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1. ZARZĄDZANIE GMINĄ 

 
 Ustawa o samorządzie gminnym obliguje gminy do realizacji zadań własnych oraz zadań 

zleconych z zakresu administracji rządowej. Do zadań własnych należą między innymi sprawy 

dotyczące ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska, utrzymania 

dróg gminnych, zaopatrzenia w wodę, utrzymania czystości i porządku, pomocy społecznej, 

oświaty, kultury, ochrony zabytków, cmentarzy komunalnych, współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej należą między innymi  

sprawy związane z pomocą społeczną (zasiłki rodzinne, 500+, Dobry Start 300+ itp.)z wyborami, 

obronnością, sprawy USC, sprawy obywatelskie, działalność gospodarcza, sprawy związane z 

rolnictwem (zwrot podatku akcyzowego, szacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnych 

zjawisk atmosferycznych). Gmina współdziała również z innymi jednostkami tj. województwem, 

powiatami oraz innymi gminami wykonując zadania na podstawie zawieranych porozumień. 

 

Władze Gminy: 

a) Rada Gminy w Łososinie Dolnej (organ uchwałodawczy i kontrolny) 

b) Wójt Gminy Łososina Dolna (organ wykonawczy) 

 
1.1 Rada Gminy w Łososinie Dolnej 
 Rada Gminy w Łososinie Dolnej liczy 15 radnych.  W 2019 roku Rada Gminy obradowała 

na 10 sesjach zwyczajnych. Nie zwoływano sesji nadzwyczajnych. W okresie sprawozdawczym  

Rada podjęła 117 uchwał, które zamieszczone zostały na stronie BIP Urzędu Gminy. 

 

Wszystkie uchwały przekazane zostały do oceny organom nadzoru: 

a) Wojewodzie Małopolskiemu  - 82 

b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej - 35   

 

Do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego przesłano - 56 uchwał z 

których w 2019 roku opublikowano 34 uchwały, natomiast 22 uchwały zostały opublikowane w 

2020 roku. 

Wójt Gminy – jako organ wykonawczy realizował zadania wynikające z uchwał, łącznie z   

Uchwałą Budżetową i wprowadzanymi do niej  zmianami. 

 

Programy, Plany, Strategie  uchwalone przed 2019 rokiem  i realizowane w 2019 roku 

 

1. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łososina Dolna na lata 2018-2021 z perspektywą do 

roku 2025.  

2. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łososina Dolna  na lata 2017 – 2020. 

3. Program Wspierania Rodziny w Gminie Łososina Dolna  na lata 2019 – 2021.  

4. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łososina Dolna na lata 2016 – 

2020.  

5. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie w Gminie Łososina Dolna na lata 2015 – 2020.  

6. Program gospodarowania mieszkaniowym  zasobem Gminy Łososina  Dolna na lata 2018 – 

2022 oraz zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

Łososina Dolna. 
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7. Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna. 

Uchwały Rady Gminy dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łososina Dolna pod 

linkiem: https://bip.malopolska.pl/uglososinadolna,m,310119,uchwaly-rady-gminy.html 

 

Zgodnie z ustawowym wymogiem od listopada 2018 roku wszystkie Sesje Rady Gminy 

transmitowane są na żywo i przechowywane na stronie internetowej https://lososina.sesja.pl/ 

 

Baner do transmisji Sesji Rady Gminy Online znajduje się również na stronie internetowej:  

https://www.lososina.pl/ 

 

 

Radni kadencji 2018 - 2023 

1.  Bryniak Sławomir 

2.  Cetnarowski Wiesław  

3.  Firlej Piotr  

4.  Gucwa Wojciech  

5.  Hajduk Monika 

6.  Kmiecik Marek 

7.  Kosecki Krzysztof 

8.  Lebda Dorota 

9.  Oleksy Bolesław 

10. Pajor Andrzej 

11. Potoczek Paweł 

12. Salamon Wiesław 

13. Schneider Jerzy 

14. Turek Jacek 

15. Wolińska Halina 

 

Składy osobowe Komisji Stałych Rady Gminy Łososina Dolna w kadencji 2018 – 2023. 
 

Komisja Rewizyjna: 

• Paweł Potoczek    - Przewodniczący Komisji 

• Sławomir Bryniak    -  Członek 

• Marek Kmiecik    - Członek 

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska: 

• Bolesław Oleksy    - Przewodniczący Komisji 

• Wiesław Cetnarowski    - Członek 

• Wojciech Gucwa    - Członek 

• Dorota Lebda     - Członek 

• Wiesław Salamon    - Członek 

• Jacek Turek     - Członek 

• Halina Wolińska    - Członek 

 

 

 

 

https://bip.malopolska.pl/uglososinadolna,m,310119,uchwaly-rady-gminy.html
https://lososina.sesja.pl/
https://www.lososina.pl/
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Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: 

• Monika Hajduk    - Przewodniczący Komisji 

• Paweł Potoczek    - Członek 

• Halina Wolińska    - Członek 

 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej : 

• Sławomir Bryniak    - Przewodniczący Komisji 

• Piotr Firlej     - Członek 

• Monika Hajduk    - Członek 

• Marek Kmiecik    - Członek 

• Krzysztof Kosecki    - Członek 

• Dorota Lebda     - Członek 

• Andrzej Pajor     - Członek 

 

Komisja Do Spraw Budżetu Gminy: 

• Wiesław Cetnarowski    - Przewodniczący Komisji 

• Piotr Firlej     - Członek 

• Wojciech Gucwa    - Członek 

• Krzysztof Kosecki    - Członek 

• Bolesław Oleksy    - Członek 

• Andrzej Pajor     - Członek 

• Wiesław Salamon    - Członek 

• Jacek Turek     - Członek 

 

Komisja Do Spraw Czytania Protokołu: 

• Wiesław Cetnarowski 

• Marek Kmiecik 

 

Komisje odbyły 39 posiedzeń w tym:  

- Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – 8, 

- Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – 9, 

- Komisja do Spraw Budżetu Gminy – 16, 

- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 3, 

- Komisja Rewizyjna – 3.  

Odbyły się również 2 wspólne posiedzenia komisji Rady Gminy których tematem był projekt 

budżetu na 2020 rok oraz wypracowanie stanowiska w sprawie podatków i opłat lokalnych na 

2020 rok. 

 

  

1.2 Wójt Gminy Łososina Dolna 

 

Od dnia   22 listopada 2018 roku funkcję Wójta Gminy sprawuje Andrzej Romanek. 

Do zadań Wójta należy wykonywanie Uchwał Rady Gminy w Łososinie Dolnej, zadań określonych 

ustawami oraz reprezentowanie Gminy na zewnątrz. Zadania te Wójt Gminy realizował przy 

pomocy pracowników Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej oraz gminnych jednostek 

organizacyjnych. 
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W zakresie zadań administracyjnych w 2019 roku wydano: 

-      184 zarządzenia,  

- 12 087 decyzji administracyjnych ( w tym 2 388 informacji dot. 500+ ) 

-        71 postanowień 

-      610 zaświadczeń i wypisów 

-      861 odpisów (USC) 

Zarejestrowano:  

- 316 umów cywilno – prawnych, 

-   65 ślubów 

-   39 zgonów 

-   28 urodzeń. 

W omawianym okresie do Urzędu Gminy wpłynęło; 

- 10 672 pism, 

-       34 wnioski o udzielenie informacji publicznej, 

-      87 wniosków o udostepnienie danych. 

Natomiast ilość pism wychodzących z Urzędu Gminy to 9 795.  

  

 Ponadto Wójt Gminy w ramach wykonywania swoich obowiązków i reprezentowania 

Gminy na zewnątrz brał udział w wielu spotkaniach i uroczystościach (patriotycznych, 

jubileuszowych, kulturalnych i sportowych), zabiegał o pozyskiwanie środków zewnętrznych na 

realizację zadań a także organizował i brał czynny udział w naradach dotyczących realizacji 

inwestycji, spotkaniach organizowanych przez Wojewodę, Marszałka Województwa Małopolskiego, 

Starostę Nowosądeckiego oraz inne instytucje.  

 

Za najważniejsze należy uznać:  

- udział w wypracowaniu wspólnego stanowiska samorządów najbardziej optymalnego w sprawie  

budowy drogi krajowej DK 75, tj. uzgodnieniu najkorzystniejszego wariantu przebiegu trasy tzw. 

„Sądeczanki”, 

- zgłoszenie projektów mających na celu rozwój Gminy do tzw. Banku Projektów Ponadlokalnych, 

- uregulowanie spraw formalnych i doprowadzenie do rozszerzenia zakresu usług świadczonych 

przez Zakład Gospodarki Komunalnej, 

- utrzymywanie dobrych kontaktów z instytucjami funkcjonującymi na terenie Gminy jak również 

innymi partnerami (Lasy Państwowe, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Powiatowy 

Zarząd Dróg), czego wynikiem jest realizacja przez te instytucje inwestycji na naszym terenie oraz 

zgłoszenie nowych wydatków do realizacji.         

 

Działalność Wójta oraz Gminy prezentowana jest na bieżąco na stronie internetowej 

https://www.lososina.pl/ 

 

1.3 Jednostki organizacyjne Gminy 
 

• Urząd Gminy w Łososinie Dolnej, 

• Szkoła Podstawowa im. Majora Pilota Jerzego Iszkowskiego w Tęgoborzy, 

• Szkoła Podstawowa w Rojówce, 

• Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łososinie Dolnej, 

• Szkoła Podstawowa im. Św. Świerada w Witowicach Dolnych, 

• Szkoła Podstawowa w Rąbkowej z Filią w Tabaszowej, 

• Szkoła Podstawowa w Stańkowej, 

https://www.lososina.pl/
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• Szkoła Podstawowa im. Majora Henryka Sucharskiego w Żbikowicach, 

• Szkoła Podstawowa im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Michalczowej, 

• Ośrodek Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej, 

• Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna, 

• Gminna Biblioteka Publiczna w Łososinie Dolnej z siedzibą w Tęgoborzy, 

• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tęgoborzy, 

• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łososinie Dolnej. 
 

Ponadto na terenie Gminy Łososina Dolna funkcjonuje Zakład Gospodarki Komunalnej 

„ŁOSOSINA” Sp. z o.o.  której jedynym 100% udziałowcem jest Gmina Łososina Dolna. 
 

2. INFORMACJE OGÓLNE 
 

2.1 Ogólna charakterystyka Gminy Łososina Dolna  

Położenie 

 
 

Gmina Łososina Dolna, ze względu na lokalizację nazywana jest „bramą Sądecczyzny”, gdyż jest 

pierwszą Gminą powiatu nowosądeckiego, jadąc szosą od strony Krakowa do Nowego Sącza. 

Położona jest na wschodnich krańcach malowniczego Beskidu Wyspowego i obejmuje znaczną 

część Pasma Łososińskiego z licznymi wzgórzami, wśród których wyróżniają się Jaworz (921 m 

n.p.m.), Chełm (789 m) i Góra Św. Justa (484 m). Ostatnia z nich dzieli obszar gminy na dwie 

doliny: Łososiny i Dunajca.                         
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Gmina Łososina Dolna sąsiaduje z Gminami: 

- Gródek nad Dunajcem i Chełmiec z powiatu nowosądeckiego; 
- Czchów i Iwkowa z powiatu brzeskiego; 
- Limanowa i Laskowa z powiatu limanowskiego. 
 

Przez centralną część Gminy przepływa rzeka Łososina, kończąca swój bieg w Jeziorze 

Czchowskim. Wschodnią zaś granicę Gminy wyznacza Jezioro Rożnowskie. 

 

Powierzchnia Gminy wynosi 84 km2. 

W 19 Sołectwach znajduje się 2328 zamieszkałych budynków, 1904 gospodarstwa role oraz 3979 

działkowiczów.  

Na terenie Gminy działają 3 Ochotnicze Straże Pożarne, 4 kluby sportowe, 3 zespoły 

folklorystyczne, 2 orkiestry dęte, 2 SPZOZ-y oraz 4 stowarzyszenia. Gmina współpracuje z 

dwoma gminami partnerskimi: Łubianka i Crescentino z Włoch. 

Gmina Łososina Dolna nieustannie rozwija się pod kątem turystycznym. Działalność turystyczna, 

rekreacyjna bądź sportowa, związana z dostępem do Jezior Rożnowskiego i Czchowskiego, 

koncentruje się w obrębie miejscowości takich jak Tabaszowa, Tęgoborze, Znamirowice                               

i Witowice Dolne. Wiodącym profilem Gminy pozostaje jednak rolnictwo i sadownictwo, które 

jest głównym źródłem zarobkowania ponad połowy mieszkańców. Nic w tym dziwnego, skoro 

gospodarstwa rolne zajmują ponad połowę powierzchni Gminy. Rozsławiające Gminę uprawy 

sadownicze stanowią około 15 procent użytków rolnych. W większości są to nowoczesne sady 

jabłoniowe dostosowane do standardów europejskich. Obok sadów jabłoniowych na mniejszych 

powierzchniach uprawiane są sady gruszowe i śliwowe, prowadzone są plantacje porzeczek                        

i agrestu. Ponadto uprawiana jest truskawka. Przechowywanie owoców i warzyw odbywa się w 

nowoczesnych chłodniach z kontrolowana atmosferą typu „ULO”, które posiadają nie tylko 

spółdzielnie działające na terenie Gminy zrzeszające rolników ale również rolnicy indywidualni. 

Ogółem funkcjonuje 6 chłodni w których mieści się 44 komory. Rolnicy wykorzystują  również 33 

tradycyjne chłodnie owoców. 
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Głównym magnesem przyciągającym turystów do naszego urokliwego zakątka Sądecczyzny jest 

Jezioro Rożnowskie – raj dla miłośników sportów wodnych, wędkarzy i wszystkich lubiących 

wypoczynek nad wodą.  

W miejscowościach położonych nad zbiornikiem działają pola namiotowe, liczne gospodarstwa 

agroturystyczne i wypożyczalnie sprzętu wodnego. 

Drugi magnes to lotnisko Aeroklubu Podhalańskiego – w Łososinie Dolnej, oferujące 

pasjonatom szkolenia szybowcowe i samolotowe, turystom – loty widokowe nad okolicą.  

Trzecim magnesem są piękne krajobrazy, które można podziwiać wędrując turystycznymi 

szlakami pieszymi lub jadąc na rowerze, bogate zasoby flory i fauny z Rezerwatem Przyrody 

Białowodzka Góra nad Dunajcem na czele oraz ciekawe miejsca i zabytki, nierzadko skrywające 

niesamowite historie.    

                

 

2.2 Analiza demograficzna 

Gminę Łososina Dolna zamieszkuje 11.119 osób, z czego 5.547 to kobiety, a 5.572 to 

mężczyźni. Liczba mieszkańców w poszczególnych Sołectwach kształtuje się następująco: 

 

Lp. Miejscowość Kobiety Mężczyźni 
Liczba ludności na 

31.12.2019 

1. Białawoda 194 184 378 

2. Bilsko 690 672 1 362 

http://www.lososina.pl/pl/78529/0/JEZIORO.html
http://www.lososina.pl/pl/78527/0/LOTNISKO.html
http://www.lososina.pl/pl/78535/0/SZLAKI_PIESZE.html
http://www.lososina.pl/pl/78606/0/Trasy_Rowerowe.html
http://www.lososina.pl/pl/78537/0/REZERWAT_PRZYRODY.html
http://www.lososina.pl/pl/78537/0/REZERWAT_PRZYRODY.html
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3. Łęki 222 227 449 

4. Łososina Dolna 815 788 1 603 

5. Łyczanka 88 95 183 

6. Michalczowa 256 263 519 

7. Rąbkowa 312 314 626 

8. Skrzętla  - Rojówka 155 161 316 

9. Stańkowa 165 199 364 

10. Świdnik 475 507 982 

11. Tabaszowa 136 139 275 

12. Tęgoborze 829 832 1 661 

13. Witowice Dolne 294 297 591 

14. Witowice Górne 244 240 484 

15. Wronowice 132 142 274 

16. Zawadka 207 187 394 

17. Znamirowice 176 166 342 

18. Żbikowice 157 159 316 

 Ogółem 5 547 5 572 11 119 
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2.3 Działalność gospodarcza prowadzona na terenie Gminy 

 

W Gminie Łososina Dolna w roku 2019 w rejestrze CEIDG zarejestrowanych było 624 

przedsiębiorców. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można 

stwierdzić, że najwięcej jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników a  

wiodącymi profilami działalności są: usługi budowlane, handel, transport i przetwórstwo 

przemysłowe. 

Liczba wpisów według sekcji działalności gospodarczej: 

10  podmiotów rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, 

54  podmiotów przetwórstwo przemysłowe, 

238 podmiotów budownictwo, 

118 podmiotów handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych,  

73 podmioty transport i gospodarka magazynowa, 

11 podmiotów działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomii 

13 podmiotów informacja i komunikacja, 

4 podmioty działalność finansowa i ubezpieczeniowa, 

3   podmioty działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, 

27 podmiotów działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 

20 podmiotów działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca, 

10 podmiotów działalność edukacyjna, 

17 podmiotów opieka zawodowa i pomoc społeczna, 

6   podmiotów działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, 

21 podmiotów działalność usługowa. 
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3. INFORMACJE FINANSOWE 

 
3.1 Stan finansów Gminy – podstawowe wskaźniki: 

− udział dochodów własnych w dochodach ogółem: 24% 

− udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem: 15% 

− zadłużenie ogółem: 15.067.227,64 zł 

− relacja zobowiązań zaliczanych do długu publicznego do dochodów ogółem 26 % 

− skumulowany wynik budżetu /-/ 11.198.922,47 zł 

− wskaźnik „G” dochodów podatkowych Gminy na 1 mieszkańca 1.155,35 zł. 

 

3.2 Wykonanie budżetu Gminy za 2019 rok. 

 

Poz. Wyszczególnienie 
Plan po 

zmianach 
Wykonanie 

%               

4:3 

1 2 3 4 5 

A 

DOCHODY ogółem  56 768 697,30 56 810 487,73 100,07 

z tego:       

 - dochody bieżące 53 843 764,01 53 886 434,10 100,08 

 - dochody majątkowe 2 924 933,29 2 924 053,63 99,97 

B 

WYDATKI ogółem 60 637 002,47 57 931 924,98 95,54 

z tego:       

 - wydatki bieżące 50 568 292,15 49 530 286,79 97,95 

 - wydatki majątkowe 10 068 710,32 8 401 638,19 83,44 

C 

        

NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) -3 868 305,17 -1 121 437,25  - 

        

D 

PRZYCHODY  7 848 382,70 7 128 808,29 90,83 

z tego:       

1. kredyty i pożyczki 7 196 305,17 6 544 227,64 90,94 

2. spłata udzielonych pożyczek 385 063,66 317 566,78 82,47 

3. inne źródła (wolne środki o których mowa w art. 217 

ust.2  pkt.6 ustawy o finansach publicznych ) 
267 013,87 267 013,87 100,00 

E 

ROZCHODY  3 328 000,00 3 309 708,12 99,45 

z tego:       

1. spłata kredytów i pożyczek 3 120 000,00 3 120 000,00 100,00 

2. udzielenie pożyczki 208 000,00 189 708,12 91,21 

3. inne cele 0,00 0,00   
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3.2.1 Dochody budżetu  
Na początku roku budżet po stronie dochodów wynosił 48.793.565,00 zł.  

Po dokonanych zmianach w ciągu roku  zwiększył się po stronie dochodów o kwotę  7.975.132,30 

zł i na koniec roku wyniósł 56.768.697,30 zł.  

 

Na zmianę planu dochodów miały wpływ przede wszystkim: 

- otrzymane dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na remont infrastruktury drogowo-mostowej  w 

ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w wysokości 271.510,34 zł, 

- otrzymane dotacje z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.679.010,00 zł, 

- otrzymana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi dojazdowej do pól w 

wysokości 128.000,00 zł, 

- otrzymane dodatkowo dotacje na realizację zadań bieżących zleconych i własnych  w wysokości 

6.320.214,87 zł, 

- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 55.850,00 z przeznaczeniem na pomoce 

dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Rąbkowej, 

- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 283.025 zł z przeznaczeniem na 

częściową refundację wypłaconych odpraw dla nauczycieli w związku z wygaszaniem gimnazjów i 

na podwyżki dla nauczycieli, 

- uzupełnienie dochodów gmin (subwencja) 181.968,00 zł, 

- zmniejszenie otrzymanych zwrotów podatku VAT za 2019 rok  na poczet zmniejszenia wydatków 

na budowę wodociągów /-/295.263,90 zł, 

- zmniejszenie dotacji na zagospodarowanie obrzeży Jeziora Rożnowskiego w kwocie 

 /-/1.000.000,00 zł, 

- zmniejszenie wpłat mieszkańców na inwestycje wodno-kanalizacyjne /-/273.657,93 zł, 

- pozostałe dochody (m.in. ponadplanowe dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, wpłaty 

mieszkańców, środki niewygasające z roku 2018, wpływy z wynajmów mienia komunalnego, 

pomoc finansowa) w wysokości 624.475,92zł. 

 

Dochody wykonano w wysokości 56.810.487,73 zł co stanowi 100,07% założonego planu.  

  

Realizacja podatków i opłat lokalnych oraz innych dochodów przebiegała w ciągu roku prawidłowo. 

Występują jednak zaległości w podatkach i opłatach za odpady komunalne na koniec roku, które 

wynoszą 194.624,49 zł. Windykacja należności przebiegała na bieżąco. Służby podatkowe  

wystawiały  wezwania do zapłaty i tytuły egzekucyjne do komornika, a część zaległości jest już 

wpisana do hipoteki podatnika. 

  

Budżet Gminy stracił na dochodach 3.382.810,44 zł w związku z uchwaleniem przez Radę Gminy  

stawek podatków niższych niż maksymalne stawki ustalone przez Ministerstwo Finansów.  

Rada Gminy zwolniła mienie komunalne Gminy z podatku od nieruchomości, czego skutki 

wyniosły 922.326,17 zł. 

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy -Wójta Gminy - w sprawie udzielenia ulg w 

spłacie i umorzenie zaległości podatkowych wyniosły 57,00 zł. 

Decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu (po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy) 

rozłożono na raty wpływy z podatku od spadków i darowizn w wysokości 66.670,00 oraz odsetki w 

wysokości 1.522,00 zł. 

  

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań  z zakresu administracji rządowej przekazywane były 

co miesiąc regularnie. Na plan po zmianach 20.792.008,83 zł  Gmina  otrzymała dotacje w 
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wysokości 20.741.523,36 zł.  

Otrzymane kwoty dotacji w pełni zabezpieczyły realizację zadań zleconych Gminie.  

Natomiast na dofinansowanie realizacji zadań własnych bieżących w tym na usuwanie skutków 

klęsk żywiołowych w infrastrukturze drogowo-mostowej Gmina otrzymała dotacje w wysokości 

1.166.715,57 zł. 

 
OGÓLNIE STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 

ZA 2019 ROKU PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO: 

  

ŹRÓDŁA DOCHODÓW Plan Wykonanie 
% udział 

wykonania 

1. Dochody własne, w tym: 13.477.242,33 13.594.674,66 23,93 

a) wpływy z podatków i opłat lokalnych, dochodów z 

majątku i innych pozostałych dochodów, w tym: 

- wpływy z podatków i opłat lokalnych, 

- dochody z majątku gminy, 

- darowizny na rzecz gminy od mieszkańców i instytucji, 

- dochody związane z realizacją  zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej, 

- pozostałe dochody : m.in.: z tytułu odsetek, wpływów z usług,   

dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, 

zwrot podatku VAT za grudzień 2018 roku,  inne dochody należne 

gminie na podstawie odrębnych przepisów. 

 

7.370.808,33 7.428.299,48 13,08 

b) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu 

państwa: 

- we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) 

- we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). 

 

6.106.434,00 6.166.375,18 10,85 

2. Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym: 

- część oświatowa subwencji ogólnej,  

- część wyrównawcza subwencji ogólnej,   

- część równoważąca subwencji ogólnej, 

- uzupełnienie dochodów gmin. 

        

18.095.548,00 18.095.548,00 31,85 

3. Dotacje celowe i środki na finansowanie  wydatków 

bieżących i majątkowych (zgodność z WPF) w tym: 
25.195.906,97 25.120.265,07 44,22 

a) dotacje celowe z budżetu państwa i z budżetów j.s.t. na 

realizację zadań bieżących i inwestycyjnych 
22.416.896,97 22.341.255,07 39,32 

b) dotacje ze środków Unii Europejskiej 1.100.000,00 1.100.000,00 1,94 

c) środki z Funduszu Dróg Samorządowych 1.679.010,00 1.679.010,00 2,96 

Razem 56.768.697,30 56.810.487,73  100,00 
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W strukturze dochodów największy udział stanowią dotacje na zadania zlecone i własne 

(39,32% i 1,94%  - UE) oraz subwencje ogólne (31,85 %). Dochody własne stanowią 23,93% z 

czego tylko 13,08% stanowią głównie wpływy z podatków, opłat lokalnych i dochody z majątku. 

Dochody własne są źródłem finansowania zadań własnych danej jednostki samorządu 

terytorialnego i to na ich wysokość Gmina ma możliwość oddziaływania. Im większy udział mają 

one w budżecie, tym łatwiejszy i bardziej przewidywany jest proces prognozowania budżetu. 

Wzrostowi dochodów własnych sprzyja wzrost lokalnej bazy ekonomicznej możliwy do osiągnięcia 

m.in. w wyniku realizacji inwestycji służących lokowaniu nowej oraz dalszemu rozwojowi 

istniejącej działalności gospodarczej. Procesy te z kolei w dłuższym okresie czasu zwiększają bazę 

podatkową. 
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Wskaźnik „G” dochodów podatkowych Gminy na 1 mieszkańca obowiązujący w 2019 roku 

wyliczany jest na podstawie danych sprawozdawczych z 2017 roku i przedstawia się 

następująco: 

 

Rodzaj dochodu wykonanie 

skutki 

obniżenia 
górnych stawek 

za okres spraw 

skutki 
udzielonych ulg 

i zwolnień za 
okres spr od 

mienia 

komunalnego 

umorzenie zal. 
podatkowych 

razem skutki 
(3:5) 

razem dochody 
podatkowe (2+6) 

1 2 3 4 5 6 7 

udziały w PDOP 133 198,34       0,00   

udziały w PDOF 4 179 317,00       0,00   

podatek rolny 229 122,20 124 882,91   27,00 124 909,91   

podatek od 

nieruchomości 
2 325 228,68 1 083 806,87 995 276,62 233,00 2 079 316,49   

podatek leśny 88 345,62       0,00   

podatek od środków 

transportowych 
1 365 260,66 1 853 349,43   15 573,00 1 868 922,43   

PDOF w formie karty 

podatkowej 
115,00       0,00   

podatek od czynności 

cywilnoprawnych 
212 143,38       0,00   

wpływy z opłaty 

skarbowej 
30 480,00       0,00   

wpływy z opłaty 

eksploatacyjnej 
7 768,07       0,00   

  8 570 978,95 3 062 039,21 995 276,62 15 833,00 4 073 148,83 12 644 127,78 

Razem dochody 

podatkowe D 
12 644 127,78           

ilość mieszkańców na 

31.12.2017 L 
10 944           

wskaźnik G dochodów 

podatkowych gminy do 

liczby mieszkańców 

gminy (D/L) 

1 155,35           

Dochody podatkowe 

gmin w kraju za 2017 

rok Dk 

68 808 838 618,36           

liczba mieszkańców w 

kraju na 31.12.2017 Lk 
38 433 558           

wskaźnik Gg  

dochodów 

podatkowych w kraju 

do liczby mieszkańców 

w kraju (Dk/Lk) 

1 790,33           

92% wskaźnika Gg  1 647,11           
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3.2.2 Wydatki budżetu 
Na początku roku po stronie wydatków  uchwalono  kwotę  53.083.565,00 zł,  

po dokonanych zmianach w ciągu roku  plan wynosił 60.637.002,47 zł  zwiększył się o kwotę 

7.553.437,47 zł.    

 

Wszystkie wydatki  dokonywane były w granicach kwot określonych w budżecie, a więc  

zgodnie z intencją Rady Gminy  z uwzględnieniem  wymagań  wynikających z ustawy  z dnia 29 

stycznia 2004 roku –„Prawo zamówień publicznych”. 

  

Ogólna realizacja wydatków budżetowych w 2019 roku wyniosła 57.931.924,98 tj. 95,54 % 

założonego planu. W strukturze wydatków budżetowych w bieżącym roku wydatki na zdania 

bieżące wyniosły 49.530.286,79  co stanowi 97,95 % planu (plan 50.568.292,15). 

 Natomiast wydatki majątkowe na plan 10.068.710,32 zostały zrealizowane w wysokości 

8.401.638,19 co daje wskaźnik realizacji planu 83,44 %. 

 
 OGÓLNIE STRUKTURA ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH 

ZA 2019 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO: 

 

 wykonanie Pr. udział  

1. Wydatki majątkowe  8.401.638,19 14,50% 

2. Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od nich naliczane   

     (nauczycieli, obsługi, pracowników administracji, Ośrodka Pomocy Społecznej 

i Domu Strażaka). 

17.031.132,05 29,40% 

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: 

    - pomoc społeczna (zasiłki 500+, zasiłki 300+, zasiłki rodzinne, świadczenia z 

pomocy społecznej, zaliczki alimentacyjne,  stypendia i inne formy pomocy dla 

uczniów  

    - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki dla nauczycieli: 

wiejski,  zdrowotny)  i diety dla radnych. 

20.913.656,59 36,10% 

4. Dotacje z budżetu na zadania bieżące  

    w tym m.in dla: 

     Instytucji Kultury (CKiPG i Gminnej Biblioteki Publicznej), Ludowych Klubów 

Sportowych i Stowarzyszeń,  Niepublicznych Przedszkoli. 

3.485.771,23 6,02% 

5. Pozostałe wydatki bieżące  

    (koszty utrzymania dróg gminnych, łączne koszty energii, gazu, utrzymania 

OSP,  ubezpieczenia, koszty obsługi długu i inne wydatki rzeczowe  nie 

sklasyfikowane wyżej). 

8.099.726,92 13,98% 

RAZEM 57.931.924,98 100,00% 
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Wykonanie budżetu - dochodów i wydatków działami  na 31.12.2019 roku 
 

Dział Nazwa działu 
Kwota wykonanych 

wydatków 

Procentowy udział 
% w ogólnej 

kwocie wydatków 
budżetu Gminy 

  

Kwota wykonanych 

dochodów 

Procentowy udział 
% w ogólnej kwocie 
dochodów budżetu 

Gminy 

010 Rolnictwo i łowiectwo 7 625 099,68 13,16 2 317 635,56 4,08 

020 Leśnictwo 0,00 0,00 1 084,55 0,00 

400 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną gaz i wodę 

105 743,40 0,18 0,00 0,00 

600 Transport i łączność 2 421 055,68 4,18 2 011 220,34 3,54 

700 Gospodarka mieszkaniowa 161 644,15 0,28 245 407,61 0,43 

710 Działalność usługowa 106 871,31 0,18 14 400,00 0,03 

750 Administracja publiczna 2 961 103,24 5,11 132 421,70 0,23 

751 

Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 

86 915,00 0,15 86 915,00 0,15 

752 Pozostałe wydatki obronne 470,00 0,00 470,00 0,00 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

680 229,99 1,17 54 300,00 0,10 
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Dział Nazwa działu 
Kwota wykonanych 

wydatków 

Procentowy udział 
% w ogólnej 

kwocie wydatków 
budżetu Gminy 

Kwota wykonanych 

dochodów 

Procentowy udział 
% w ogólnej kwocie 
dochodów budżetu 

Gminy 

756 

Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej 
oraz wydatki związane z ich poborem 

0,00 0,00 10 977 137,49 19,32 

757 Obsługa długu publicznego 203 732,10 0,35 0,00 0,00 

758 

Różne rozliczenia (część oświatowa, 
wyrównawcza i równoważąca 
subwencji ogólnej) 

0,00 0,00 18 095 694,64 31,85 

801 Oświata i wychowanie 18 791 060,86 32,45 1 383 769,95 2,44 

851 Ochrona zdrowia 191 267,11 0,33 0,00 0,00 

852 Pomoc społeczna 1 172 559,57 2,02 353 018,50 0,62 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 673 655,18 1,16 69 160,00 0,12 

855 Rodzina 20 237 744,94 34,94 20 217 404,29 35,60 

900 
Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

1 313 166,44 2,27 757 956,46 1,33 

921 
Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

1 117 934,53 1,93 85 397,88 0,15 

926 Kultura fizyczna  81 671,80 0,14 7 093,76 0,01 

Ogółem 57 931 924,98 100,00 56 810 487,73 100,00 
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Jak widać w przedstawionej tabeli największe wydatki ponoszone są w dziale 855 Rodzina i w 

dziale 801 Oświata  i wychowanie wraz z działem 854 Edukacyjna Opieka wychowawcza (to są 

świetlice). 

Wydatki w dziale Rodzina są zdaniami zleconymi i dotacje z budżetu państwa pokrywają prawie 

wszystkie wydatki.  

Natomiast na oświatę i świetlice otrzymywana subwencja i dotacje nie pokrywają wydatków 

 

 
 

 

3.2.3 Realizacja wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy –

Sołectw ustalone na podstawie Statutu Gminy na 2019 rok 
 

Dz. Rozdz. 
Nazwa jednostki 

pomocniczej 

Plan wydatków po 
zmianie na 

31.12.2019 r. 

Wykonanie na 
31.12.2019 r. 

600 60016 Białawoda 8 960,00 3 010,65 

010 01095 
Bilsko 

20 000,00 20 000,00 

600 60016 50 960,00 41 476,58 
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600 60016 Łęki 30 970,00 30 970,00 

600 60016 
Łososina Dolna 

33 900,00 24 919,43 

600 60078 5 000,00 5 000,00 

600 60016 Łyczanka 4 430,00 2 245,20 

600 60016 
Michalczowa 

10 441,50 10 441,50 

801 80101 1 948,50 1 948,50 

600 60016 
Rąbkowa 

4 970,00 2 029,50 

010 01095 10 000,00 10 000,00 

600 60016 Rojówka 4 550,00 4 550,00 

600 60016 

Stańkowa 

9 220,00 7 798,78 

710 71035 2 000,00 2 000,00 

600 60016 Skrzętla 2 860,00 500,00 

600 60016 Świdnik 24 180,00 24 180,00 

600 60016 
Tabaszowa 

5 400,00 2 056,00 

754 75412 1 500,00 1 500,00 

600 60016 Tęgoborze 40 030,00 35 152,75 

600 60016 
Witowice Dolne 

11 970,00 6 595,94 

900 90015 2 950,00 0,00 

600 60016 Witowice Górne 11 760,00 6 814,93 

600 60016 
Wronowice 

4 640,00 4 583,00 

710 71035 2 000,00 2 000,00 

600 60016 Zawadka 15 630,00 15 630,00 

600 60016 Znamirowice 8 200,00 861,00 

600 60016 
Żbikowice 

7 610,00 2 000,00 

710 71035 2 000,00 2 000,00 

    Razem 338 080,00 270 263,76  
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3.2.4 Wydatki inwestycyjne i remontowe  

 
Na realizację wydatków majątkowych na początku roku przeznaczono środki w wysokości 

10.200.854,76 zł.  Po zmianach na koniec roku plan ten wyniósł  10.068.710,32 zł, a realizacja 

wyniosła 8.401.638,19 zł.  

Wskaźnik wykonania planu wydatków majątkowych na poziomie 83,44 spowodowany jest tym, że 

zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 292750 K Żbikowice – Szkoła w miejscowości Żbikowice, 

Gmina Łososina Dolna” na kwotę 1.399.355,03 zł. jest realizowane w 2020 roku. Środki na ten cel 

wpłynęły pod koniec roku i po przeprowadzonych procedurach przetargowych nie było możliwości 

aby zrealizować zadanie do 31 grudnia 2019 r. 

 

Wykonane wydatki majątkowe  stanowią 14,50 %  w stosunku do  ogólnego wykonania wydatków 

budżetowych. 

 

Do ważniejszych zadań gospodarczych realizowanych w 2019 roku  należą następujące zadania:  

-  kontynuacja budowy wodociągów i wykonanie rozgałęzienia sieci głównej do nieruchomości 

odbiorcy wraz z koniecznymi urządzeniami, 

- rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łososina Dolna część 3 (przy udziale środków 

PROW), 

- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Bilsko wraz przyłączami 

kanalizacyjnymi, 

- przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w zakresie montażu urządzenia do mechanicznego 

oczyszczania ścieków w Tęgoborzy i w Łososinie Dolnej, 

- remonty i modernizacja dróg gminnych oraz pomoc finansowa dla powiatu na dofinansowanie do 

budowy chodników wzdłuż  dróg powiatowych, 

- wykonanie projektów budowlanych chodników wzdłuż dróg powiatowych, 

- remont i modernizacja dróg gminnych przy współudziale środków z Funduszu Dróg 

Samorządowych,  

- modernizacja dróg dojazdowych do pól przy współudziale środków Funduszu Gruntów Rolnych, 

- projektowanie budowy sal gimnastycznych w Rojówce i w Witowicach Dolnych, 

- budowa ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Żbikowicach, 

- zakup 4 samochodów ratowniczo-gaśniczych  dla Ochotniczych Straż Pożarnych, 

- wykonanie docieplenia wraz z robotami towarzyszącymi Szkoły Podstawowej w Stańkowej, 

- wykonanie projektu funkcjonalno-użytkowego punktu selektywnej zbiórki odpadów, 

- wykonanie projektu zagospodarowania parkingu k/Przedszkola w Tęgoborzy, 

- przeprojektowanie budowy szkoły podstawowej w Tęgoborzy. 

 

Na remont i modernizację dróg gminnych oraz zimowe utrzymanie dróg  wydatkowano w 2019 roku 

2.421.055,68 zł z działu Transport i łączność oraz 315.306.69 zł na modernizację dróg dojazdowych 

do pól; 
    

1) zimowe utrzymanie dróg (119,29 km dróg przez 3 wykonawców), 461.201,50     

2) wykonanie wiaty przystankowej przenośnej zamontowanej na potrzeby 

tymczasowego przystanku autobusowego w centrum Łososiny Dolnej 

oraz remont przystanków, 

3.434,00 

3) wydatki bieżące na drogi gminne realizowane przez Sołectwa oraz 

dofinansowanie do wpłat mieszkańców, w tym m.in.: 
 

- koszenie poboczy, czyszczenie poboczy, rowów i przepustów, obcinanie 

konarów nad pasami dróg gminnych, remont dróg, 

- dofinansowanie do korytek ściekowych i płyt drogowych, 

367.105,28 
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- oznakowanie dróg. 

4) wydatki w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych  na zadanie pn: 

„Remont mostu betonowego w ciągu drogi gminnej Łososina Dolna – 

Jarostowa – Instytut” (dotacja: 271.510,34), 

427.396,16 

5) wykonanie projektu budowlanego pn. przebudowa drogi powiatowej 

Tęgoborze – Chomranice w miejscowości Tęgoborze i Zawadka (budowa 

chodnika dla pieszych) 

40.000,00 

6) wykonanie projektu budowlanego pn. „Przebudowa drogi powiatowej 

Tęgoborze – Tabaszowa – Tęgoborze (Just) w miejscowości Tabaszowa 

(budowa chodnika dla pieszych)”, 

15.000,00 

7) przebudowa drogi powiatowej Nr 1450K Łęki – Kąty – Dobrociesz – 

projekt, 
5.000,00 

8) dofinansowanie do budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych w 

Łękach i we Wronowicach, 
41.117,00 

9) przebudowa skrzyżowania zwykłego dróg powiatowych Tymowa – 

Łososina Dolna i Łęki – Kąty – Dobrociesz na rondo w Kątach i Łękach, 
12.300,00 

10) remont drogi gminnej nr 292456K Witowice Górne - Sklep (wraz z 

Inspektorem Nadzoru), realizowanej ze środków Funduszu Dróg 

Samorządowych (dotacja: 675.790,00), 

858.076,41 

11) remont drogi Bilsko – Roćmirowa (nawierzchnia asfaltowa, pobocza, 

rów odwadniający), 
67.216,83 

12) remont drogi Łęki – koło Państwa Cięciwów, 43.896,67 

13) remont drogi Zawadka – do Państwa Fecków, 36.371,08 

14) remont drogi Tęgoborze – Jungiewicz – w kierunku Państwa Sromków, 42.940,75 

15) przebudowa drogi gminnej Nr 292750 K Żbikowice – Szkoła w 

miejscowości Żbikowice, Gmina Łososina Dolna. Zadanie będzie 

realizowane w 2020 roku w związku z uzyskaniem zgody na wydłużenie 

terminu realizacji tego zadania. Wartość zadania wynosić będzie 

1.399.355,03 zł, 

0,00 

16) modernizacja drogi dojazdowej do pól oznaczonej jako działka nr 131 

położona w miejscowości Bilsko, Gmina Łososina Dolna 
39 235,03 

17) modernizacja drogi dojazdowej do pól oznaczonej jako działki Nr 78/9, 

77/2, 82/7, 75/4, 79/3 położone w miejscowości Rąbkowa i działek nr 

258/1, 271/2, 272/2 położone w miejscowości Bilsko, Gmina Łososina 

Dolna 

276 071,66 
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Realizacja zadań inwestycyjnych w 2019 roku w podziale na działy i zadania 

 

Dział Rozdział Nazwa zadania 
Plan wydatków 

na 31.12.2019 

Wykonanie na 

31.12.2019 

010   Rolnictwo i łowiectwo 7 664 242,93 7 428 935,71 

  

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 7 348 932,93 7 113 629,02 

 

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w 

miejscowości Bilsko wraz przyłączami kanalizacyjnymi 
2 530 000,00 2 340 747,97 

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w 

miejscowości Bilsko wraz przyłączami kanalizacyjnymi- 

odsetki od pożyczki w WFOŚiGW i inne wydatki 

22 000,00 12 283,79 

Budowa wodociągu w Gminie Łososina Dolna - 

wykonanie rozgałęzienia sieci głównej wodociągu oraz 

przyłączy wodociągowych 

1 664 500,00 1 641 275,12 

Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w zakresie 

montażu urządzenia do mechanicznego oczyszczania 

ścieków w Łososinie Dolnej  

354 349,47 341 238,68 

Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w zakresie 

montażu urządzenia do mechanicznego oczyszczania 

ścieków w Tęgoborzy 

494 150,53 494 150,53 

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy 

Łososina Dolna część 3 (wydatki niekwalifikowane do 

projektu z PROW) 

27 751,04 27 751,04 

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy 

Łososina Dolna część 3 (środki PROW) 
1 100 000,00 1 100 000,00 

 Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy 

Łososina Dolna część 3 (środki własne) 
1 156 181,89 1 156 181,89 

01095 Pozostała działalność 315 310,00 315 306,69 

 

Modernizacja drogi dojazdowej do pól oznaczonej jako 

działka nr 131 położona w miejscowości Bilsko, Gmina 

Łososina Dolna 

39 236,00 39 235,03 

Modernizacja drogi dojazdowej do pól oznaczonej jako 

działki Nr 78/9, 77/2, 82/7, 75/4, 79/3 położone w 

miejscowości Rąbkowa i działek nr 258/1, 271/2, 272/2 

położone w miejscowości Bilsko, Gmina Łososina Dolna 

276 074,00 276 071,66 

600   Transport i łączność 1 536 187,90 113 417,00 

  

60014 Drogi publiczne powiatowe 113 917,00 113 417,00 

 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1450K Łęki - Kąty - 

Dobrociesz w km 0+130,20 - 0+740,50 - Projekt 
5 500,00 5 000,00 

Wykonanie projektu budowlanego  pn. Przebudowa drogi 

powiatowej nr 1552 K Tęgoborze - Chomranice w 

miejscowości Tęgoborze i Zawadka na odcinku około 900 

mb (budowa chodnika dla pieszych) 

