XVI/119/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 listopada 2019 r.  

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Zakliczyn – uchwała została 

uchylona przed dniem wejścia w życie na podstawie uchwały Nr XVII/131/2019 Rady 

Miejskiej w Zakliczynie z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 

na terenie Gminy Zakliczyn. 

 

7) Uchwała Nr XVI/120/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 listopada 2019 r.  

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na 

terenie Gminy Zakliczyn – uchwała została uchylona przed dniem wejścia w życie na 

podstawie uchwały Nr XVII/132/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 13 grudnia 

2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na 

terenie Gminy Zakliczyn. 

 

8) Uchwała Nr XVI/121/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 listopada 2019 r.  

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Zakliczyn z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia. 

 

9) Uchwała Nr XVI/122/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 listopada 2019 r.  

w sprawie nabycia nieruchomości – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, dotyczy 

nabycia nieruchomości położonej w obrębie Zdonia, oznaczonej jako działka 

ewidencyjna nr 281/1 o pow. 0,39 ha, umowa notarialna kupna została podpisana. 

 

10) Uchwała Nr XVI/123/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 listopada 2019 r.  

w sprawie przyjęcia darowizny – uchwała weszła w życie z dniem odjęcia, dotyczy 

przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Zakliczyn nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Tarnowskiego, oznaczonej jako działka ew. nr 392/38 o pow. 0,0268 ha, 

położonej w miejscowości Stróże, z przeznaczeniem na poprawę funkcjonowania boiska 

sportowego wchodzącego w skład Szkoły Podstawowej w Stróżach, umowa notarialna 

darowizny została podpisana. 

 

11) Uchwała Nr XVI/124/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 listopada 2019 r.  

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Bł. 

Krystyna Gondka w Zakliczynie – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

 

12) Uchwała Nr XVI/125/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 listopada 2019 r.  

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum  

w Paleśnicy – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
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12. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 13 grudnia 2019 r. 

 

1) Uchwała Nr XVII/126/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 13 grudnia 2019 r.  

w sprawie zmiany uchwały Nr V/38/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia  

27 grudnia 2018 r. w sprawie  przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2019 – 

uchwała została opublikowana w Dz.Urz.Woj.Mał., weszła w życie z dniem podjęcia. 

 

2) Uchwała Nr XVII/127/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 13 grudnia 2019 r.  

w sprawie zmiany uchwały Nr V/39/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia  

27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Zakliczyn – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

 

3) Uchwała Nr XVII/128/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 13 grudnia 2019 r.  

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 

oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków – uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia. 

 

4) Uchwała Nr XVII/129/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 13 grudnia 2019 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości położonej  

w miejscowości Wola Stróska – uchwała dot. oddania w najem na okres 3 lat 

dotychczasowemu najemcy lokal użytkowy o pow. 63,8 m2 w budynku położonym na 

działce nr 142 w m. Wola Stróska z przeznaczeniem na działalność gospodarczą 

(prowadzenie sklepu handlowego), uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, umowa  

z najemcą została podpisana. 

 

5) Uchwała Nr XVII/130/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 13 grudnia 2019 r.  

w sprawie ustalenia dla dróg gminnych wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m² pasa 

drogowego – uchwała została opublikowana w Dz.Urz.Woj.Mał., weszła w życie  

z dniem 1 stycznia 2020 r. 

 

6) Uchwała Nr XVII/131/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 13 grudnia 2019 r.  

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Zakliczyn – uchwała została 

opublikowana w Dz.Urz.Woj.Mał., weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

 

7) Uchwała Nr XVII/132/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 13 grudnia 2019 r.  

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na 

terenie Gminy Zakliczyn – uchwała została opublikowana w Dz.Urz.Woj.Mał., weszła 

w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

 

8) Uchwała Nr XVII/133/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 13 grudnia 2019 r.  

w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie 

zamówień publicznych na kompleksową dostawę gazu ziemnego w ramach Grupy 

Zakupowej – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, porozumienie zostało 

podpisane, przetarg został przeprowadzony, liderem porozumienia jest Gmina Pleśna. 
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13. Realizacja uchwały Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 grudnia 2019 r. 

 

1) Uchwała Nr XVIII/134/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 grudnia 2019 r.  

w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Zakliczyn - uchwała dot. nadania 

Honorowego Obywatelstwa Gminy Zakliczyn Panu Andrzejowi Dudzie, Prezydentowi 

Rzeczypospolitej Polskiej, uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została przekazana 

do Kancelarii Prezydenta RP. Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Zakliczynie z udziałem 

Prezydenta Andrzeja Dudy odbyła się w dniu 12 lutego 2020 r.  

 

2) Uchwała Nr XVIII/135/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 grudnia 2019 r.  

w sprawie zmiany uchwały Nr V/38/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 grudnia 

2018 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na 2019 r. - uchwała została 

opublikowana w Dz. Urz. Woj. Mał., weszła w życie z dniem podjęcia. 

 

3) Uchwała Nr XVIII/136/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 grudnia 2019 r.  

w sprawie zmiany uchwały Nr V/39/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr V/39/2018 Rady 

Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Zakliczyn – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

 

4) Uchwała Nr XVIII/137/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 grudnia 2019 r.  

w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu 

grupowego zakupu energii elektrycznej – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, 

porozumienie pomiędzy 22 podmiotami zostanie podpisane, przetarg został ogłoszony, 

liderem porozumienia jest Gmina Zakliczyn. 

 

5) Uchwała Nr XVIII/138/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 grudnia 2019 r.  

w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/161/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia  

22 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Zakliczyn, w gminie Zakliczyn – uchwała weszła 

w życie z dniem podjęcia, zostało wydane obwieszczenie Burmistrza o ponownym wyłożeniu 

do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Zakliczyn – Etap A, projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Zakliczyn w gminie Zakliczyn ETAP A zostanie 

przedłożony na sesji w dniu 28 maja 2020 r. 

 

6) Uchwała Nr XVIII/139/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 grudnia 2019 r.  

w sprawie przystąpienia do V zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Zakliczyn – uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia, procedura projektowa w trakcie realizacji. 

 

7) Uchwała Nr XVIII/140/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 grudnia 2019 r.  

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Zakliczyn na rok szkolny 

2019/2020 - uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Mał., weszła w życie z dniem 

28 stycznia 2020 r. 

 