40 000,00 40 000,00 
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Wykonanie projektu budowlanego  pn. Przebudowa drogi 

powiatowej nr 1559 K Tęgoborze - Tabaszowa - 

Tęgoborze (Just) w miejscowości Tabaszowa na odcinku 

od 370  do 400 mb (budowa chodnika dla pieszych) 

15 000,00 15 000,00 

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 

inwestycyjnych, w tym: 

53 417,00 53 417,00 

Dofinansowanie do budowy chodników wzdłuż dróg 

powiatowych w Łękach i we Wronowicach 
41 117,00 41 117,00 

Przebudowa skrzyżowania zwykłego dróg powiatowych 

1448 K Tymowa - Łososina Dolna i 1450 K Łęki - Kąty - 

Dobrociesz na rondo w Kątach i Łękach 

12 300,00 12 300,00 

60016 Drogi publiczne gminne 1 422 270,90 0,00 

 

Projekty na przebudowę dróg gminnych 22 915,87 0,00 

Przebudowa drogi gminnej Nr 292750 K Żbikowice - 

Szkoła w km 0+020,90-0-482,30 w miejscowości 

Żbikowice, Gmina Łososina Dolna - dotacja 

1 003 220,00 0,00 

Przebudowa drogi gminnej Nr 292750 K Żbikowice - 

Szkoła w km 0+020,90-0-482,30 w miejscowości 

Żbikowice, Gmina Łososina Dolna - wkład własny 

396 135,03 0,00 

700   Gospodarka mieszkaniowa 9 594,00 9 594,00 

  

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 9 594,00 9 594,00 

 

Projekt budowlany przebudowy pomieszczeń części 

parteru (w Domu Strażaka w m. Tęgoborze) na klub 

Seniora z dostępem dla osób niepełnosprawnych z 

parkingu na parter 

9 594,00 9 594,00 

710   Działalność usługowa 12 000,03 12 000,03 

  

71035 Cmentarze 12 000,03 12 000,03 

 Budowa ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w 

Żbikowicach 
12 000,03 12 000,03 

750   Administracja publiczna 33 241,46 32 630,67 

  

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 17 000,00 16 640,67 

 System obsługi głosowań 17 000,00 16 640,67 

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 16 241,46 15 990,00 

 Elektroniczna administracja 16 241,46 15 990,00 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 540 000,00 540 000,00 

  75412 Ochotnicze straże pożarne 540 000,00 540 000,00 
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Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w 

Tabaszowej 
200 000,00 200 000,00 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora 

finansów publicznych, w tym: 

340 000,00 340 000,00 

Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu 

ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Łososinie Dolnej 
35 000,00 35 000,00 

Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu 

ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Tęgoborzy 
35 000,00 35 000,00 

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla 

OSP w Łososinie Dolnej  
270 000,00 270 000,00 

801   Oświata i wychowanie 83 614,00 82 596,79 

  

80101 Szkoły podstawowe 83 614,00 82 596,79 

 

Opracowanie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej 

wraz z  łącznikiem do Szkoły Podstawowej w Rojówce 
15 114,00 15 114,00 

Wykonanie docieplenia wraz z robotami towarzyszącymi 

Szkoły Podstawowej w Stańkowej 
68 500,00 67 482,79 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 189 830,00 182 463,99 

  

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 25 830,00 19 065,00 

 Projekt funkcjonalno-użytkowy punktu selektywnej zbiórki 

odpadów  
25 830,00 19 065,00 

90095 Pozostała działalność 164 000,00 163 398,99 

 

Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki na doposażenie 

w niezbędny sprzęt do realizacji zadań komunalnych 
150 000,00 150 000,00 

Wykonanie projektu zagospodarowania parkingu 

k/Przedszkola w Tęgoborzy 
14 000,00 13 398,99 

  Razem 10 068 710,32 8 401 638,19 

 

 

 

3.2.5 Merytoryczny opis niektórych zadań inwestycyjno-remontowych 
 

➢ Budowa wodociągów wraz z kanalizacją na terenie Gminy Łososina Dolna 

Samorząd Gminy podejmował wiele działań mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców                 

i dynamiczny rozwój Gminy. Dlatego priorytetowo traktowane są inwestycje z zakresu zaopatrzenia 

w wodę i odbioru ścieków, gdyż to ich realizacja może przyspieszyć lub zahamować dalszy rozwój 

Gminy. Od 2010 roku do tej pory wydano ponad 33 mln zł netto na inwestycje wodno – 

kanalizacyjne (z tego 6 mln zł pozyskano ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju 
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Obszarów Wiejskich).  

Wodociąg wybudowany jest w miejscowościach tj.: Witowice Dolne, Witowice Górne, Łęki, 

Michalczowa, Żbikowice, Tęgoborze, Świdnik, Zawadka, Białawoda, Łyczanka, Bilsko, Łososina 

Dolna, Tabaszowa, Znamirowice i Rąbkowa.  

Reasumując wybudowane są: 

✓ ujęcia wody (Witowice Dolne - 4 studnie kopane, Witowice Górne /k. Białki - 2 studnie kopane 

zasilające także Gminę Iwkowa),  

✓ urządzenia sieciowe z hydroforniami, sterowaniem i zasilaniem elektrycznym,  

✓ stacje trafo (3 stacje),  

✓ zbiorniki wyrównawcze 

✓ (Tabaszowa - Witkówka, Bilsko - Jodłowiec, Łęki - Cisowiec, Witowice Dolne),      

✓ stacje uzdatniania wody (wraz ze zbiornikiem w Witowicach Dolnych), 

✓ przepompownie (Bilsko, Rąbkowa, Michalczowa, Zawadka). 

Łącznie mamy już wybudowane 218 kilometrów sieci wodociągowej i podłączonych jest 1811 

obiektów.  

W 2019 roku zakończono realizację zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie 

Gminy Łososina Dolna – cz. 3”. Gmina  na to zadanie otrzymała 2 mln dofinansowania z 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Inwestycja rozpoczęła się w sierpniu 

2017 roku i polegała na wybudowaniu 40 km sieci wodociągowej wraz z hydrofornią na kwotę 

4.514.849 zł. Termin zakończenia jej realizacji upłynął 30.04.2019 roku. Wykonana sieć swoim 

zasięgiem objęła miejscowości: Świdnik, Bilsko, Zawadka, Tabaszowa, Znamirowice, Rąbkowa, 

Tęgoborze i Białawoda. Inwestycja została zakończona i rozliczona. 
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Oprócz realizacji inwestycji w ramach dofinansowania unijnego, Gmina stale rozbudowuje sieć 

wodociągową w ramach własnych środków. W 2019 r. wykonano roboty uzupełniające dotyczące 

budowy sieci wodociągowej polegające na budowie 698 mb sieci wraz z montażem hydrantów i 

studni reduktorowych. Na ten cel Gmina przeznaczyła 132.236,91 zł. 

 

Z powodu intensywnych opadów deszczu i podmywania brzegów rzeki Łososina, gmina zmuszona 

została wyremontować ponad 200 metrowy odcinek sieci wodociągowej w miejscowości 

Łososina Dolna. Koszt tej inwestycji opiewał na kwotę 115.614,94 zł. 
 

 
 

➢ Wykonane zostały prace remontowo-modernizacyjne gminnych oczyszczalni ścieków w 

zakresie przebudowy istniejących oczyszczalni ścieków w Łososinie Dolnej i Tęgoborzy. 

Zadanie polegało na rozbudowie istniejącego ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków w 

Łososinie Dolnej i Tęgoborzy w zakresie montażu sitopiaskowników oraz niezbędnych sieci 

technologicznych, zapewniających polepszenie właściwości osadów ściekowych, umożliwiających 

ich efektywne, wtórne wykorzystanie, jak również zagwarantowanie bezawaryjnej pracy dalszych 

elementów technologicznych oczyszczalni oraz polepszenie parametrów oczyszczania ścieków w 

ramach cyklu technologicznego. 

Wyposażenie oczyszczalni w sitopiaskowniki zapewni wydzielenie ze ścieków części mineralnych 

(piasku), tłuszczu oraz stałych zanieczyszczeń, już na etapie ich mechanicznego oczyszczania. 

Ponadto wykonano m.in.: wymianę dyfuzorów rurowych do napowietrzania oczyszczalni, wymianę 

rurociągów i armatury wewnątrz oczyszczalni, modernizację układów sterowania i pomiarów 

ścieków.  

Wartość nakładów inwestycyjnych przy współfinansowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej 

wynosiła 924 971,88 zł. (brutto). 
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➢ Opracowany został Program Funkcjonalno – Użytkowy rozbudowy oczyszczalni ścieków 

w Łososinie Dolnej, który przewiduje zwiększenie przepustowości oczyszczalni do 800 m3/dobę. 

Takie parametry pozwolą na zapewnienie odbioru ścieków od wszystkich mieszkańców Gminy. 

 

➢ W 2019 roku kontynuowano budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Bilsko. 

Termin wykonania tej inwestycji upływa 30.09.2020 r. Wartość zadania opiewa na kwotę ponad 3 

mln  zł., na które Gmina uzyskała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 1.559.227,64 zł. Zadanie polega na wykonaniu 4,7 

km wodociągu oraz 9,6 km kanalizacji wraz z dwoma pompowniami. 

Wartość zrealizowanej inwestycji (netto) w 2019 roku wynosi 2.353.031,76 zł. z tego 1.559.227,64 

zł z pożyczki z  WFOŚiGW. 
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➢ Bezpieczeństwo strażaków ochotników, a tym samym bezpieczeństwo mieszkańców, jest dla 

nas niezwykle istotne. Dlatego też, przy wsparciu wielu ludzi dobrej woli i instytucji w 2019 roku 

udało się zakupić nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Łososina Dolna, za kwotę 

790.000,00 zł., na który uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 540.000,00 zł. 

Ponadto zakupiono używany samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Tabaszowa i dofinansowano 

do zakupu 2 ciężkich samochodów ratowniczo - gaśniczych dla OSP w Tęgoborzy  w Łososinie 

Dolnej. 

 
 

➢ Gmina Łososina Dolna otrzymała w ramach złożonego wniosku dofinansowanie 

przedsięwzięcia związanego z budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-

2020.  

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota: 1.008.831,13 zł. brutto, natomiast wartość 

dofinansowania wynosi 85%, co stanowi 857.506,46 zł. brutto. 

Gminny PSZOK będzie zlokalizowany na terenie naszej Spółki „ŁOSOSINA”. Zostanie on 

zbudowany tak, by spełniał warunki pozwalające prowadzić selektywną zbiórkę odpadów.  

W ramach złożonego wniosku otrzymamy dofinansowanie i obecnie czekamy na podpisanie umowy 

na to dofinansowanie projektu. 

 

Każdego roku z budżetu  Gminy przeznacza się znaczne środki na oświatę oraz rozwój 

bazy edukacyjno-sportowej.  

➢ W 2019 roku do nowo oddanego budynku Szkoły Podstawowej w Rąbkowej zakupiono 

wyposażenie w postaci mebli szkolnych, sprzętu komputerowego, wyposażenie do przedmiotów 

przyrodniczych oraz realizowano ogrodzenie boiska przy szkole. 
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Całkowita wartość  zadania realizowanego z wydatków niewygasających roku 2018 wyniosła 

213 713,77 zł., z czego dofinansowanie z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej wynosiło  

178 306,00 zł. Pozostałe środki to wkład własny Gminy. 

 

➢ Wykonano roboty budowlane i dostawę urządzeń gastronomicznych w ramach zadania pn.: 

„Budynek Gimnazjum – Przebudowa części zaplecza stołówki”. Zadanie polegało na remoncie i 

adaptacji istniejących pomieszczeń na kuchnię i jadalnię oraz na zakupie niezbędnego wyposażenia 

kuchni. Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniosła 130.613,93 zł  z tego otrzymano 

dofinansowanie  w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego 

wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w 

zapewnieniu bezpiecznych warunków  nauki, wychowaniu i opieki przez organizację stołówek i 

miejsc spożywania posiłków w roku 2019  w wysokości 69.688,43 zł. 

 

➢ W ramach remontu budynku Szkoły Podstawowej w Stańkowej wymieniono część rynien 

i rur spustowych oraz ocieplono dwie ściany budynku. Zadanie łączenie opiewało na kwotę 

67.482,79 zł. i zostało zrealizowane ze środków własnych budżetu Gminy.  
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➢ W związku ze złym stanem dachu na budynku starej szkoły w Stańkowej wykonano jego 

remont w zakresie wymiany części więźby dachowej, okuć i uzupełniono brakujące dachówki. 

Wartość nakładów na to zadanie wyniosła 6.262,00 zł. 

 

➢ Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę sali gimnastycznej przy Szkole 

Podstawowej w Rojówce i po przeprowadzonym postepowaniu przetargowym budowa została już 

rozpoczęta. 

 

➢ Remont Przedszkola Bajka w Tęgoborzy. Zakończyły się prace budowlane związane                                                                                                                       

z realizacją Projektu pn; „Remont obiektu dziedzictwa kulturowego – odnowienie elewacji 

zabytkowego budynku przedszkola w miejscowości Tęgoborze mającej na celu zrównoważony 

rozwój obszaru oraz poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie zachowania 

historycznego dziedzictwa  Gminy Łososina Dolna poprzez remont – odnowienie elewacji 

zabytkowego budynku w miejscowości Tęgoborze”. Projekt współfinansowany był ze środków 

Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020.  Całkowita Wartość robót 50 500,00 zł w tym dofinasowanie z UE 

49 205,00 zł.  Projekt realizowany była przez  Stowarzyszenie „Dolina Inicjatyw”.     
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➢ Sala Gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Witowicach Dolnych 

Opracowana została Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Łososina Dolna dla działki w Witowicach Dolnych na której posadowiony jest budynek Szkoły 

Podstawowej. Koniecznym było wprowadzenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego zapisów w zakresie poszerzenia zasięgu Usług Publicznych celem umożliwienia 

dalszej procedury związanej z projektowaniem i uzyskaniem pozwolenia na budowę sali. Uchwała 

zatwierdzająca zmiany, o których mowa wyżej została podjęta w dniu 7 lutego 2020 r. 

 

➢ Szkoła Podstawowa w Tęgoborzy 

Podobnie jak w przypadku Sali w Witowicach Dolnych konieczna była zmiana Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, aby umożliwić projektowanie nowej Szkoły 

Podstawowej w Tęgoborzy. Zmiana miejscowego planu dotyczyła w tym przypadku przeniesienie 

lokalizacji drogi prowadzącej do osiedla domów jednorodzinnych za szkołą. Lokalizacja drogi 

dojazdowej do osiedla została zgodnie ze zmianą MPZP przesunięta do wschodniej granicy działki 

szkolnej, a istniejąca obecnie droga docelowo zostanie zlikwidowana ponieważ koliduje z koncepcją 

lokalizacji nowego obiektu Szkoły Podstawowej w Tęgoborzy. Uchwała w przedmiotowej sprawie 

podjęta została w dniu 7 lutego 2020 r. Obecnie w trakcie projektowania jest droga według nowego 

przebiegu zgodnie ze zmianą MPZP.  

 

 

➢ Ponadto został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego (brak ostatecznego 

rozstrzygnięcia), jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  o dofinansowanie projektu w ramach 2 Osi 

Priorytetowej Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 

2.1.1 Elektroniczna administracja. 

Przedmiot Zamówienia - dla projektu „Nowoczesny e-urząd w Gminie Łososina Dolna” którego 

głównym celem jest implementacja 22 nowych e-Usług z zakresu e-Podatki, EOR, GIS oraz 

udostępnienie ich dla społeczności za pomocą portalu (e-platformy), który zintegruje i umożliwi w 

jednym miejscu dostęp do wszystkich wdrożonych w ramach projektu e-Usług. 

Ponadto w ramach projektu Urząd wyposażony zostanie w nowoczesne serwery wraz z 

oprogramowaniem, system nagłośnienia i przekazu medialnego oraz tablety do Rady Gminy i kilka 

laptopów.  

 

3.3 Wieloletnia prognoza finansowa 

 

Zadłużenie Gminy na 31 grudnia 2019 roku wynosiło 15.067.227,64 zł. Kredyty zostały zaciągnięte                 

w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w Gminie w okresie od 2010 do 2019 roku. Według 

ewidencji księgowej w okresie od zaciągnięcia pierwszego kredytu w 2010 roku (jak przedstawia 

poniżej specyfikacja) zrealizowano zadania inwestycyjne na kwotę 80 mln zł i w zakresie 

infrastruktury drogowej na kwotę  27 mln zł. 

Wobec powyższego wartość inwestycji sfinansowana kredytem wynosi 14 %.  Ponadto źródłem 

finansowania inwestycji były środki budżetu państwa, Unii Europejskiej, Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego, Fundusz Dróg Samorządowych, innych Funduszy Celowych i dochodów własnych. 
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Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 15.067.227,64 zł, w tym z tytułu:  

1) kredytu długoterminowego (2010-2020) zaciągniętego w 2010 roku w Banku Spółdzielczym w 

Łososinie Dolnej na sfinansowanie planowanego deficytu –  pozostało do spłaty 720.000 zł, 

(oprocentowanie WIBOR 1 M – 1,63 %). 

2) kredytu długoterminowego (2014-2020) zaciągniętego w 2014 roku w Banku Polska Kasa Opieki 

S. A. z siedzibą w Warszawie (przy udziale środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego) na 

sfinansowanie planowanego deficytu i na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych 

kredytów - pozostało do spłaty 500.000 zł, (oprocentowanie 1,77 %). 

3) kredytu długoterminowego (2015-2020) zaciągniętego w 2015 roku w Łąckim Banku 

Spółdzielczym na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 

pozostało do spłaty 400.000 zł, (oprocentowanie 1,98 %). 

4) kredytu długoterminowego (2016-2021) zaciągniętego w 2016 roku w Banku Spółdzielczym w 

Łososinie Dolnej na sfinansowanie planowanego deficytu – pozostało do spłaty 1.000.000 zł, 

(oprocentowanie  

1,83 %). 

5) kredytu długoterminowego (2017-2023) zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Łososinie 

Dolnej na sfinansowanie planowanego deficytu w 2017 roku i spłatę zobowiązań z tytułu 

wcześniej zaciągniętego  kredytu – pozostało do spłaty 1.340.000 zł, (oprocentowanie 2,02 %). 

6) kredytu długoterminowego (2018-2026) zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Łososinie 

Dolnej  na sfinansowanie planowanego deficytu w 2018 roku  w związku z realizacją zadań  

inwestycyjnych na terenie Gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 

zaciągniętych kredytów przypadających do  spłaty w 2018 roku –pozostaje do spłaty 4.863.000 

zł, (oprocentowanie 2,03%). 

7) kredytu długoterminowego (2018-2021) zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Łososinie 

Dolnej  na sfinansowanie planowanego deficytu w 2018 roku  w związku z realizacją zadań  

inwestycyjnych na terenie Gminy  –  pozostaje do spłaty 800.000 zł, (oprocentowanie 2,03 %). 

8) pożyczki długoterminowej (2019-2024) zaciągniętej w WFOŚiGW na dofinansowanie zadania 

pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Bilsko” w wysokości 

1.559.227,64 zł, (oprocentowanie 3,0%). 

9) kredytu długoterminowego (2019-2027) zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Nowym Sączu  

na sfinansowanie planowanego deficytu w 2019 roku  w związku z realizacją zadań  

inwestycyjnych na terenie Gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 

zaciągniętych kredytów przypadających do  spłaty w 2019 roku –  pozostaje do spłaty  

3.885.000 zł, (oprocentowanie 2,12 %). 

Planowany harmonogram spłaty kapitału (kredytów i pożyczek długoterminowych) w wysokości 

15.067.227,64zł  - wg stanu na 31.12.2019 r.:  

- 2020 rok  –   2.120.000,00 zł  

- 2021 rok  –   2.200.000,00 zł  

- 2022 rok  –   2.350.000,00 zł 

- 2023 rok  –   2.190.000,00 zł 

- 2024 rok  –   1.459.227,64 zł 

- 2025 rok  –   2.020.000,00 zł 

- 2026 rok  –   2.143.000,00 zł 

- 2027 rok   -      585.000,00 zł      
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W 2019 roku Gmina zaciągnęła: 

- pożyczkę długoterminową (wymienioną wyżej w pkt. 8)  (2019-2024)  w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Bilsko” w wysokości 1.559.227,64 zł z możliwością 

częściowego umorzenia (do 40%), 

- kredyt długoterminowy (wymieniony wyżej w pkt. 9) w Banku Spółdzielczym Nowym Sączu  na 

sfinansowanie planowanego deficytu w 2019 roku  w związku z realizacją zadań  inwestycyjnych na 

terenie Gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 

przypadających do  spłaty w 2019 roku w wysokości 3.885.000 zł. 

W 2019 roku Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji. 

Górna granica rocznych spłat zobowiązań wyliczana jest indywidualnie dla każdej jednostki 

samorządu terytorialnego według zasad określonych w artykule 243 i 244 Ustawy.                      

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja 

spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja 

łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z 

należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań, w tym odsetkami od 

kredytów i pożyczek, do planowanych dochodów bieżących budżetu przekroczy średnią 

arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji jej dochodów bieżących 

pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu, obliczoną według wzoru: 

 

Wskaźnik spłaty zobowiązań oraz dopuszczalny dla Gminy Łososina Dolna obowiązujący w 

2019 roku i prognozowany na kolejne lata w związku ze spłatą kredytów (w %) 

Lata 

Relacja określona po 

lewej stronie nierówności 

we wzorze, o którym 

mowa w art. 243 ust. 1 

ustawy (po uwzględnieniu 

ustawowych wyłączeń) 

Relacja określona po prawej stronie 

nierówności we wzorze, o którym mowa w 

art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego 

roku (wskaźnik jednoroczny) 

Dopuszczalny limit spłaty 

zobowiązań określony po 

prawej stronie wzoru 

nierówności we wzorze, o 

którym mowa w art. 243 

ustawy, po uwzględnieniu 

ustawowych  wyłączeń, 

obliczony w oparciu o plan 3 

kwartału roku 

poprzedzającego pierwszy rok 

prognozy  

Dopuszczalny limit spłaty 

zobowiązań określony po 

prawej stronie wzoru 

nierówności we wzorze, o 

którym mowa w art. 243 

ustawy, po uwzględnieniu 

ustawowych  wyłączeń, 

obliczony w oparciu o 

wykonanie roku 

poprzedzającego pierwszy rok 

prognozy    

Lp 8.1 8.2 8.3 8.3.1 

2020 7,44% 5,60% 4,68% 11,90% 12,26% 

2021 7,50% 9,87% 8,78% 7,76% 8,12% 

2022 7,54% 11,62% 10,70% 7,72% 8,08% 

2023 7,27% 13,04% 12,31% 8,05% 8,05% 

2024 7,11% 13,62% 13,03% 10,60% 10,60% 

2025 6,67% 14,19% x 12,01% 12,01% 

2026 6,65% 14,76% x 11,10% 11,32% 

2027 4,05% 15,23% x 11,81% 11,81% 

2028 4,84% 15,58% x 13,19% 13,19% 

2029 2,38% 15,88% x 14,01% 14,01% 

2030 0,00% 16,04% x 14,61% 14,61% 

2031 0,00% 16,18% x 15,04% 15,04% 

2032 0,00% 16,18% x 15,41% 15,41% 
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Dla Gminy najważniejsze wskaźniki są dwóch kolumnach 8.1.i 8.3. Kolumna 8.1 obrazuje wskaźnik 

do spłaty kredytu, natomiast kolumna 8.3 obrazuje dopuszczalny limit spłaty. 

 3.4 Informacja o stanie mienia komunalnego 
 

Wartość majątku Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia się 

następująco: 

Urząd Gminy i Szkoły Podstawowe 

Konto   wartość    %  

„011” 

- grunty(148,3071 ha)      4.943.198,69 zł   4,90 % 

- budynki     43.492.410,93 zł  43,10 % 

- obiekty inżynierii lądowej i wodnej 44.312.785,04 zł  43,91 % 

- maszyny i urządzenia ogólne    1.220.812,53 zł    1,21 % 

- maszyny i urządzenia branżowe       271.102,94 zł    0,27 % 

- urządzenia techniczne       260.447,83 zł    0,26 % 

- środki transportu       954.940,49 zł    0,95 % 

- pozostałe       727.957,45 zł    0,72 % 

„013” – pozostałe środki trwałe    4.157.873,54 zł    4,13 % 

„014” – zbiory biblioteczne       328.770,87 zł    0,33 % 

„020” – wartości niematerialne i prawne 

 (licencje)           236.866,68 zł     0,22 % 

                                                                                                                                                                                           

R A Z E M:                 100.907.166,99 zł           100,00 % 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej       192.804,84 zł 

Centrum Kultury i Promocji Gminy      739.495,63 zł  

Gminna Biblioteka Publiczna       286.994,16 zł 

___________________________________________________________________ 

OGÓŁEM  102.126.461,62 

 

 

Analizując powyższe należy stwierdzić, że prawie połowę majątku Gminy tj.43,91% stanowią 

obiekty inżynierii lądowej i wodnej, a ich wysoka wartość świadczy o tym, iż w dalszym ciągu 

sukcesywnie rozbudowujemy sieć wodociągową wraz z siecią kanalizacyjną. Tegoroczna 

modernizacja oczyszczalni w Łososinie Dolnej i Tęgoborzy również przyczyniła się do 

zwiększenia wartości tej grupy środków trwałych. Na drugim miejscu pod względem wartości 

znajdują budynki nowe, ale także te, które wymagają modernizacji dlatego są na bieżąco 

remontowane.  

 

Porównując dane do roku ubiegłego należy zaznaczyć, że w większości grup nastąpił wzrost co 

świadczy o ciągłym inwestowaniu i unowocześnianiu szkół i innych placówek co jednocześnie 

potwierdza, że Gmina staje się coraz bogatsza. 

  Majątek uległ zwiększeniu w 2019 roku o kwotę 6.601.464,03 zł i zamknął się łączną kwotą 

102.126.461,62 zł. 

8% 74%7% 3% 1% 0% 1% 1% 3% 1% 1% gruntybudynkiobiekty inż..ląd i wodmasz.i urząd.ogólne masz.i urząd.branż.urzadzenia technicz.środki transportupozostałe pozostałe środki trw.zbiory bibliotecznewart.niemat.i prawne
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Stan gruntów będących własnością i w użytkowaniu wieczystym Gminy Łososina Dolna na dzień 31.12.2019 roku (w ha) 
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Drogi 50,1992 1,8471 4,0050 9,8862 1,1404 2,8127 2,9313 1,2730 4,9533 1,1091 2,0034 4,8301 3,4441 1,0234 1,8202 1,8498 2,6813 0,5891 1,9997 

Lasy, zakrzaczenia 18,3300   12,3100 4,6500                   1,3700           

Szkoły Podstawowe 8,5000     1,6300 0,2200 1,1500 0,7200 0,4700   0,7500 0,2900 1,8300 0,8200         0,6200   

Usługi 1,2281     0,2381               0,4700         0,5200     

Rolne 10,2661     0,1500                 8,2061           1,9100 

Budownictwo mieszk. 1,1100               0,0600       0,9500         0,1000   

Oczyszczalnie ścieków 0,8600     0,5100               0,3500               

SP ZOZ 0,2800     0,1800               0,1000               

Administracja 0,7000     0,7000                               

Dom Strażaka 0,5100                     0,5100               

Ujęcia wody 2,5637   0,0447   0,0400 0,0125 0,0065       0,3400 0,1100 1,7900         0,2200   

Rekreacja 0,0600                               0,0600     

Boiska Sportowe 6,7000   1,3900                 2,6800 2,6300             

Cmentarze komunalne 0,8800         0,4500                       0,4300   

Lotnisko 42,8700     42,8700                               

Budynek CKiP 3,0500     3,0500                               

Przedszkole 0,2000                     0,2000               

Razem: 148,3071 1,8471 17,7497 63,8643 1,4004 4,4252 3,6578 1,7430 5,0133 1,8591 2,6334 11,0801 17,8402 2,3934 1,8202 1,8498 3,2613 1,9591 3,9097 
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4. INFORMACJA O STANIE OŚWIATY 

Ważnym zadaniem, wynikającym z postanowień ustawowych a zarazem ogromnie 

trudnym, które realizuje samorząd stanowi oświata. Pogodzenie istniejących realiów z 

możliwościami kreuje określoną strategię i politykę oświatową w Gminie. Niż demograficzny,  

migracja ludności w tym rodziców z dziećmi w wieku szkolnym wpływa negatywnie na kształt, 

poziom organizacyjny i sytuację kadrową oraz koszty funkcjonowania oświaty.  

Tworząc odpowiednie warunki lokalowe, kadrowe i finansowe do właściwego 

funkcjonowania szkół, Gmina współrealizuje i współuczestniczy w realizacji nadrzędnego celu 

edukacji, jakim jest wysoki poziom nauczania, stwarzający szanse dla uczniów w dalszym 

rozwoju ich osobowości. Każdego roku w szkołach zmniejsza się liczba uczących się uczniów. 

Spadek liczebności dzieci i młodzieży jest poważnym zagrożeniem dla stabilnego 

funkcjonowania jednostek oświatowych. 

 

4.1 Sieć szkół  

Zadania oświatowe Gminy związane są w szczególności z tworzeniem i 

zabezpieczeniem działalności oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych, a także 

zabezpieczeniem dostępności edukacji dla uczniów niepełnosprawnych oraz zamieszkałych w 

znacznym oddaleniu od siedziby szkoły. Odpowiedzialność samorządu za lokalną politykę 

oświatową  wiąże się z ustaleniem sieci szkół podstawowych i ich obwodów, a także sieci 

prowadzonych przez Gminę publicznych  oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych. 

 

Sieć publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łososin Dolna: 

• Szkoła Podstawowa im. Majora Pilota Jerzego Iszkowskiego w Tęgoborzy, 

• Szkoła Podstawowa w Rojówce, 

• Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łososinie Dolnej, 

• Szkoła Podstawowa im. Św. Świerada w Witowicach Dolnych, 

• Szkoła Podstawowa w Rąbkowej z Filią w Tabaszowej, 

• Szkoła Podstawowa w Stańkowej, 

• Szkoła Podstawowa im. Majora Henryka Sucharskiego w Żbikowicach, 

• Szkoła Podstawowa im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Michalczowej.
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4.2 Zestawienie liczby uczniów w szkołach w Gminie Łososina Dolna - rok szkolny 2019/2020 wg Systemu Informacji 

Oświatowej (SIO)  na 30.09.2019roku 

 

Liczba uczniów w szkołach  w poszczególnych klasach 

Uwagi 

Szkoła „ 0 ” I II III IV V VI VII VIII 
Razem 

 0+SP 

Łososina Dolna 58 44 46 40 32 42 51 25 51 58 + 331 = 389 

1 uczeń zajęcia 

rewalidacyjno -

wychowawcze 

Michalczowa 24 14 12 14 10 10 20 12 11 24 + 103 = 127  

Żbikowice 

 

14 

 

11 8 11 0 14 13 9 10 14  + 76 =  90  

Stańkowa 6 0 3 5 4 8 6 5 5 6 + 36 = 42  

Witowice Dolne 14 13 8 9 8 13 11 12 11 14 + 85 =  99  

Rąbkowa wraz z 

Filią w Tabaszowej 

34 14 22 15 0 27 14 24 18 34 + 134 = 168  

+  8 + 3 +3 +4      8 + 10  = 18  

Rojówka 16 10 10 13 15 19 15 18 12 16 + 112 = 128  

Tęgoborze 45 37 44 19 19 32 40 35 40 45 + 266 = 311  

Razem uczniowie 

Szkół Podstawowych 

 

219 

 

146 156 130 88 165 170 

 

140 

 

158 
219 + 1.153 = 

1.372 
1 
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4.3. Wydatki bieżące w poszczególnych szkołach  

 Łososina 

Dolna 
Michalczowa Rąbkowa   

Oddział 

filialny w 

Tabaszowej 

Rojówka Stańkowa Tęgoborze 
Witowice 

Dolne 
Żbikowice 

Liczba uczniów rok szkolny 

2018/2019 
463 122 155 21 131 48 394 114 85 

Liczba uczniów rok szkolny 

2019/2020 
389 127 168 18 128 42 311 99 90 

Liczba etatów nauczycieli 

Łącznie (stażyści, kontraktowi, 

mianowani  i dyplomowani 

41,27  15,77 18,87 12,93 11,33 34,55 14,28 12,20 

Wydatki  na 1 ucznia w danej 

szkole wg stanu uczniów w roku 

szkolnym 2018/2019 

9 082 11 297 9 705 16 801 9 556 20 916 9 954 11 824 15 048 

Wydatki  na 1 ucznia w danej 

szkole wg stanu uczniów w roku 

szkolnym 2019/2020 

10 833 10 852 8 954 19 601 9 780 23 904 12 610 13 615 14 212 

Wydatki ogółem w szkołach bez 

artykułów żywnościowych do 

wyliczenia średniego wydatku na 

ucznia  

4 214 076,67 1 378 199,43 1 504 315,67 352 813,07 1 251 813,40 1 003 952,50 3 921 812,18 1 347 892,70 1 279 041,32 

I.WYDATKI OGÓŁEM W 

SZKOŁACH, w tym: 
4 477 515,57 1 378 199,43 1 504 315,67 352 813,07 1 251 813,40 1 003 952,50 4 062 618,90 1 347 892,70 1 279 041,32 

1. Szkoły Podstawowe, klasy 0, 

klasy gimnazjum 
3 730 588,82 1 346 753,35 1 356 521,99 335 313,07 1 200 135,93 950 428,73 3 559 368,18 1 291 286,30 1 229 438,04 
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4.3. Wydatki bieżące w poszczególnych szkołach  

 Łososina 

Dolna 
Michalczowa Rąbkowa   

Oddział 

filialny w 

Tabaszowej 

Rojówka Stańkowa Tęgoborze 
Witowice 

Dolne 
Żbikowice 

wynagrodzenia wraz z pochodnymi 

(wynagrodzenie osobowe, 

bezosobowe, godziny 

ponadwymiarowe, nagrody, 

odprawy, jubilatki, dodatkowe 

wynagrodzenie roczne, dodatki 

wiejskie, zdrowotne, BHP),  

z tego wydatki dla dzieci 

niepełnosprawnych - 244.523 

3 366 415,35 1 182 633,94 1 200 991,34 309 779,06 1 105 529,22 878 512,29 3 171 473,05 1 193 832,94 1 126 959,98 

odpis na Zakładowy Fundusz 

Świadczeń Socjalnych 

(pracowników i emerytów) 

150 397,62 49 912,96 56 350,62 11 957,40 41 543,94 38 862,32 141 927,30 50 824,57 53 204,56 

energia elektryczna i gaz 88 832,20 45 073,67 57 708,78 5 882,47 27 552,96 9 188,66 124 307,44 19 286,26 30 636,12 

zakup pomocy dydaktycznych i 

naukowych 
22 319,90 700,00 1 774,03 0,00 297,00 3 013,27 12 219,09 3 688,08 989,40 

pozostałe wydatki (materiały 

biurowe, środki czystości, telefony, 

Internet, ubezpieczenie majątku, 

opłata licencji, usługi remontowe 

pozostałe usługi niesklasyfikowane 

wyżej) 

102 623,75 68 432,78 39 697,22 7 694,14 25 212,81 20 852,19 109 441,30 23 654,45 17 647,98 

podręczniki i ćwiczenia 25 108,32 8 640,81 14 788,11   9 947,10 3 137,46 20 022,72 6 660,96 6 260,37 

zakup tablic interaktywnych  projekt 

"Aktywna tablica" 
17 500,00 0,00 17 500,00 17 500,00 17 500,00 17 500,00 0,00 17 500,00 17 500,00 
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4.3. Wydatki bieżące w poszczególnych szkołach  

 Łososina 

Dolna 
Michalczowa Rąbkowa   

Oddział 

filialny w 

Tabaszowej 

Rojówka Stańkowa Tęgoborze 
Witowice 

Dolne 
Żbikowice 

 wyposażenie SP w pomoce 

dydaktyczne do przedmiotów 

przyrodniczych 

    55 850,00             

2. Świetlice szkolne 225 352,09 21 866,27 54 964,57   20 192,37 29 500,31 154 837,99 28 287,87 21 792,91 

3. Dokształcanie w szkołach  2 401,00 939,00 4 691,00   4 038,00 3 386,00 10 939,00 4 157,57 4 050,00 

4. Stołówki szkolne, w tym: 476 565,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 317 451,01 0,00 0,00 

wynagrodzenia wraz z pochodnymi 

(wynagrodzenie osobowe, nagrody, 

odprawy, jubilatki, dodatkowe 

wynagrodzenie roczne, BHP,ZFŚS) 

199 111,75           168 195,55     

pozostałe wydatki na stołówce 

(energia, materiały, środki 

czystości) 

14 014,69           8 448,74     

artykuły żywnościowe na obiady 263 438,90           140 806,72     
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4.4 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 

2018/2019  
 

W roku szkolnym 2018/2019 do szkół podstawowych i klas III gimnazjalnych na terenie Gminy 

Łososina Dolna uczęszczało ogółem 1 533 uczniów w tym do: 

- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 233  

 

-  szkół  podstawowych      -        1 156 

 

w tym: 

klasa I     - 156 

klasa II    - 128 

klasa III   -   84 

klasa IV   - 164 

klasa V    - 172 

klasa VI   - 140 

klasa VII   - 158 

klasa VIII   - 154 

 

- klasa III gimnazjum   - 144 

 

Zadania oświatowe i wychowawcze poszczególne szkoły realizowały zgodnie z przyjętymi  

planami pracy, programami wychowawczo-profilaktycznymi, planami nadzoru, statutami szkół  

i arkuszami organizacyjnymi pracy szkoły oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

prawa. 

 

W ubiegłym roku szkolnym zostały przeprowadzone przez Wizytatorów  Kuratorium Oświaty w 

Krakowie  planowane kontrole dotyczące oceny prawidłowości zapewnienia dzieciom i 

młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej w następujących szkołach :  

 

1) Szkole Podstawowej w Michalczowej w dniu 4 grudnia 2018 r.   

2) Szkole Podstawowej w Witowicach Dolnych  w dniu 4  grudnia 2018 r.   

3) Szkole Podstawowej w Rojówce w dniu 5 grudnia 2018 r.    

4) Szkole Podstawowej w Rąbkowej w dniu 5 grudnia 2018 r.    

Ponadto przeprowadzone zostały przez  Wizytatorów  Kuratorium Oświaty w Krakowie 

kontrole doraźne w:  

1) Szkole Podstawowej w Stańkowej w dniu 13 grudnia 2018 r.  

    kontrola doraźna dot. organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

    w szkole, 

2) Szkole Podstawowej w Łososinie Dolnej w dniu 7 i 12 marca 2019 r. 

    kontrola doraźna dotycząca zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków  

    nauki, wychowania i opieki oraz przestrzegania praw dziecka i ucznia,  

3) Szkole Podstawowej w Witowicach Dolnych w dniu 10 i 12 czerwca 2019 r.  

     kontrola doraźna dotycząca zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków  

     nauki, wychowania i opieki, przestrzegania zasad oceniania, klasyfikowania 

     i promowania uczniów oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogiczne.  
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4.5 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2019 r. (na podstawie wyników Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie) 
 

Szkoły w 

porównaniu 

z powiatem 

i wojewódz. 

Jęz. polski 
Historia,  WOS 

 
Matematyka 

Przedmioty 

przyrodnicze  

Jęz. angielski 

poziom  podstaw.  

Jęz. angielski 

poziom 

rozszerzony 

Język niemiecki 

poziom 

podstawowy 

Liczba 

zdających 

Wynik  

% 

Liczba 

zdających 

Wynik  

% 

Liczba 

zdających 

Wynik   

% 

Liczba 

zdających 

Wynik 

% 

Liczba 

zdających 

Wynik  

% 

Liczba 

zdających 

Wynik 

% 

Liczba 

zdających 

Wynik  

% 

Gmina 

Łososina 
141 63 141 58 141 43 141 49 140 56 140 40 1 40 

Powiat 2 382 64 2 382 58 2 382 43 2 383 48 2 288 60 2 288 42 95 51 

Województwo 31 288 67 31 287 62 31 283 47 31 286 52 29 400 69 29 366 54 1 806 54 

 

Wyniki w  gimnazjach 

 

Szkoła 

Jęz. polski Historia, WOS Matematyka 
Przedmioty 

przyrodnicze  

Jęz. angielski 

poziom 

podstawowy 

Jęz. angielski 

poziom 

rozszerzony 

Język niemiecki 

poziom 

podstawowy 

 

 

 

 

 

 

Liczba 

zdających 

Wynik  

% 

Liczba 

zdających 

Wynik  

% 

Liczba 

zdających 

Wynik  

% 

Liczba 

zdających 

Wynik  

% 

Liczba 

zdających 

Wynik  

% 

Liczba 

zdających 
Wynik  % 

Liczba 

zdających 

Wynik  

% 

Gimnazjum 

Łososina 

Dolna 

68 61 68 55 68 38 68 48 67 52 67 35 1 40 

Gimnazjum  

Tęgoborze 
73 65 73 60 73 47 73 50 73 60 73 45 x x 
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4.6 Wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2019 r.  (na podstawie wyników Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie) 
 

Szkoły w 

porównaniu z 

powiatem i 

wojewódz. 

Język  polski Matematyka Język  angielski Język niemiecki 
 

 

Liczba 

zdających 
Wynik  % 

Liczba 

zdających 
Wynik  % 

Liczba 

zdających 
Wynik  % 

Liczba 

Zdających 
Wynik  % 

Gmina 152 62 152 45 151 48 1 43 

Powiat 2 521 62 2 521 44 2 507 51 15 52 

Województwo 33 583 67 33 579 50 33 324 62 340 49 

 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2019 r. w szkołach podstawowych (na podstawie wyników Okręgowej Komisji 

Egzaminacyjnej w Krakowie) 
 

Szkoła 

Język  polski Matematyka Język  angielski Język niemiecki 

Liczba 

zdających 

Wynik Liczba 

zdających 

Wynik Liczba 

zdających 

Wynik Liczba 

zdających 

Wynik 

w % stanin w  % stanin w % stanin w % stanin 

Szkoła 

Podstawowa w 

Łososinie Dolnej 

46 59 4 46 38 4 46 48 4    

Szkoła 

Podstawowa w 

Michalczowej 

9 67 6 9 50 6 9 49 4    
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Szkoła 

Podstawowa w 

Stańkowej 

7 63 5 7 60 8 7 37 2    

Szkoła 

Podstawowa w  

Witowicach 

Dolnych 

15 58 4 15 50 6 15 50 4    

Szkoła 

Podstawowa w 

Rąbkowej 

12 70 7 12 35 4 11 44 3 1 43 6 

Szkoła 

Podstawowa w 

Tęgoborzy 

42 62 5 42 51 7 42 49 4    

Szkoła 

Podstawowa w 

Żbikowicach 

10 53 3 10 43 5 10 52 5    

Szkoła 

Podstawowa w  

Rojówce 

11 68 6 11 42 5 11 40 3    

Wynik niski szkoły     to  1, 2, 3 stanin. 

Wynik średni szkoły   to  4, 5, 6 stanin. 

Wynik wysoki szkoły to  7, 8, 9 stanin.                                                                               

Do egzaminu przystąpiło   141  uczniów  tj. 68 uczniów  z Łososiny Dolnej oraz 73  uczniów Gimnazjum z Tęgoborzy
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4.7 Dotacje dla Niepublicznych Przedszkoli na terenie Gminy 

Miesięczna kwota dotacji na 1 ucznia wynosiła 728,32 zł. Łącznie dotacje  wyniosły 

1.986.128,64 zł 

Przedszkole BAJKA  Niepubliczne Przedszkole BAJKOWA 

KRAINA 

miesiąc dotacja przelana liczba dzieci  miesiąc dotacja przelana liczba dzieci 

styczeń 34 456,62 51  styczeń 62 832,66 93 

luty  36 483,48 54  luty 64 183,90 96 

marzec 36 483,48 54  marzec 64 859,52 96 

Suma przed 

aktualizacją 
107 423,58 159 

 

Suma przed 

aktualizacją 
191 876,08 285 

kwiecień 37 572,12 54  kwiecień 67 490,66 97 

maj 37 572,12 54  maj 68 882,22 99 

czerwiec 37 572,12 54  czerwiec 70 273,78 101 

lipiec 37 572,12 54  lipiec 72 361,12 104 

sierpień 34 789,00 50  sierpień 81 406,26 122 

wrzesień 36 876,34 53  wrzesień 75 840,02 109 

październik 44 841,71 53  październik 96 451,98 114 

Suma przed 

aktualizacją  
266 795,53 372 

 

Suma przed 

aktualizacją 
532 706,04 746 

listopad 45 687,78 54  listopad 98 144,12 116 

grudzień 44 761,27 53  grudzień 97 870,24 117 

Suma  90 449,05 107  Suma  196 014,36 233 

Ogółem 464 668,16 638  Ogółem 920 596,48 1 264 
 

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek TĘCZA - 

ŁOSOSINA DOLNA 
 Niepubliczne Przedszkole i Żłobek TĘCZA - 

ŁĘKI 

miesiąc dotacja przelana liczba dzieci  miesiąc dotacja przelana liczba dzieci 

styczeń 43 239,68 64  styczeń 0,00 x 

luty 43 915,30 66  luty 0,00 x 

marzec 45 266,54 67  marzec 0,00 x 

Suma przed 

aktualizacją 
132 421,52 197 

 

Suma przed 

aktualizacją 
0,00 x 

kwiecień 46 617,26 67  kwiecień 0,00 x 

maj 47 313,04 68  maj 0,00 x 

czerwiec 48 704,60 70  czerwiec 0,00 x 

lipiec 48 704,60 70  lipiec 0,00 x 

sierpień 49 400,38 71  sierpień 0,00 x 

wrzesień 45 921,48 66  wrzesień 0,00 x 

październik 35 534,94 42  październik 24 536,03 29 

Suma przed 

aktualizacją 
322 196,30 454 

 

Suma przed 

aktualizacją 
24 536,03 29 

listopad 35 534,94 42  listopad 25 382,10 30 

grudzień 44 434,12 41  grudzień  16 358,99 32 

suma 79 969,06 83  suma 41 741,09 62 

Ogółem 534 586,88 734  Ogółem 66 277,12 91 
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5. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW, STRATEGII ORAZ 

UCHWAŁ RADY GMINY. 

5.1 Strategia rozwoju. 
 

Strategia Rozwoju Gminy Łososina Dolna na lata 2013 – 2020 rok została przyjęta  Uchwałą Nr 

200 /XXIV/ 2013  Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 stycznia 2013 roku. 
Strategię Rozwoju Gminy należy postrzegać jako długofalowy proces wytyczania i osiągania 

celów wspólnoty samorządowej. Określa ona generalny kierunek, aspiracje i priorytety rozwoju 

społeczno-gospodarczego jednostki oraz przedstawia metody i narzędzia wdrożeniowe. Zapisy 

Strategii stanowią zatem determinantę decyzji merytorycznych, organizacyjnych i finansowych 

podejmowanych przez władze samorządowe. Dokument jest także odpowiedzią na ustawowy 

wymóg prowadzenia polityki rozwoju w oparciu o Strategię, jak również skuteczną próbę 

dostosowania się do standardów europejskich.  

Strategia dostępna jest: https://www.lososina.pl/pl/235/0/strategia-rozwoju-gminy.html 

 

5.2 Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania. 
 

Podstawowym dokumentem planistycznym określającym politykę przestrzenną Gminy jest  

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.  

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zostało uchwalone 

Uchwałą Nr 194/XXVI/01 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 6 kwietnia 2001 r. 

(zmienionego Uchwałą Nr 86/XII/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 23.10.2015 r.) 

na podstawie którego tworzone są uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w Gminie Łososina Dolna. 

Studium obejmuje obszar całej Gminy Łososina Dolna i określa politykę przestrzenną zgodnie z 

art. 9 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Składa się z części 

uwarunkowań rozwoju, części kierunków rozwoju oraz ustalenia studium. Jest dokumentem o 

charakterze strategicznym, w którym samorząd przyjmuje określoną wizję i cele rozwoju 

przestrzennego Gminy, kontynuowane później w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (jego graficzna część)                       

w formie elektronicznej dostępna jest na stronie internetowej:                                        

http://195.116.43.211/ - Baner strony IPmap System informacji Przestrzennej MPZP: 

https://www.lososina.pl/ 

 

5.3 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

 
Gmina Łososina Dolna posiada obowiązujący  miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego Gminy opracowany i uchwalony  Uchwałą Rady Gminy w Łososinie Dolej Nr 

114/XV/08 z dnia 4 marca 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 249, poz. 1575 z późn. zm.) 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy  jest jedną z podstaw planowania 

przestrzennego w Gminie. Planem objęty jest cały obszar Gminy Łososina Dolna. 

W 2019 roku zostały podjęte trzy Uchwały:  

- Uchwała nr 51/VII/2019 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 30 kwietnia 2019 roku w 

sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we 

wsiach: Witowice Dolne i Tęgoborze.  

https://www.lososina.pl/pl/235/0/strategia-rozwoju-gminy.html
http://195.116.43.211/
https://www.lososina.pl/
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- Uchwała Nr 76/X/2019 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 12 sierpnia 2019 roku w 

sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi 

Tęgoborze i wsi Tabaszowa. 

- Uchwała Nr 77/X/2019 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia z dnia 12 sierpnia 2019 w 

sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we 

wsiach: Białawoda, Bilsko, Łososina Dolna, Łyczanka, Michalczowa, Rąbkowa, Skrzętla-

Rojówka, Świdnik, Tabaszowa, Tęgoborze, Witowice Dolne, Witowice Górne, Wronowice, 

Zawadka, Znamirowice, Żbikowice. 

Wójt Gminy w celu oceny aktualności planu dokonał analizy złożonych wniosków  o 

wprowadzenie zmian w obowiązującym planie oraz przeprowadził konsultacje z 

wnioskodawcami w zakresie ustalenia dalszego trybu postępowania dotyczącego zmian  planu 

przestrzennego Gminy.  

` 

W toku realizacji zadań w 2019 roku wydano: 

 

Wyszczególnienie 
ILOŚĆ  

Wpłynęło 

wniosków 
Wydano Do wydania 

Postanowienia opiniujące wstępny projekt 

podziału nieruchomości 
62 62 0 

Decyzje zatwierdzające projekt podziału 

nieruchomości 
50 50 0 

Wypisy i wyrysy z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 
125 125 0 

Zaświadczenia z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 
171 171 0 

Zawiadomienia o nadanych numerach 

porządkowych 

Wpłynęło wniosków Wydano 

64 64 

Opłata planistyczna 

Zarejestrowane 
Akty notarialne 

Opłata planistyczna 

137 
1 postępowanie 

Łączna kwota: 2.575,40 zł 

Zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

Wpłynęło wniosków 

64 

(2 zostały wycofane, 21 zostało poddanych analizie) 

 

5.4 Program gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy 

 

Uchwałą Rady Gminy w Łososinie Dolnej Nr 287/XXXIV/2018 z dnia 23 marca 2018 roku 
uchwalony został wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Łososina Dolna na lata 2018 – 2022 oraz zasady wynajmowania lokali wchodzących w 
skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łososina Dolna.  
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Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. 

Dz.U. z 2020 r., poz. 65 z późn.zm.) do gminnego zasobu nieruchomości należą 
nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w 

użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego 
gminy. 

Program dostępny jest: https://bip.malopolska.pl/uglososinadolna,a,1435536,uchwala-

nr-287xxxiv2018-rady-gminy-w-lososinie-dolnej-z-dnia-23-marca-2018-r-w-sprawie-

wieloletniego.html 
 
  

 Wykaz mieszkań w Gminie Łososina Dolna 

 

Położenie lokalu Ilość 
Powierzchnia 

(m2) 

Wyposażenie techniczne mieszkań 
Plan 

sprzedaży 

Stan 

techniczny Bieżąca 

woda 
Gaz CO Kanalizacja 

 

Budynek Szkoły 

Podstawowej          

w Łososinie D. 

1 69,78 tak tak tak tak nie dobry 

 

Stary b. Szkoły 

Podstawowej w 

Stańkowej 

1 83,00 tak nie nie tak nie dobry 

 

Stary b. Szkoły 

Podstawowej w 

Stańkowej 

1 56,90 tak nie nie nie nie dobry 

 

Stary b. Szkoły 

Podstawowej w 

Stańkowej 

1 40,26 tak nie nie nie nie dobry 

 

Stary b. Szkoły 

Podstawowej w 

Stańkowej 

1 38,12 tak nie nie nie nie dobry 

 

Stary b. Szkoły 

Podstawowej w 

Stańkowej 

1 28,69 tak nie nie nie nie dobry 

 

Budynek Szkoły 

Podstawowej 

w Tabaszowej 

1 54,90 tak tak tak tak nie dobry 

 

Budynek Szkoły 

Podstawowej 

w Tęgoborzy 128 

1 45,00 tak tak tak tak nie dobry 

 

Szkoła 

Podstawowa w 

Tęgoborzy  

1 68,70 tak tak tak tak nie dobry 

 

Budynek Szkoły 

Podstawowej 

w Żbikowicach 

1 65,00 tak tak tak tak nie dobry 

 

Budynek Szkoły 

Podstawowej 

w Żbikowicach 

1 68,19 tak tak tak tak nie dobry 

 

Budynek  

SP ZOZ           

w Łososinie D.  

1 51,70 tak tak tak tak nie dobry 

 

Budynek 

SP ZOZ w 

Tęgoborzy  

1 53,00 tak tak tak tak nie dobry 

https://bip.malopolska.pl/uglososinadolna,a,1435536,uchwala-
https://bip.malopolska.pl/uglososinadolna,a,1435536,uchwala-
https://bip.malopolska.pl/uglososinadolna,a,1435536,uchwala-nr-287xxxiv2018-rady-gminy-w-lososinie-dolnej-z-dnia-23-marca-2018-r-w-sprawie-wieloletniego.html
https://bip.malopolska.pl/uglososinadolna,a,1435536,uchwala-nr-287xxxiv2018-rady-gminy-w-lososinie-dolnej-z-dnia-23-marca-2018-r-w-sprawie-wieloletniego.html
https://bip.malopolska.pl/uglososinadolna,a,1435536,uchwala-nr-287xxxiv2018-rady-gminy-w-lososinie-dolnej-z-dnia-23-marca-2018-r-w-sprawie-wieloletniego.html
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Położenie lokalu Ilość 
Powierzchnia 

(m2) 

Wyposażenie techniczne mieszkań 
Plan 

sprzedaży 

Stan 

techniczny Bieżąca 

woda 
Gaz CO Kanalizacja 

 

Kontener 

mieszkalny 

w Łososinie 

Dolnej 

1 39,00 tak nie tak tak nie dobry 

 

Kontener 

mieszkalny 

w Łososinie 

Dolnej 

1 39,00 tak nie tak tak nie dobry 

 

Budynek 

mieszkalny               

w Łyczance 

1 40,00 tak nie nie tak nie dobry 

 

Budynek 

mieszkalny                 

w Witowicach 

Dolnych 

1 85,00 nie nie nie nie nie 

do 

kapitalneg

o remontu 

lub 

rozbiórki 

 Budynek    

mieszkalny w 

Świdniku 

1 170,91 tak tak tak tak nie dobry 

 

R A Z E M  
17 1.097,15 x x x x x x 

 

W omawianym okresie  na podstawie umów najmu i dzierżawy wynajmowano 15 lokali 

mieszkalnych znajdujących się: 

• w sześciu szkołach    -  10  mieszkań 

• w kontenerach mieszkalnych   -   2 mieszkania 

• w SP ZOZ w Tęgoborzy    -   1 mieszkanie 

• w SP ZOZ w Łososinie Dolnej  -   1 mieszkanie 

• budynek mieszkalny w Świdniku     

 

Z tytułu wynajmu mieszkań Gmina uzyskała dochody w wysokości 30.883,22 netto. 

  

5.5 Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych. 

 

Zestawienie powierzchni gminnego zasobu nieruchomości Gminy Łososina Dolna oraz 

zestawienie nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste na dzień 31 grudnia 2019 r.  

 

Gminny zasób nieruchomości obejmuje działki o łącznej powierzchni 148,3071 ha, w tym 

wg przeznaczenia : 

 

Wyszczególnienie Powierzchnia (ha) Procentowy udział (%) 

pod drogami 50,1992 33,85 

pod zakrzaczeniem /łęgi/ 18,3300 12,36 

pod szkołami podstawowymi 8,5000 5,73 

pod usługami 1,2281 0,83 

pod gruntami rolnymi 10,2661 6,92 

pod budownictwem 1,1100 0,75 
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pod oczyszczalniami ścieków 0,8600 0,58 

pod ośrodkami zdrowia 0,2800 0,19 

pod budynkami administracji 0,7000 0,47 

pod remizami OSP 0,5100 0,34 

pod ujęciami wody 2,5637 1,73 

pod rekreacją 0,0600 0,04 

pod boiskami sportowymi 6,7000 4,52 

pod cmentarzami komunalnymi 0,8800 0,59 

pod płytą lotniska 42,8700 28,91 

pod budynkiem Centrum Kultury i 

Promocji 
3,0500 2,06 

pod budynkami przedszkola 0,2000 0,13 

Razem: 148,3071 100,00 

 

Plan wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na lata 2017 – 2019 został 

opracowany na okres 3 lat i przyjęty został Zarządzeniem Wójta Gminy Łososina Dolna Nr 

144 z dnia 16 października 2017 roku. 

 

Gmina Łososina Dolna gospodaruje gminnym zasobem nieruchomości zgodnie z 

zasadami prawidłowej gospodarki, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, z 

uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnej i realizacją zadań publicznych. Nieruchomości 

wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości są wykorzystane na cele rozwojowe 

gminy i na działalność inwestycyjną. 

 

Udostępnienie nieruchomości zasobu następuje poprzez m.in. sprzedaż lub zamianę 

nieruchomości, użytkowanie, użyczenie, najem i dzierżawę bądź przekształcenie prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 

 

Sprzedaż nieruchomości gruntowych następuje w trybie przetargów oraz w drodze 

bezprzetargowej - w ramach realizacji składanych wniosków w sprawie ich nabycia w 

przypadku spełnienia warunków przewidzianych prawem. 

 

Nieruchomości gminne zbywane są zgodnie z ich przeznaczeniem określonym w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Wyłączeniu ze sprzedaży podlegają 

nieruchomości gminne niezbędne dla realizacji zadań własnych gminy. W szczególności 

grunty i obiekty użyteczności publicznej oraz nieruchomości niezbędne dla realizacji 

inwestycji gminnych, głownie przeznaczone pod budowę sieci infrastruktury komunalnej i 

obiektów im towarzyszących. 

 

W roku 2019 kontynuowano większość zawartych dotychczas umów dzierżawy, najmu i 

użyczenia. Nadal prowadzone jest jako kontynuacja gospodarowanie nieruchomościami 

poprzez oddawanie w najem, dzierżawę i użyczenie. Odbywa się również regulacja stanów 

prawnych nieruchomości zajętych pod drogi gminne. 

 

Lp. Miejscowość Powierzchnia (ha) Wartość ( zł) 
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1 Białawoda 1,8471 99 262,60 

2 Bilsko 17,7497 251 359,00 

3 Łęki 1,4004 58 546,00 

4 Łososina Dolna 63,827264 959 321,34 

5 Łyczanka 3,9097 871 83,50 

6 Michalczowa 4,4621 211 190,00 

7 Rąbkowa 3,6578 279 527,98 

8 Skrzętla-Rojówka 1,8591 85 076,00 

9 Stańkowa 1,7430 77 424,00 

10 Świdnik 4,9633 232 708,50 

11 Tabaszowa 2,6334 156 812,50 

12 Tęgoborze 11,1301 1 295 814,52 

13 Witowice Górne 2,3934 59 391,75 

14 Witowice Dolne 17,8402 562 923,00 

15 Wronowice 1,8202 155 109,00 

16 Zawadka 1,8498 87 379,50 

17 Znamirowice 3,2613 204 497,50 

18 Żbikowice 1,9591 76 672,00 

 Razem 148,3071 4 943 198,69 

 

Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste:  

Ogólna powierzchnia gruntów oddanych w Wysokość wpływów z opłat pobranych z 

użytkowanie wieczyste  tytułu użytkowania wieczystego w 2019 roku 

(ha) (zł) 
  

0,81 7.758,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  

 

Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste: 

Lp. 
Położenie 

nieruchomości 
Nr działki 

Powierzchnia 

(ha) 
Przeznaczenie Wartość (zł) 

1 
Łososina 

Dolna 

447 0,12 Usługi 6 158,60 

445/23 0,03 Usługi 1 216,00 

2 Tęgoborze 253/5 0,14 Usługi 6 652,80 

3 Znamirowice 

2/15 0,17 Usługi 21 250,00 

    

2/17 0,35 Usługi 43 750,00 
      

 

5.6 Zabytki i ochrona konserwatorska. 
Na terenie Gminy Łososina Dolna zlokalizowane są obiekty znajdujące się w rejestrze ochrony 

zabytków. Do obiektów tych należą: 

- Kościółek na Juście, 

http://www.lososina.pl/pl/78573/0/JUST.html
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- Kościół p.w. św. Mikołaja w Tabaszowej, 

- Dwór w Tęgoborzy, 

- Dwory ziemiańskie w Łososinie Dolnej i Witowicach Dolnych. 

 

Dodatkowo na terenie Gminy Łososina Dolna znajdują się strefy ochrony konserwatorskiej. 

Wszelkie prace budowlane na nieruchomościach zlokalizowanych w strefach ochrony 

konserwatorskiej każdorazowo muszą być uzgadniane z Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków.                                                                                                                                                                                                                               

 

5.7 Plan gospodarki niskoemisyjnej  
 

Plan Gospodarki niskoemisyjnej na lata 2017 - 2020 dla Gminy Łososina Dolna przyjęto 

Uchwałą Rady Gminy w Łososinie Dolnej Nr 212/XXVI/2017 z dnia 7 lipca 2017 r. natomiast  

w roku 2018 została sporządzona aktualizacja przedmiotowego planu, którą przyjęto Uchwałą  

Nr 333/XXXIX/2018 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 11 października 2018 r., która 

była niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie w zakresie wymian źródeł ciepła w 

budynkach indywidualnych.  

 Plan Gospodarki niskoemisyjnej pokazuje zagrożenia dla jakości powietrza na terenie 

Gminy oraz ukierunkowuje na działania, które mają ten stan poprawić, co skrótowo 

przedstawiono poniżej. 

Na terenie Gminy Łososina Dolna główne substancje, których dopuszczalne stężenia 

średnioroczne przekraczają normę to benzo(a)piren, pył PM10 –24 godz. oraz pył PM2,5/rok  

(wg WIOŚ Kraków, Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2016 r.) 

Występujące zanieczyszczenia powietrza, spowodowane są w Gminie m.in. przez następujące 

czynniki: przewaga paliw stałych do ogrzewania budynków mieszkalnych. 

Do emitorów zanieczyszczeń powietrza zlokalizowanych na terenie Gminy zaliczyć należy 

przede wszystkim piece i piony kominowe gospodarstw domowych, kotłownie węglowe oraz 

zanieczyszczenia komunikacyjne. Niska emisja jest źródłem takich zanieczyszczeń jak 

dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, pył, sadza, a więc typowych zanieczyszczeń 

powstających podczas spalania paliw stałych i gazowych. W przypadku emisji bytowej, 

związanej z mieszkalnictwem jednorodzinnym zanieczyszczenia uwalniane na niedużej 

wysokości często pozostają i kumulują się w otoczeniu źródła emisji.  

Działania prowadzone w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej  prowadzą do zwiększenia 

udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii na terenie Gminy, ograniczenia 

zanieczyszczenia powietrza, zmniejszenia zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej 

oraz zwiększenia świadomości energetycznej mieszkańców Gminy. 

Działania związane z poprawą stanu powietrza są niezbędne do zapewnienia mieszkańcom 

Gminy odpowiedniej jakości życia.   

Plan jest zgodny z przepisami prawa w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko. 

Na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 ze zm.) uzyskano decyzję od Małopolskiego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

http://www.lososina.pl/pl/78574/0/Kosciol_w_Tabaszowej.html
http://www.lososina.pl/pl/78576/0/Palac_w_Tegoborzy.html
http://www.lososina.pl/pl/78600/0/Dwor_w_Lososinie_Dolnej.html
http://www.lososina.pl/pl/78603/0/Dwor_w_Witowicach.html
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w Krakowie o możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko dla w.w. Planu.  

W wyniku powyższych opinii Wójt podał do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu                      

od przeprowadzenia Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla PGN. 

  

Z punktu widzenia realizacji projektowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, propozycje                          

i działania w nim zawarte pozostają neutralne lub pozytywne dla istniejących problemów 

ochrony środowiska w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.  

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łososina Dolna nie zawiera żadnego zadania, które 

stanowiłoby bezpośrednie zagrożenie dla stanu środowiska naturalnego. Realizacja planu służy 

osiągnięciu celów społecznych lub gospodarczych. Realizacja części zadań wiąże się z 

ingerencją tylko w pewne elementy środowiska (najczęściej w chwili przeprowadzania 

inwestycji).  

 

5.8 Program ochrony środowiska. 

 

Program ochrony środowiska dla Gminy Łososina Dolna na lata 2018 – 2021 z 

perspektywą do roku 2025 - link - 

https://bip.malopolska.pl/uglososinadolna,a,1507333,uchwala-nr-332xxxix2018-rady-

gminy-w-lososinie-dolnej-z-dnia-11-pazdziernika-2018-r-w-sprawie-progra.html 

 

W 2018 roku został opracowany i uchwalony Uchwałą nr 332/XXXIX/2018 Rady Gminy w 

Łososinie Dolnej z dnia 11 października 2018 roku „ Program Ochrony Środowiska dla 

Gminy Łososina Dolna na lata 2018 – 2021 z perspektywą do roku 2025”. 

Opracowany program jest dokumentem analizującym istniejący stan środowiska Gminy 

Łososina Dolna oraz przedstawiającym cele i zadania konieczne do realizacji w poszczególnych 

obszarach  w celu zachowania  i poprawy  stanu środowiska naturalnego. Program umożliwia 

podjęcie zintegrowanych działań na terenie Gminy w celu zapewnienia mieszkańcom 

bezpieczeństwa ekologicznego i stałej poprawy warunków życia  jednocześnie chroniąc przy 

tym stan zasobów przyrodniczych i kulturowych. 

Analiza stanu środowiska na terenie Gminy pozwala wyciągnąć wnioski, że do najważniejszych 

problemów Gminy w dziedzinie ochrony środowiska należy zaliczyć:  

- słaby procent skanalizowania Gminy,  

- niepełna sieć wodociągowa, 

- emisja zanieczyszczeń do powietrza (niska emisja),  

- tereny zagrożone powodziami, 

-bardzo duża ilość terenów osuwiskowych i zagrożonych ruchami masowymi ziemi.  

 

 

Efektywność działań Gminy w zakresie realizacji programu zależy od rozwiązań przyjętych na 

szczeblu lokalnym, od wielkości pozyskanych środków finansowych oraz świadomości, 

zainteresowania i zrozumienia ze strony mieszkańców.  

https://bip.malopolska.pl/uglososinadolna,a,1507333,uchwala-nr-332xxxix2018-rady-gminy-w-lososinie-dolnej-z-dnia-11-pazdziernika-2018-r-w-sprawie-progra.html
https://bip.malopolska.pl/uglososinadolna,a,1507333,uchwala-nr-332xxxix2018-rady-gminy-w-lososinie-dolnej-z-dnia-11-pazdziernika-2018-r-w-sprawie-progra.html
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W ramach działań z zakresu ochrony środowiska Gmina Łososina Dolna w 2019 roku 

realizowała zadania między innymi w sferze: 

- ochrony powietrza kontynuując starania o uzyskanie dofinansowania do złożonego do Urzędu 

Marszałkowskiego w 2018 roku wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 dotyczącego „Ograniczenia niskiej emisji w Gminie 

Łososina Dolna poprzez wymianę kotłów węglowych na nowoczesne kotły gazowe i 

biomasowe”. Wniosek obejmował wymianę 155 pieców węglowych na gazowe w ilości 126 

sztuk i pellet w ilości 29 sztuk. Złożony wniosek otrzymał pozytywną ocenę formalną, 

merytoryczną i finansową, jednak ze względu na ograniczoną ilość środków finansowych  i 

dużą wartość złożonych wniosków został umieszczony na liście rezerwowej. Rozstrzygnięcie 

konkursu nastąpiło w dniu 14  maja 2019 r., 

- w ramach podnoszenia świadomości dzieci i młodzieży z zakresu ochrony środowiska 

zorganizowany został  tak jak i w latach poprzednich konkurs ekologiczny dla uczniów szkół                       

z terenu Gminy, 

- w ramach realizacji projektu „Likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu 

nowosądeckiego” w 2019 roku odebrano od mieszkańców Gminy  i zutylizowano 97,15 ton 

wyrobów azbestowych. Realizację zadania zapewnia firma wyłoniona w przetargu przez powiat 

nowosądecki, 

- ponadto ogromny wpływ na środowisko ma stan gospodarki odpadami komunalnymi na 

terenie Gminy.  

 

Sporządzono roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy 

Łososina Dolna za rok 2019. 

Od 1 lipca 2013 roku obowiązuje system gospodarowania odpadami komunalnymi, w ramach 

którego podmiotem odpowiedzialnym za organizację i funkcjonowanie systemu jest Gmina 

Łososina Dolna. 

Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łososina Dolna objęte są 

nieruchomości zamieszkałe. Pozostałe nieruchomości niezamieszkałe, w tym miejsca 

prowadzenia działalności gospodarczej oraz budynki użyteczności publicznej zobowiązane są 

do podpisania umowy na odbiór odpadów z firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej. 

W lutym 2018 roku Gmina Łososina Dolna zawarła umowę z Zakładem Gospodarki 

Komunalnej „ŁOSOSINA” sp. z o.o. w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie 

zamówienia publicznego. Postępowanie prowadzone było w trybie zamówienia z wolnej ręki w 

procedurze in-house na podstawie art.67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami ), na 

zadanie pod nazwą: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i 

segregowanych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, znajdujących się na 

terenie Gminy Łososina Dolna”. Umowa ta zawarta została na okres od lutego 2018 do 

31.12.2019 r. 

Na terenie Gminy Łososina Dolna funkcjonuje workowy system zbiórki odpadów 

komunalnych. W ramach tego systemu wyposażono wszystkich mieszkańców w komplety 

worków na odpady komunalne. Po wykorzystaniu czarnych worków ( na odpady komunalne nie 
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nadające się do segregacji ), w razie potrzeby można je dokupić w cenie 3 zł za sztukę. 

Wszystkie pozostałe worki na segregację można dobierać według potrzeb bezpłatnie. Na każdy 

wydawany worek naklejany jest wydrukowany kod identyfikujący dane gospodarstwo domowe. 

Ma to na celu kontrolowanie prawidłowej segregacji przez mieszkańców.   

    

W 2019 roku zakupiono i wydano następującą ilość worków na odpady komunalne. 

• Worki czarne na odpady nienadające się do segregacji – 35 000 szt. 

• Worki zielone na szkło – 18 000 szt. 

• Worki niebieskie na papier – 11 000 szt. 

• Worki żółte na plastik – 54 000 szt. 

• Worki białe na metal – 5 000 szt. 

• Worki brązowe na bioodpady – 7 000 szt. 

 

Odbiór odpadów komunalnych w workach odbywa się:  

- w I i III czwartek każdego miesiąca dla mieszkańców miejscowości: Bilsko, Łososina 

Dolna, Łęki, Michalczowa, Stańkowa, Witowice Dolne, Witowice Górne, Wronowice i 

Żbikowice,  

- w II i IV czwartek każdego miesiąca dla mieszkańców pozostałych miejscowości w Gminie 

czyli: Białawoda, Łyczanka, Rąbkowa, Skrzętla-Rojówka, Świdnik, Tabaszowa, Tęgoborze, 

Zawadka, Znamirowice. 

 Dodatkowo w sezonie letnim od maja do końca września, dla mieszkańców domków 

letniskowych w miejscowościach Tabaszowa i Znamirowice odbiór worków z odpadami 

komunalnymi odbywa się w każdy poniedziałek oraz piątek. 

 Jeżeli dzień wyznaczony do zbiórki odpadów komunalnych jest dniem wolnym od pracy 

lub świętem, wtedy odbiór odpadów komunalnych następuje w kolejnym dniu roboczym. 

Mieszkańcy Gminy zgodnie z harmonogramem, wystawiają worki przy trasach odbioru. 

 W ramach opłaty odbierane są również od mieszkańców; meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, żarówki, świetlówki, odpady 

budowlane i rozbiórkowe, popioły, odpady biodegradowalne, przeterminowane leki, baterie. 

 Specjalne pojemniki na zużyte baterie, znajdują się również w obiektach użyteczności 

publicznej takich jak: Urząd Gminy w Łososinie Dolnej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Tęgoborzy, wszystkie placówki oświatowe ( szkoły, przedszkola ) oraz Zakład 

Gospodarki Komunalnej „ŁOSOSINA” sp. z o.o. 

 Odpady zielone, przez które rozumie się odpady komunalne stanowiące części roślin 

pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, odpadów kuchennych mieszkańcy 

wywożą do kontenera znajdującego się na bazie ZGK „ŁOSOSINA” . W tym samym miejscu w 

sezonie zimowym można zostawiać bezpłatnie popiół. 

W większości miejscowości na terenie Gminy Łososina Dolna, ustawione są kontenery na 

tekstylia i obuwie. Te miejscowości to: Bilsko, Tęgoborze, Zawadka, Łososina Dolna, Świdnik, 

Znamirowice, Witowice Dolne. 

 

Liczba mieszkańców zameldowanych w Gminie – 11 119 ( stan na 31.12.2019 r.) 

Na dzień 31.12.2019 roku zostało złożonych: 
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- 2.406 deklaracji od gospodarstw domowych, na których mieszkańcy zamieszkują stale, 

- 587 deklaracji od mieszkańców zamieszkujących czasowo, 

Różnica między liczbą mieszkańców zameldowanych, a ujętych do opłat wynika głównie z 

faktu podjęcia przez mieszkańców Gminy Łososina Dolna pracy za granicą, w delegacjach,  jak 

również przebywania znacznej ilości osób, które podjęły studia poza terenem gminy. W celu 

prawidłowego funkcjonowania systemu regularnie prowadzone są zadania mające na celu 

weryfikację danych zawartych w złożonej deklaracji do ilości osób faktycznie przebywających 

na terenie gminy. Na bieżąco weryfikowani są również właściciele nowo powstałych 

nieruchomości. 

 

Odbiór odpadów komunalnych. 

W 2019 roku od mieszkańców Gminy Łososina Dolna  (stałych jak i czasowo przebywających) 

zostały zebrane następujące ilości odpadów komunalnych: 

• 20 03 01 – Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 690,81 Mg 

• 15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych – 169,19 Mg 

• 17 01 07 – Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 – 31,57 

Mg 

• 15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury – 34,96 Mg 

• 15 01 07 – Opakowania ze szkła – 198,54 Mg 

• 20 03 07 – Odpady wielkogabarytowe – 106,60 Mg 

• 20 03 99 – Popiół – 19,22 Mg 

• 20 01 32 – Leki inne niż wymienione w 20 01 31 – 0,05 Mg 

• 20 02 01 – Odpady ulegające biodegradacji – 0,4 Mg 

• 20 01 08 – Odpady kuchenne ulegające biodegradacji – 6,98 Mg 

• 15 01 04 – Opakowania z metali – 9,98 Mg 

• Zużyty sprzęt elektroniczny – 26,07 Mg 

 

 Podane ilości, są to tylko odpady odebrane od mieszkańców stałych i czasowych.  Z powodu 

przesunięcia terminów składania sprawozdań od przedsiębiorców, brak jest w tym momencie 

danych o ilościach odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja na temat przedsiębiorców posiadających w 2019 roku wpis do rejestru 

działalności regulowanej posiadających zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych 
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Lp. 
Nazwa przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na 

odbiór odpadów komunalnych 
Adres przedsiębiorstwa 

1 EKO-energia Sp. z o. o. 
Powroźnik 96,  

33-370 Muszyna 

2 SUEZ Południe Sp. z o.o. 
Ul. Kosiarzy 5A,  

 30-371 Kraków 

3 
Firma Usługowo-Handlowa „DIMARCO” 

 Marek Strzelec 
32-861 Iwkowa 482 

4 NOVA Sp. z o.o. 
Ul. Śniadeckich 14,  

 33-300 Nowy Sącz 

5 
Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi 

SURPAP S.C. 

Ul. Wyspiańskiego 3, 

33-300 Nowy Sącz  

6 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  

„EMPOL” Sp. z o.o. 

Oś. Rzeka 133,  

34-451 Tylmanowa 

7 „Dunajec” Sp. z o.o. 
Gródek nad Dunajcem 28, 

33-318 Gródek n/ Dunajcem 

8 
REGOS s.c. Patrycja Łysikowska, 

 Marcelina Skoczeń 

Ul. Wyspiańskiego 38,  

33-300 Nowy Sącz 

9 A.S.A Eko Polska Sp. z o.o. Ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze 

10 KOMPOSTECH Sp. z o.o. 
Ul. Wiklinowa 4a,  

33-300 Nowy Sącz 

11 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  

Mirosław Olejarczyk 

Wola Jachowa 94 A, 

 25-008 Górno 

12 AVR S.A. 
Ul. Józefa Dietla 93/4,  

31-031 Kraków 

13 
Zakład Gospodarki Komunalnej  

„ŁOSOSINA” Sp. z o.o. 

Łososina Dolna 418,  

33-314 Łososina Dolna 

14 
Firma Handlowo-Usługowa „Pałka”  

Seweryn Pałka 

Łososina Dolna 37,  

33-314 Łososina Dolna 

15 PMP Style Sp. z o.o. 
Naściszowa 60,  

33-300 Nowy Sącz 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie 

zamówienia z wolnej ręki w procedurze in-house, na odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z terenu Gminy Łososina Dolna, podpisano umowę z Zakładem Gospodarki 

Komunalnej „ŁOSOSINA” Sp. z o.o. 

Ponadto Przedsiębiorcy na podstawie umów cywilno-prawnych z klientami (właścicielami 

nieruchomości niezamieszkałych) dokonywali odbioru odpadów, stawali się ich właścicielami i 

wykonywali czynności zagospodarowywania.  

Możliwość przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, 

bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-
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biologicznego przetwarzania niesegregowanych  ( zmieszanych ) odpadów komunalnych. 

 

Jako przetwarzanie rozumie się procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie 

poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie. 

Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych związane są z ich 

zagospodarowaniem w poszczególnych instalacjach do odzysku (głównie instalacje 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych) lub unieszkodliwiania      

(głównie składowanie odpadów na składowiskach). 

Odpady, z uwzględnieniem hierarchii sposobów postepowania z odpadami, w pierwszej 

kolejności poddaje się przetwarzaniu w miejscu ich powstania. Odpady, które nie mogą być 

przetworzone w miejscu ich powstania, przekazuje się, uwzględniając hierarchię sposobów 

postępowania z odpadami oraz najlepszą dostępną techniką, o której mowa w art.207 ustawy   z 

dnia 27 kwietnia 2001 roku -  Prawo ochrony środowiska, lub technologię, o której mowa  w art. 

143 tej ustaw, do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być przetworzone. Podmiot 

odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany przekazać 

niesegregowane (zmieszan ) odpady komunalne do instalacji zapewniającej przetwarzanie. 

Na terenie Gminy Łososina Dolna nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. 

Wszystkie odpady, zgodnie z zawartą umową, przekazywane były w 2019 roku do regionalnej 

instalacji przetwarzania odpadów komunalnych mieszanych – sortownia zmieszanych odpadów 

komunalnych, zlokalizowanej w miejscowości Gorlice, ul. Przemysłowa 7, zarządzanej przez 

spółkę „EMPOL”. 

Gmina Łososina Dolna wchodzi w skład Regionu Sądecko-Gorlickiego zgodnie z 

obowiązującym podziałem województwa małopolskiego na regiony gospodarki odpadami 

komunalnymi.  

W Planie Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego dla Regionu Sądecko-

Gorlickiego określono instalacje do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. 

 

W 2019 roku z terenu Gminy Łososina Dolna  łącznie odebrano i przekazano do Regionalnej 

Instalacji Przetwarzania Odpadów 731,12 Mg niesegregowanych (zmieszanych  odpadów 

komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych. 

 

• 484,78 Mg zostało przekazane do ZZO Gorlice/ZZO Tylmanowa (RIPOK), 

• 246,34 Mg zostało przekazane do ZZO Nowy Sącz/ RIPOK Spółka NOVA, 

 

Odpady te zostały przyjęte i skierowane do mechanicznego przetworzenia w procesie R12. 

 

Odpady zielone, oraz odpady kuchenne na terenie Gminy Łososina Dolna są w większości 

zagospodarowane przez mieszkańców w przydomowych kompostownikach. 

W 2019 roku do kompostowni odpadów zielonych i organicznych przy ul. Wiklinowej    w 

Nowym Sączu ( KOMPOSTECH ), z terenu Gminy Łososina Dolna przekazano: 

• 0,40 Mg odpadów ulegających biodegradacji, 

• 6,98 Mg odpadów kuchennych ulegających biodegradacji, 

Odpady te w całości zostały poddane procesowi R3 – recykling lub odzysk substancji 
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organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki ( w tym kompostowanie i inne 

biologiczne procesy przekształcania ). 

  

Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 

Art. 3 ust. 2 pkt 10 ppkt. b u.c.p.g. zobowiązuje Gminę do dokonania analizy w zakresie potrzeb 

inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Jako najważniejszą i 

priorytetową potrzebę inwestycyjną określono budowę punktu selektywnej zbiorki odpadów 

komunalnych ( PSZOK ).  Gmina Łososina Dolna pozyskała dotację  z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 na realizację przedsięwzięcia 

związanego z budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). 

 

Stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy 

Łososina Dolna w 2019 roku wynosiły: 

 

             ZA ODPADY SEGREGOWANE            ZA ODPADY NIESEGREGOWANE 

- OPŁATA MIESIĘCZNA - OPŁATA MIESIĘCZNA 

1 osoba 7 zł 1 osoba 14 zł 

2 osoby 14 zł 2 osoby 28 zł 

3-5 osób 23 zł 3-5 osób 46 zł 

pow. 5 osób 32 zł pow. 5 osób 64 zł 

    

Opłata dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe w 2019 roku wynosiła:  

• 96,00 zł za rok w przypadku segregacji odpadów komunalnych, 

• 192,00 zł za rok w przypadku zadeklarowania braku segregacji, 

 

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące opłat z tytułu gospodarowania odpadami 

komunalnymi w 2019 roku: 

  

Rodzaj 

dochodu 
Plan  Należności  Dochody  

Należności 

ogółem 
Zaległości  Nadpłaty  

Gospodarka 

odpadami 

komunalnymi 

743 144,00 754 749,56 740 732,89 14 310,47 13 339,47 293,80 

 

 

 

 

W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy opóźniają się z wnoszeniem opłat za 
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gospodarowanie odpadami komunalnymi wysyłane są po każdym kwartale przypomnienia,     a 

następnie upomnienia. W 2019 roku prowadzona była również egzekucja należności za odpady 

komunalne poprzez skierowanie do Naczelnika Urzędu Skarbowego tytułów wykonawczych.      

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ze środków, które nie zostały 

wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, Gmina pokryła koszty w kwocie: 739 700,87 zł. 

Na kwotę tą składają się następujące koszty: 

• 730 637,98 zł ( odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów 

komunalnych od mieszkańców Gminy Łososina Dolna, a także zakup worków na 

odpady komunalne), 

• 5 332,89 zł ( obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami), 

• 3 730,00 zł ( montaż kamer monitoringowych w miejscach gdzie podrzucane są śmieci 

tj.: w Tabaszowej i Znamirowicach), 

 

Podsumowanie: 

1. Od lipca 2013 r. właściciele nieruchomości wnoszą opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi do Gminy na podstawie złożonych deklaracji o wysokości opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

2. Umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów została zawarta pomiędzy Gminą Łososina 

Dolna, a podmiotem świadczącym usługę. 

3. System ten działa zgodnie z obowiązującymi przepisami i oparty jest o akty normatywne 

różnego szczebla.  

4. Stawka opłat dla mieszkańców została odpowiednio skalkulowana.  

Mieszkańcy Gminy ponoszą rzeczywiste koszty wywozu odpadów.  

5. Odpady komunalne są poddawane innym niż składowanie procesom przetwarzania. 

6. Zwiększył się również procent osób, które zdeklarowały selektywną zbiórkę odpadów 

komunalnych. 

7. Celem priorytetowym jest uświadomienie mieszkańcom Gminy konieczności ograniczenia 

ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, a także racjonalnego sortowania odpadów 

komunalnych w celu osiągnięcia określonych przez Unię Europejską poziomów odzysku         i 

recyklingu.    

Aby zmniejszyć powstawanie ilości odpadów zmieszanych w stosunku do odpadów 

segregowanych należy w dalszym ciągu prowadzić kampanie informacyjną oraz edukacje 

społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Ponadto 

należy prowadzić na bieżąco czynności sprawdzające pod kątem prawidłowej segregacji 

odpadów przez mieszkańców. 

8.Dzięki skutecznemu zorganizowaniu nowego systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi Gmina Łososina Dolna jak do tej pory osiągnęła wszystkie wymagane przepisami 

prawa poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy składowanych odpadów komunalnych.   

 

 

„Posprzątaliśmy 101 szczytów w 101 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości" 

 

Na 101 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości została zorganizowana przez Portal 
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"Aktualne warunki w Górach" ogólnopolska akcja  pod nazwą "Sprzątamy 101 szczytów w 

101 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości" . Na terenie Gminy Łososina Dolna 

akcja dotyczyła 2 szczytów: Białowodzkiej Góry i Góry Jaworz.     

Szefem tej akcji z terenu naszej Gminy był Krzysztof Kosecki z Bilska. 

Na Białowodzką Górę wybrało się (4 grupy) łącznie 15 osób.  

Najliczniejsza grupa była ze Szkoły Podstawowej w Tęgoborzy. W dniu 8 listopada 2019 r. w 

akcji wzięło udział 7 uczniów z opiekunem Dariuszem K, grupie towarzyszył Kamil K. Tomasz 

K. i Krzysztof Kosecki (Szef akcji z terenu naszej Gminy. Wysprzątany został szlak zielony z 

Tęgoborzy oraz częściowo szlak czerwony i żółty od Marcinkowic. W czasie akcji zebranych i 

posortowanych zostało 7 worków śmieci. 

Dodatkowo 11 listopada 2019 r. na Górę wybrało się 3 osoby indywidualnie zbierając po 1 

worku ze szlaku zielonego i żółtego. 

Łącznie z tego szczytu Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. zabrał 10 worków 

częściowo posortowanych śmieci. Wysprzątanych zostało ponad 15 km szlaków. 

 

Na Górę Jaworz wybrało się (5 grup) łącznie 59 osób i dało to drugie miejsce w skali 

całego kraju. 

Najliczniejsza była grupa ze Szkoły Podstawowej w Rojówce. W dniu 7 listopada 2019 r. w 

akcji wzięło udział 24 uczniów, 3 opiekunów (Maria G., Anna M., Ewa D.) oraz Pani Sołtys 

(Dorota M.) z mieszkańcami Skrzętli i turysta z Limanowej, który wędrował górskimi szlakami. 

Pogoda im dopisywała, wysprzątali niebieski szlak od strony Skrzętli zbierając aż 30 worków 

śmieci. 

W dniu 8 listopada 2019 r. kolejną grupą byli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Stańkowej. 

W akcji wzięło 9 uczniów klasy IV  i V wraz z opiekunem Panią Agatą Z.  

Górę Jaworz sprzątali od Woli Stańkowskiej. W czasie akcji zebrali 3 worki śmieci. 

w dniu 9 listopada 2019r. do akcji ”Sprzątamy 101 szczytów w 101 rocznicę odzyskania przez 

Polskę niepodległości” przystąpiła kolejna ze szkół z Gminy Łososina Dolna - Szkoła 

Podstawowa w Żbikowicach. W akcji wzięło udział 9 uczniów klasy VI wraz z opiekunem 

Panią Beatą H.  

Grupie towarzyszył syn Pani Beaty, Skarbnik Gminy Łososina Dolna Pani Maria K, Krzysztof 

Kosecki z dziećmi (Szef akcji z terenu naszej Gminy). 

Grupa przeszła ponad 12 km od Stańkowej trasą na Hubertówkę wnosząc na szczyt Jaworza 9 

worków w większości posegregowanych śmieci. Zlikwidowali po drodze 1 dzikie wysypisko, z 

którego około 5 worków Zakład Gospodarki Komunalnej odebrał poza punktem. 

Do naszej akcji na szczycie przyłączył się Ultramaratończyk  Krzysztof L. z Kłodnego oraz 

turysta z dwójką dzieci. 

11 listopada 2019 r. były jeszcze 2 wyjścia indywidualne żółtym szlakiem z Męciny i 

niebieskim z Limanowej. Udało się łącznie zebrać 3 worki śmieci. Łącznie pod samą wieżą 

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. odebrał 50 worków częściowo posortowanych 

śmieci.   

Reasumując, wysprzątano ponad 30 km szlaków, a Zakład Gospodarki Komunalnej 

Spółka z o. o. odebrał ogółem 350 kg śmieci. 

Fotorelacja z akcji na stronie internetowej Gminy: 

http://www.aktualnewarunki.pl/ostatnie-warunki/
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https://www.lososina.pl/pl/206/638/posprzatalismy-11-szczytow-w-11-rocznice-odzyskania-

przez-polske-niepodleglosci-.html 
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5. 9 Programy w zakresie pomocy społecznej. 
 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu 

umożliwienie  osobom i rodzinom  przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których  nie 

są one  w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Zadania z 

zakresu pomocy społecznej realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej w celu realizacji zadań  z 

zakresu pomocy społecznej  kierował się zasadą udzielania wszechstronnej i kompleksowej 

pomocy w ramach posiadanych środków, a w swojej pracy kładł nacisk na dobrą współpracę z 

wszystkimi, którym leży  na sercu dobro osób i rodzin oczekujących pomocy. 

   Pracownicy Ośrodka ustawicznie  rozwijają   metody pracy socjalnej, zarówno metody 

środowiskowej  oraz pracy z indywidualnym klientem, podnoszą  umiejętności rozwiazywania 

codziennych  problemów przez beneficjentów  pomocy społecznej.  

 

Świadczenia z pomocy społecznej 

 

1) Zasady udzielania pomocy. 

Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek: 

• osoby zainteresowanej, 

• jej przedstawiciela ustawowego, 

• innej osoby, za zgoda osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego,  

• może być także udzielana  z urzędu. 

Decyzje o przyznaniu lub odmowie   przyznania pomocy  wymagają uprzednio  

przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego  wywiadu  środowiskowego. Decyzje  

w sprawach świadczeń pomocy społecznej wydawane są w formie pisemnej. Od każdej decyzji  

służy prawo odwołania. 

Pomocy społecznej udziela się osobom  i rodzinom, na zasadach określonych w ustawie, w 

szczególności z powodu: 
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• ubóstwa, 

• sieroctwa, 

• bezdomności, 

• bezrobocia,  

• niepełnosprawności, 

• długotrwałej lub ciężkiej choroby, 

• przemocy w rodzinie, 

• potrzeby ochrony macierzyństwa   lub wielodzietności, 

• bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych,  

• braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej  placówki  

opiekuńczo wychowawcze, 

• trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, 

• trudności w przystosowaniu do życia  po zwolnieniu z zakładu karnego,  

• alkoholizmu lub narkomanii, 

• zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, 

• klęski żywiołowej  lub ekologicznej. 

2) Prawo do świadczeń z pomocy  społecznej  przysługuje  osobom i rodzinom  w przypadku  

występowania  jednej z powyższych  okoliczności, a których  dochód na osobę w rodzinie  nie 

przekracza kryterium dochodowego, określonego  w przepisach o pomocy społecznej: 

a) dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł. 

b) dla osoby  w rodzinie – 528zł. 

 

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

         Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Łososina Dolna jest 

dokumentem opracowanym w celu kształtowania lokalnej polityki społecznej poprzez 

wyznaczenie głównych celów i zadań  ukierunkowanych na poprawę życia mieszkańców 

Gminy. 

          Gminna Strategia została przyjęta uchwałą Nr 113/XV/ 2016  Rady Gminy w Łososinie 

Dolnej z dnia 26 lutego 2016 roku na podstawie art. 17 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 

roku o pomocy społecznej. Realizację Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych przewidziano na okres 5 lat. 

W strategii założono kilka celów głównych, które poprzez realizację celów operacyjnych miały 

na zadanie osiągnięcia celu strategicznego ,,Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy 

Łososina Dolna”. 

            Ośrodek Pomocy Społecznej jest samodzielną jednostką organizacyjną działającą przy 

Urzędzie Gminy jako główny podmiot pomocy społecznej organizujący pomoc rzeczową, 

finansową i usługową dla najuboższych mieszkańców Gminy. Odpowiednie ukierunkowanie 

przemian zaowocowało poprawę jakości życia mieszkańców bez poczucia zagrożenia 

bezpieczeństwa z dostępem do edukacji oraz rynku pracy. 

             Na terenie naszej Gminy życiu mieszkańców towarzyszą liczne problemy, które 

obejmują coraz liczniejsze grupy ludzi i zmuszają ich do szukania różnych form pomocy, w tym 

także korzystania z pomocy społecznej. W Gminie Łososina Dolna najczęściej występującymi 

przyczynami trudnej sytuacji osób i rodzin a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc 

społeczną, było kolejno: 
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ubóstwo, długotrwała choroba, niepełnosprawność, bezrobocie, potrzeba ochrony 

macierzyństwa w tym wielodzietność. 

W 2019 roku głównymi kierunkami działań  zakresie pomocy społecznej to: 

 1) pomoc finansowa, rzeczowa i usługowa dla osób i rodzin potrzebujących pomocy, 

- liczba rodzin objętych pracą socjalną - 267 

- liczba rodzin korzystających z zasiłku stałego - 18 na kwotę 101 759,42 zł. 

- liczba rodzin korzystających z zasiłku okresowego – 14 na kwotę 15 698,53 zł. w tym z 

powodu bezrobocia 8 rodzin na kwotę 10 417,53 zł, 

- liczba rodzin które skorzystały z pomocy w związku z niekorzystnymi zjawiskami 

atmosferycznymi – 2 na kwotę 7.700,00 zł, 

- liczba rodzin korzystających z zasiłków celowych specjalnych – 61 na kwotę 44.700,00, 

- liczba rodzin korzystających z zasiłków celowych – 61 – na kwotę 45.800,00 

 

 2) dożywianie uczniów w szkołach w formie jednego ciepłego dania, 

-  liczba korzystających uczniów – 267, 

  

3) zapewnienie usług opiekuńczych (koszt 47 306,97) 

- liczba rodzin korzystających z usług opiekuńczych – 9, 

 

 4) zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

- liczba rodzin korzystających z specjalistycznych usług opiekuńczych – 3 na kwotę  

44. 080,00zł, 

  

5) kierowanie osób do Domów Pomocy Społecznej oraz ponoszenie odpłatności za ich pobyt 

(koszt 270.816,09), 

- liczba osób skierowanych do DPS – 9 

- liczba osób skierowanych do ŚDS – 5. 

  

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 

- liczba rodzin korzystających z świadczenia – 757 na kwotę 3.138 167,05 zł, 

  

7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków pielęgnacyjnych, 

-liczba świadczeń na rok 2280 kwotę 431 687,00 zł, 

 

 8) przyznawanie i wypłacanie świadczeń pielęgnacyjnych, 

-liczba świadczeń na rok 493 na kwotę 780 207,00 zł, 

 

 9) przyznawanie i wypłacanie specjalnych zasiłków opiekuńczych, 

- liczba świadczeń na rok 146 na kwotę 91 059,00 zł, 

 

10) przyznawanie i wypłacanie zaliczek alimentacyjnych, 

- liczba świadczeń na rok 294 na kwotę 125 300,00 zł, 

 

11) przyznawanie i wypłacanie zasiłków dla opiekuna 

- liczba świadczeń na rok 366 na kwotę 224 240,00 zł, 

 

12) przyznawanie i wypłacanie świadczenia rodzicielskiego 

- liczba świadczeń na rok 381 na kwotę 329 624,86 zł, 
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13) przyznawanie i wypłacanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 

- liczba świadczeń na rok 145 na kwotę 145 000,00 zł, 

 

14) przyznawanie i wypłacanie świadczenia rodzinne „Za Życiem” 

- liczba świadczeń na rok 1 na kwotę 4 000 zł, 

 

15) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenie społecznego dla 

świadczeniobiorców 

- liczba świadczeń za rok 683 na kwotę 187 719,11 zł, 

16) składki na ubezpieczenie zdrowotne dla świadczeniobiorców  

- liczba świadczeń za rok  602 – 46.577,84.                                       

Ponadto ścisła współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Sączu oraz innymi 

podmiotami działającymi na rzecz aktywizacji zawodowej: 

-  sprawny i skuteczny system przeciwdziałania i zapobiegania skutkom długotrwałego 

  bezrobocia wśród  świadczeniobiorców pomocy społecznej – liczba osób bezrobotnych 

objętych  wsparciem wyniosła 49 

 -  kształtowanie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, 

-  kształtowanie wśród dorosłych umiejętności racjonalnego gospodarowania skromnymi 

    środkami finansowymi: 

- działania edukacyjne osób i rodzin objętych pomocą społeczną zmierzające do aktywności na 

rzecz poprawy własnej sytuacji życiowej, 

 - praca socjalna  pracownika socjalnego w środowisku. 

 

Realizacja zadań przyjętych w Gminnej Strategii opierała się w głównej mierze na założeniu 

odejścia od pomocy społecznej w której podstawową funkcją było udzielanie wsparcia 

finansowego do nastawienia osób i rodzin  do samodzielnego i aktywnego poszukiwania pracy.  

Możliwe to było między innymi dzięki rozwojowi różnego rodzaju form pomocy w postaci 

poradnictwa prawnego i psychologicznego oraz pracy socjalnej. 

 

 

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY 

 

 Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Łososina Dolna na lata 2019 – 2021 

został uchwalony Uchwałą Nr 67/IX/2019 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 czerwca 

2019 roku. 

Koordynowanie i monitorowanie w/w Programu powierzono Ośrodkowi Pomocy Społecznej                     

w Łososinie Dolnej. 

Program adresowany jest do rodzin z dziećmi, które przeżywają trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Celem tego Programu jest przywrócenie rodzinie 

zdolności do prawidłowego wypełniania tej funkcji, poprzez pracę z rodziną oraz zapewnienie 

pomocy w opiece i wychowaniu dzieci. Zadania w ramach Programu koncentrują się nie tylko 

na dziecku, ale na całej rodzinie, również w sytuacjach, gdy dziecko umieszczone zostaje poza 

rodziną biologiczną w celu odzyskania przez nią funkcji opiekuńczych. W jego realizacji 

uczestniczyły instytucje i organizacje realizujące zadania mieszczące się w zakresie wspierania 

rodziny. Przede wszystkim pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie, Policji, Placówek Oświatowych oraz Organizacji Pozarządowych.    

Podstawowym zadaniem wyżej wymienionego programu jest stałe rozpoznawanie rodzin 

przeżywających trudności oraz diagnozowanie przyczyn występowania tych problemów. 
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Zadanie to zgodnie z kompetencjami ustawowymi i założeniami realizowane było przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łososina Dolnej. 

Pracownicy socjalni w 2019 roku monitorowaniem objęli 1 rodzinę przeżywające trudności w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych poprzez monitoring w środowisku 

domowym  w celu oceny czy dziecko ma zapewnioną prawidłową opiekę, żywność, lekarstwa 

w razie choroby, ciepło w mieszkaniu itp. oraz poprzez oględziny dziecka pod względem stanu 

zdrowia oraz stanu higieny osobistej. 

Zgodnie z danymi za 2019 rok w 1 rodzinie, w której przebywało jedno dziecko odnotowano 

problem bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych. Rodzina ta została 

zdiagnozowana w oparciu o   wywiad rodzinny i informację środowiskowe. Do w/w rodziny 

został skierowany asystent rodziny. 

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej objęte były pomocą świadczoną w ramach 

ustawy o pomocy społecznej. Świadczenia te, to różnego typu zasiłki celowe, zasiłki okresowe 

oraz poradnictwo. Jednocześnie niektóre z wskazanych rodzin korzystały z innych form pomocy 

typu świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, pomoc na edukację dzieci w ramach 

stypendiów szkolnych oraz programu ,,Dobry Start”. 

 

1) przyznawanie i wypłacanie świadczenia wychowawczego 500+ 

- liczba rodzin korzystających z świadczenia 500+ -  1110 na kwotę 13.790 805,00 zł, 

 

2) przyznanie i wypłacanie świadczenia ,,Dobry Start” 

- liczba dzieci objęta świadczeniem wynosiła – 1822 na kwotę 546 450,00 zł, 

 

3)  przyznanie i wypłacanie stypendiów szkolnych 

-liczba dzieci objęta świadczeniem 573 na kwotę 80 335,00 zł. 

 

Najważniejszą formą wsparcia rodzin przeżywającej trudności w sprawach opiekuńczo- 

wychowawczych jest stała edukacja w zakresie poprawiającym umiejętności opiekuńczo -

wychowawczych rodziców oraz poprawy relacji w kręgu rodzinnym. 

Działania te są stałym elementem pracy asystenta rodziny i w dużym zakresie pracowników 

socjalnych, którzy wspierają rodziny.   

Gmina realizując program  prowadzi Punkt Informacyjno – Konsultacyjny. W Punkcie 

Informacyjno – Konsultacyjnym prowadzone jest doradztwo w zakresie rozwiązywania 

problemów życiowych które często okazują się być barierą utrudniającą prawidłowe 

funkcjonowanie w środowisku rodzinnym oraz społecznym.   

W Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym oprócz porad udzielanych przez psychologa dyżury 

pełnili również pracownicy socjalni którzy również udzielali porad oraz wsparcia psychicznego 

swoim podopiecznym. 

         W 2019 roku zostały przeprowadzone dla 200 uczniów zajęcia z psychoprofilaktyki                               

w szkołach z terenu Gminy Łososina Dolna. 

Współpraca dzieci/ młodzieży ze specjalistą  uczy jak prawidłowo reagować na sytuacje trudne, 

jak radzić sobie w sytuacjach nietypowych dla młodych ludzi.  Zajęcia miały na celu obniżać 

poziom negatywnych emocji u młodzieży. Wskazywały jak zapobiegać zachowaniom 

agresywnym oraz jak radzić sobie w sytuacjach konfliktu.  Edukacja w tym zakresie miała na 

zadanie skierowanie emocji młodych ludzi na odpowiednie tory, modelowanie ich 

zachowań w kierunku zachowań dojrzałych i odpowiedzialnych. 

     Na terenie Gminy Łososina Dolna podmiotem odpowiedzialnym za koordynację działań 

wyznaczonych w Programie jest Zespół Interdyscyplinarny Gminy Łososina Dolna, którego 

obsługę organizacyjno-techniczną zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej. 
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Program ten ma charakter interdyscyplinarny i zakłada, że będzie realizowany 

przez wszystkie instytucje i organizacje zobligowane do podejmowania działań w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

      

 W 2019 roku Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

realizował działania zawarte w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

i ochronie ofiar przemocy Gminy Łososina Dolna poprzez: 

1. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego/ Grup Roboczych. 

2. Poradnictwo w Punkcie Konsultacyjnym. 

3. Pogadanki dla rodziców podczas wywiadówek szkolnych. 

4.Prowadzenie zajęć edukacyjnych w placówkach oświatowych informujących o różnych 

aspektach przemocy i jej przeciwdziałaniu przez psychologa. 

5. Prowadzenie wśród dzieci i młodzieży profilaktyki agresji i przemocy. 

6. Zintegrowanie działań przez podmioty realizujące program w ramach przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie poprzez wypracowanie procedur aktywnej współpracy oraz oddziaływania 

na sprawców przemocy. 

7. Monitorowanie przemocy w rodzinie na terenie Gminy. 

8.Działania informacyjno – edukacyjne skierowane do ogółu społeczności lokalnej 

/umieszczenie komunikatu o przeciwdziałaniu przemocy w Informatorze Gminy Łososina 

Dolna, dystrybucja ulotek, plakatów, umieszczenie plakatów na tablicy informacyjnej w 

Urzędzie Gminy i innych instytucjach na terenie Gminy, prowadzenie strony internetowej/. 

 

W 2019 roku do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 

15 formularzy ,,Niebieska Karta cz. A ”, które zostały założone przez: Komisariat Policji 

w Łososinie Dolnej.  Ponadto w 2019 roku kontynuowano 5 „Niebieskich Kart” z lat ubiegłych, 

łącznie aktywnych było 20 procedur „ Niebieska Karta”. 

Całościową pomocą Zespołu, Grup Roboczych było objętych 20 rodzin liczących 68 osób w 

tym 27 kobiet, 28 mężczyzn oraz 13 dzieci. 

Podejmowane interwencje wobec rodzin dotkniętych przemocą realizowano w oparciu 

o procedurę ,,Niebieska Karta”, którą określa rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury ,,Niebieska Karta” oraz wzorów formularzy 

,,Niebieska Karta”. 

W 2019 roku odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego działającego 

na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podczas każdego spotkania na bieżąco 

omawiano współpracę międzyinstytucjonalną w zakresie Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny działający w 

Gminie tworzy grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem 

przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. 

Powołanych zostało 30 Grup Roboczych. Zadaniem Grup Roboczych jest opracowanie                           

i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach, monitorowanie sytuacji rodzin,                         

w których dochodzi do przemocy. 

W 2019 roku zakończono działania podjęte w 14 rodzinach w ramach procedury 

,,Niebieskie Karty” w związku z ustaniem przemocy w rodzinie i uzasadnionym 

przypuszczeniem o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie 

oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy. 

Bardzo ważnym elementem oddziaływania na rodzinę były także działania podejmowane przez 

Zespół Interdyscyplinarny i jego grupy robocze, które opierają swą pracę na ustawie                                      

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej w ramach współpracy ze szkołami 

znajdującymi się na terenie Gminny Łososina Dolna w zakresie Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie podjął następujące działania: 

- zorganizowanie pogadanek przez psychologa dla rodziców podczas wywiadówek szkolnych                       

w Szkole Podstawowej w Stańkowej, Witowicach Dolnych oraz Żbikowicach. Rodzicom 

przekazane zostały informacje dotyczące prawidłowych metod wychowawczych oraz 

wychowywania bez przemocy. Spotkania te miały służyć wzmocnieniu opiekuńczych i 

wychowawczych kompetencji rodziców. 

W ramach programu dla osób doświadczających przemocy w rodzinie prowadzono 

poradnictwo: psychologiczne, socjalne oraz rodzinne w Punkcie Konsultacyjnym przy Urzędzie 

Gminy w Łososinie Dolnej. 

W 2019 roku z bezpłatnych porad skorzystało 21 osób dotkniętych problemem przemocy                   

w rodzinie. 

Dla podniesienia jakości pracy osób zajmujących się problemem przemocy w rodzinie 

przeprowadzono szkolenie na temat: „Współuzależnienie – dynamika mechanizmów 

psychologicznych u osób uwikłanych w życie z alkoholikiem”. 

Ponadto pracownicy socjalni pracujący z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie i  osobami 

stosującymi przemoc w ramach systemu wsparcia wzięli udział w spotkaniach superwizyjnych 

organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu oraz w 

szkoleniu o tematyce „ Prawidłowa diagnoza jako klucz do pomocy dziecku krzywdzonemu”.   

         Zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie finansowane są ze środków własnych. 

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

  Uchwałą Nr 28/V/2019 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 31 stycznia 2019 roku 

został uchwalony Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii  na 2019 rok 

Głównym celem programu było zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych 

oraz narkomanii na terenie Gminy Łososina Dolna, zmniejszanie rozmiarów aktualnie 

istniejących problemów  i indywidualnych zagrożeń ekonomicznych wynikających z picia 

alkoholu i używania używek  oraz z tym związanych uszkodzeń ciała w wyniku wypadków przy 

pracy i na drogach, zwiększanie stabilności i bezpieczeństwa środowiska rodzinnego. 

 W 2019 roku na realizację w/w programu pozyskano z opłat za korzystanie  z zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych  kwotę w wysokości   187 752,09  zł   na plan 185 00,00 zł.   

Po stronie wydatków plan w wysokości 202 360,65 zł  zrealizowano w kwocie  189 267,11 zł. 

  

Zgodnie z programem oraz z planem finansowym  realizacji Gminnego Programu 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii w 2019 roku pozyskane środki  

wykorzystano  na następujące cele : 

 

        

 

 

 

 w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

 

Plan : 198 360,65 zł      Wykonanie : 188 062,37 zł 
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 1.   Działania związane ze zwiększeniem dostępności pomocy terapeutycznej dla osób 

uzależnionych od alkoholu oraz udzielanie  rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej , a 

w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie  : 

Plan: 4 508,00 zł                                                                                     Wykonanie :  4 495,95 zł             

w tym na: 

finansowanie Punktu Konsultacyjnego przy Urzędzie Gminy w Łososinie Dolnej zatrudnienie 

terapeuty,  psychologa i prawnika. 

      

 2. Działania profilaktyczne , edukacyjno-rozwojowe dla dzieci i młodzieży : 

Plan: 35 142,00 zł                                                                                 Wykonanie : 27 833,63 zł          

w tym na  : 

 1) finansowanie szkoleń w ramach programu profilaktyczno-wychowawczego „PRZYJACIEL”    

organizowanego w szkołach na terenie Gminy,      

 2) dofinansowanie  działalności  rekreacyjno-sportowej w tym wyjazdów na zawody dla dzieci 

i  młodzieży pochodzących z rodzin patologicznych,                                                                                                                                                                                                                       

3) pomoc dla dzieci niepełnosprawnych z rodzin patologicznych,   

4) inne formy realizacji programu /dofinansowanie kolonii itp./                                                                                                                                                                                   

5) dofinansowanie działalności kulturalno – oświatowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy  

Łososina Dolna,                                                                                                                                                                                                          

6) pomoc dla osób i rodzin dotkniętych przemocą,    

    

  3. Wspomaganie działalności  instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych  służących   

    w rozwiązywaniu problemów alkoholowych : 

 Plan : 158 210,65 zł                                                                      Wykonanie :    155 732,79 zł  

 w tym na  : 

    1) zwrot kosztów dojazdów do Małopolskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w  

Nowym Sączu osobom uzależnionym,                                                                                   

     2) wydatki związane z pracą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

oraz inne wydatki,                                                                                         

    3)  rozwój bazy społeczno – rekreacyjnej na terenie Gminy Łososina Dolna oraz 

dofinansowanie działań  profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z terenu 

Gminy Łososina  Dolna celem zagospodarowania wolnego czasu i organizacji imprez 

promocyjno – rekreacyjnych                                                                      

    4) dotacja dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu, 

 

4.Wspieranie zatrudnienia  socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów 

    Integracji  Społecznej :             

    Plan: 500,00 zł                                                                                      Wykonanie : 0,00 zł

  

w zakresie narkomanii 

 

     Plan  : 4 000,00  zł                                                                    Wykonanie : 1 204,74 zł 

      

     1.  Działania związane ze zwiększeniem dostępności pomocy terapeutycznej dla osób 

      uzależnionych i  osób zagrożonych uzależnieniem  oraz udzielanie rodzinom, w których 

       występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej. 

     Plan  : 502,00  zł                                                                            Wykonanie : 500,74 zł 

      w tym na: 

     1) finansowanie Punktu Konsultacyjnego przy Urzędzie Gminy w Łososinie Dolnej 
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     (zatrudnienie terapeuty, psychologa i prawnika).                                                                      

           

2. Działania profilaktyczne , edukacyjno-rozwojowe dla dzieci i młodzieży : 

      Plan  : 3 498,00  zł                                                                         Wykonanie : 704,00 zł 

      w  tym na: 

     1) finansowanie szkoleń w ramach programu profilaktyczno-wychowawczego „ 

PRZYJACIEL” organizowanego w szkołach na terenie Gminy.    

     

 

6.OCHRONA ZDROWIA. 
 

6.1 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łososinie Dolnej 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łososinie Dolnej realizował w roku 2019 

swoje zadania wynikające z zapisów Statutu oraz umów na świadczenia zdrowotne zawarte z 

Narodowym Funduszem Zdrowia. Umowy te obejmowały świadczenia w zakresie: 

1) Podstawowej Opieki Zdrowotnej 

2) Poradni Ginekologiczno – Położniczej 

3) Pracowni Fizjoterapeutycznej 

4) Medycyny szkolnej (praca w szkołach i w Ośrodku Zdrowia) 

5) Położnej środowiskowej (praca w środowisku i w Ośrodku Zdrowia) 

 

Podstawowa opieka zdrowotna 

Objętych opieką pacjentów zadeklarowanych do SPZOZ było 5 132 osoby, w tym 

382 osoby są odrzucone przez NFZ z powodu braku ubezpieczenia (stan na 31.12.2019 r). 

Pacjenci w przedziałach wiekowych: 

0 – 6 lat    289 osób 

7 – 19 lat   823 osoby 

20 – 39 lat 1289 osób 

40 – 65 lat  1569 osób 

66 – 75 lat   382 osoby 

powyżej 75 lat   353 osoby 

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej, pacjenci mieli zapewnioną opiekę w dni robocze w 

godzinach od 8°° do 18°°. W dni ustawowo wolne od pracy oraz w dni robocze w godzinach 

nocnych (od 18°° do 8°°) opieka nad pacjentami w nagłych zachorowaniach była pełniona przez 

Szpital Specjalistyczny w Nowym Sączu. 

 

1. Przyjęcia w Ośrodku Zdrowia:    18 568 

2. Wizyty domowe:                    60 

3. Wizyty patronażowe:                   49 

4. Procedury pielęgniarskie:        3 225 

5. Pobrania do badań:          4 032 

6. Na miejscu badania EKG:              848 

7. Szczepienia ochronne w Ośrodku:        1 283 

8. Program szczepień p/WZW B , Grypa – nadobowiązkowe:   223 

9. Badania bilansowe dzieci: 2,4,6,10,14,16, 18 – latków:      228 

 

Opiekę pielęgniarską w środowisku dla populacji zadeklarowanych do SPZOZ w dalszym ciągu 

sprawują dwie pielęgniarki środowiskowe i jedna w opiece długoterminowej, które zawarły 
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odrębną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w Krakowie. Pracują one w terenie i 

jednocześnie dyżurują w określonych godzinach w Ośrodku.  

 

Higiena szkolna 

Łącznie w sześciu szkołach opieką lekarsko – pielęgniarską objętych zostało 747 uczniów, 

- profilaktyką fluorkową objętych było 480 uczniów. 

1. Liczba uczniów u których były wykonane testy przesiewowe - 133 

2. Liczba uczniów u których były wykonane badania bilansowe - 164 

3. Liczba świadczeń pomocy doraźnej - 29 

4. Inne świadczenia profilaktyczne - 920  

  

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego 

Publicznego ZOZ w Łososinie Dolnej za 2019 r. 

Wiersz Wyszczególnienie Plan na 2019 

Plan po 

zmianach na 

2019 

Rzeczywiste 

wykonanie za     

I-XII 2019 

Wykonanie  

procentowe 

(5:4) 

1 2 3 4 5 6 

A Przychody (I+II+III+IV) 1 675 000,00 1 675 000,00 1 665 257,15 99,42% 

I Sprzedaż świadczeń zdr. na rzecz NFZ 1 580 000,00 1 580 000,00 1 571 002,96 99,43% 

II Przychody inne 95 000,00 95 000,00 94 254,19 99,21% 

B 
Koszty na działalności 

(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI) 
1 675 000,00 1 675 000,00 1 623 879,84 96,95% 

I  Materiały  74 000,00 67 500,00 61 611,34 91,28% 

1 Leki 8 000,00 9 500,00 9 201,18 96,85% 

2 Materiały  60 000,00 52 000,00 47 671,16 91,68% 

3 Jednorazowy sprzęt medyczny 6 000,00 6 000,00 4 739,00 78,98% 

III Energia 30 450,00 32 000,00 26 704,36 83,45% 

1 Energia elektryczna 10 000,00 10 000,00 7 730,03 77,30% 

2 Woda+ścieki 4 450,00 4 000,00 2 054,47 51,36% 

3 Gaz 16 000,00 18 000,00 16 919,86 94,00% 

IV Usługi Obce  317 054,00 274 000,00 241 999,66 88,32% 

1 Transport 6 000,00 6 000,00 3 529,00 58,82% 

2 Remont budynków i budowli 10 000,00 0,00 0,00   

3 
Pozostałe usługi (serwis oprogramowania, 

utylizacja i inne) 
50 000,00 37 000,00 36 380,56 98,33% 

4 
Usługi lekarskie + kontrakty na pozostałe 

usługi medyczne 
250 000,00 230 000,00 201 105,50 87,44% 

5 Opłaty bankowe 1 054,00 1 000,00 984,60 98,46% 

V  Podatki i opłaty  5 876,00 5 880,00 5 686,00 96,70% 

1 Podatki i opłaty 190,00 194,00 0,00 0,00% 

2 Podatek od nieruchomości 5 686,00 5 686,00 5 686,00 100,00% 

VI Wynagrodzenia  995 000,00 1 045 000,00 1 044 394,81 99,94% 

VII Świadczenia na rzecz pracowników  197 640,00 195 640,00 192 306,57 98,30% 

1 Inne świadczenia na rzecz pracowników 3 500,00 3 500,00 2 895,86 82,74% 

2 Ubezpieczenia społeczne 180 000,00 178 000,00 175 273,76 98,47% 

3 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 14 140,00 14 140,00 14 136,95 99,98% 

VIII Amortyzacja  27 000,00 27 000,00 26 737,38 99,03% 

1 Amortyzacja 27 000,00 27 000,00 26 737,38 99,03% 

IX Pozostałe koszty  17 980,00 17 980,00 14 800,21 82,31% 

1 Podróże służbowe, ryczałty samochodowe 9 000,00 9 000,00 5 821,00 64,68% 

2 Ubezpieczenia OC pracowników, 8 980,00 8 980,00 8 979,21 99,99% 
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budynków 

X Pozostałe koszty  10 000,00 10 000,00 9 639,51 96,40% 

C Zysk/Strata ( A-B) 0,00 0,00 +41 377,31   

  podatek dochodowy      0,00   

  Zysk/Strata netto 0,00 0,00 +41 377,31   

D Źródła finansowania straty        

I Fundusz zakładowy         

 

6.2 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tęgoborzy 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tęgoborzy realizował w roku 2019 swoje 

zadania wynikające z zapisów Statutu oraz umów na świadczenia zdrowotne zawartych z 

Narodowym Funduszem Zdrowia. Umowy te obejmowały świadczenia w zakresie: 

1) Podstawowej opieki zdrowotnej 

2) Świadczeń stomatologicznych dla dorosłych, dzieci i młodzieży. 

 

Podstawowa opieka zdrowotna 

Świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej rozliczane były w sposób kapitacyjny, 

natomiast świadczenia stomatologiczne w sposób punktowy. 

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej, pacjenci mieli zapewnioną opiekę w dni robocze w 

godzinach od 8°° do 18°°. W dni ustawowo wolne od pracy oraz w dni robocze w godzinach 

nocnych (od 18°° do 8°°) opieka nad pacjentami w nagłych zachorowaniach była pełniona przez 

Szpital Specjalistyczny w Nowym Sączu. 

Opieka stomatologiczna realizowana była w zakresie określonym przez umowy z Narodowym 

Funduszem Zdrowia. Gabinet stomatologiczny był czynny od poniedziałku do piątku zgodnie z 

obowiązującym harmonogramem pracy, w tym dwa dni w tygodniu w godzinach 

popołudniowych. 

Do lekarzy SPZOZ w Tęgoborzy zapisanych było 4701 osób 

Do pielęgniarek środowiskowych 4406 osób 

Do pielęgniarki szkolnej 644 osoby 

Do położnej środowiskowej 2267 osób 
 

1. Przyjęcia w Ośrodku Zdrowia :    17 940 

2. Wizyty domowe:             30 

3. Porady lekarzy stomatologów:      1 435 

4. Wykonanie protez zębowych:           93       

5. Procedury pielęgniarskie:        4 720 

 w tym: w domu chorego 2 016 

6. Pobrania do badań:  

 17520 badań analitycznych 

       20 badań mikrobiologicznych 

     546 badań Rtg 

     389 badań Ekg 

     287 badań USG 

7. W ramach profilaktyki zdrowotnej zrealizowano: 

- okresowe badania okulistyczne 

- 478 badań bilansowych, w tym: 

 - 2 latki – 61 badań 
 - 4 latki – 40 badań 
 - 6 latki – 67 badań 
 - 10 latki – 30 badań 
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 - 14 latki – 133 badania 

 - 18 latki – 31 badań 
- 231 wizyt położnej środowiskowo-rodzinnej 

- 2218 wizyt pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych. 

 

 W 2019 roku zainstalowano w budynku SP ZOZ system klimatyzacyjny oraz zakupiono 

drukarkę komputerową, filtr wody pitnej i 2 suszarki do rąk. Poza tym wymieniono troje 

starych drzwi wewnętrznych na drzwi aluminiowe wyposażone w cyfrowe zamki utrudniające 

nieautoryzowany dostęp do pomieszczeń wymagających szczególnej ochrony ze względu na 

przepisy RODO. 

 Po uzyskaniu zgody Rady Społecznej i Rady Gminy na wykorzystanie zgromadzonych 

w latach poprzednich środków finansowych na dodatkowe badania, które nie są refundowane 

przez NFZ na poziomie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, a są jednocześnie trudno dostępne 

dla pacjentów, od 1 lipca 2019 roku rozszerzono „koszyk badań”analitycznych o szereg badań, 

np. w kierunku boreliozy, poziomu witaminy B12 i D3, przeciwciał anty-HBs, HCV i 

Helicobacter pylori.  

 

Poza tym podpisano następujące umowy na dodatkowe badania: 

 

Osteodex, Nowy Sącz, 

ul. Grunwaldzka 16 

Badanie dopplerowskie naczyń szyjnych i kończyn dolnych, badanie densytometryczne 

kręgosłupa i kości szyjki udowej oraz konsultacje specjalistyczne w zakresie osteoporozy. 

 

OPTI-MED, Nowy Sącz, ul. 29 listopada 14 D 

Badania radiologiczne, badania ultrasonograficzne, rezonans magnetyczny. 

 

Gastro-Endomed, Nowy Sącz, 

ul. Kochanowskiego 2 

Badania gastroskopowe, badania kolonoskopowe, konsultacja gastroskopowa. 

Łączny koszt kilkudziesięciu ww. badań wyniósł ok. 26 300,00 zł. W roku 2020 

planujemy kontynuowanie współpracy z ww. podmiotami i utrzymanie, a w miarę 
możliwości rozszerzenie zakresu tego typu badań. 

Wydatki na ww. dodatkowe badania diagnostyczne były w dużej części 

zrekompensowane dodatkowymi, nie planowanymi wcześniej przychodami ze strony NFZ, 

które to przychody wynikały ze zwiększonych stawek kapitacyjnych wypłacanych 

świadczeniodawcom, którzy odpowiednio wcześniej wprowadzili system tzw. e-recepty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego 

ZOZ w Tęgoborzy za 2019 r. 
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Wiersz Wyszczególnienie Plan na 2019 

Plan po 

zmianach na 

2019 

Rzeczywiste 

wykonanie za 

I- XII 2019 r. 

Wykonanie  

procentowe 

(5:4) 

1 2 3 4 5 6 

A Przychody (I+II+III+IV) 1 590 000,00 1 590 000,00 1 572 978,06 98,93% 

I 
Sprzedaż świadczeń zdrowotnych na rzecz 

NFZ W KRAKOWIE 
1 540 000,00 1 540 000,00 1 531 721,50 99,46% 

II Przychody inne 50 000,00 50 000,00 41 256,56 82,51% 

B 
Koszty na działalności 

(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI) 
1 590 000,00 1 590 000,00 1 574 238,99 99,01% 

I  Materiały  64 000,00 53 000,00 50 887,70 96,01% 

1 Leki 7 000,00 8 000,00 7 334,76 91,68% 

2 Materiały  50 000,00 40 000,00 39 482,11 98,71% 

3 Jednorazowy sprzęt medyczny 6 000,00 4 000,00 3 528,58 88,21% 

4 Materiały diagnostyczne 1 000,00 1 000,00 542,25 54,23% 

III Energia  20 500,00 18 500,00 16 862,80 91,15% 

1 Energia elektryczna 7 000,00 6 000,00 5 137,67 85,63% 

2 Woda + ścieki 1 000,00 1 000,00 477,35 47,74% 

3 Gaz 12 500,00 11 500,00 11 247,78 97,81% 

IV Usługi Obce  321 046,00 334 046,00 330 136,09 98,83% 

1 Transport 30 000,00 30 000,00 29 657,70 98,86% 

2 Remont budynków i budowli 10 000,00 0,00 0,00   

3 
Pozostałe usługi (serwis oprogramowania, 

utylizacja i inne) 
40 000,00 43 000,00 42 531,14 98,91% 

4 
Usługi lekarskie + kontrakty na pozostałe 

usługi medyczne 
240 000,00 260 000,00 257 104,15 98,89% 

5 Opłaty bankowe 1 046,00 1 046,00 843,10 80,60% 

V  Podatki i opłaty 2 089,00 2 089,00 1 439,00 68,88% 

1 Podatki i opłaty 650,00 650,00 0,00 0,00% 

2 Podatek od nieruchomości 1 439,00 1 439,00 1 439,00 100,00% 

VI Wynagrodzenia  975 000,00 983 000,00 982 636,02 99,96% 

VII Świadczenia na rzecz pracowników  189 310,00 181 310,00 174 654,20 96,33% 

1 Inne świadczenia na rzecz pracowników 3 000,00 3 000,00 2 409,35 80,31% 

2 Ubezpieczenia społeczne 175 000,00 167 000,00 161 027,61 96,42% 

3 Świadczenia urlopowe 11 310,00 11 310,00 11 217,24 99,18% 

VIII Amortyzacja (poz. 1) 6 000,00 6 000,00 5 903,20 98,39% 

1 Amortyzacja 6 000,00 6 000,00 5 903,20 98,39% 

IX Pozostałe koszty  12 052,00 12 052,00 11 718,01 97,23% 

1 Podróże służbowe, ryczałty samochodowe 3 000,00 3 000,00 2 666,97 88,90% 

2 
Ubezpieczenia OC pracowników, 

budynków 
9 052,00 9 052,00 9 051,04 99,99% 

X Pozostałe koszty  3,00 3,00 1,97 65,67% 

C Zysk/Strata ( A-B) 0,00 0,00 -1 260,93   

  podatek dochodowy od osób prawnych 0,00   0,00   

  Zysk/Strata netto 0,00 0,00 -1 260,93   

D Źródła finansowania straty   1 260,93    

I Fundusz zakładowy     1 260,93    

II Inne źródła         

 

7. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA 

 

7.1 Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna. 
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Celem Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolnej jest prowadzenie 

wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne, sportowo-

rekreacyjne i turystyczne mieszkańców Gminy Łososina Dolna. Zgodnie z zapisami  o 

działalności statutowej CKIP organizowane są różnego rodzaju przedsięwzięcia kulturalne, 

imprezy, systematyczne otwarte zajęcia przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Centrum swoją działalnością obejmuje : 

1) Klub Seniora w Łękach, 

2) Parafialno-Gminną Orkiestrę Dętą w Łososinie Dolnej, 

3) Orkiestrę Dętą Ochotniczej Straży Pożarnej w Tęgoborzy, 

4) Zespół Regionalny Jakubkowianie, 

5) Zespół Regionalny Mali Tęgoborzanie, 

6) Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich w Łososinie Dolnej, 

7) Koło Gospodyń Wiejskich w Tęgoborzy, 

8) Grupę Artystyczną Tamburmajorki, 

9) Klub Seniora w Łososinie Dolnej, 

10) Sądeckie Towarzystwo Lotnicze ORLIK. 

 

Wykaz przedsięwzięć kulturalnych organizowanych w okresie 12 miesięcy: 

STYCZEŃ: 

06.01 Koncert Serce Sercu; 

10.01 Spotkanie Klubu Nauczyciela Po Lekcjach; 

18.01 Warsztaty akustyczne; 

19.01 Otwarcie Klubu Seniora w Łękach;  

27.01 Koncert Noworoczny Zespołu Regionalnego Jakubkowianie . 

 

14.01-27.01 Ferie  

- warsztaty ceramiczne  (dzieci, młodzież i dorośli) 

- warsztaty decoupage  (dzieci, młodzież i dorośli) 

- warsztaty teatralne ( dzieci, młodzież, seniorzy) 

- zajęcia plastyczne (dzieci) 

- warsztaty chemiczne (dzieci) 

- warsztaty taneczne (dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy) 

- kick-boxing (dzieci, młodzież) 

- warsztaty modelarskie (dzieci) 

- Kino (dzieci, młodzież i dorośli) 

- lekcje gry na gitarze 

- małopolski e-senior warsztaty komputerowe (seniorzy) 

 

 

LUTY: 

01.02 Pierwsze urodziny Klubu Nauczyciela; 

od 19.02 warsztaty kulinarne; 
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21.02 Zimowe seminarium sadownicze; 

21.02 Prelekcja nt. zdrowego odżywiania; 

22.02 Przesłuchania w konkursie wokalno-instrumentalnym Talent Start; 

26.02 Prelekcja dietetyczna dla seniorów; 

- warsztaty ceramiczne 

- Mistrz Tradycji – Łososina Dolna, Michalczowa nauka gry na instrumentach ludowych 

- warsztaty artystyczne 

- warsztaty taneczne 

- warsztaty modelarskie 

- fitness 

- balet 

 

MARZEC: 

02.03 Udział grupy baletowej w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Nowoczesnego; 

07.03 Tłusty czwartek w Klubie Seniora w Łękach; 

08.03 Wręczenie nagród w konkursie Talent – Start i koncert finalistów; 

08.03 Dzień Kobiet; 

29.03 Prelekcja zdrowotna – insulinooporność; 

- wystawa stała- rzeźby Jana Dekera 

- spektakle teatralne dla dzieci 

- warsztaty kulinarne 

- warsztaty teatralne 

- warsztaty ceramiczne 

- warsztaty plastyczne 

- fitness 

- balet 

- prelekcje zdrowotne 

- warsztaty dziennikarsko – etnograficzne 

- warsztaty fotograficzne 

- warsztaty modelarskie 

- treningi pt. „Kształtowanie sylwetki z elementami samoobrony” 

- Mistrz Tradycji – Łososina Dolna, Michalczowa nauka gry na instrumentach  ludowych 

 

KWIECIEŃ: 

15.04 Niedziela Palmowa – delegacja z CKIP ; 

26.04 Prelekcja zdrowotna – właściwości ziół; 

- Ogłoszenie Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego o „Złotą Gałązkę Jabłoni” 

- Ogłoszenie Konkursu Fotograficznego „Najpiękniejsze zakątki łososińskiej ziemi”. 

- Spotkania Klubu Nauczyciela Po Lekcjach 

- Spotkania Klubu Seniora 

- warsztaty tworzenia palmy wielkanocnej 

- warsztaty kulinarne 

- warsztaty teatralne 

http://ckip.lososina.pl/?p=8961
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- warsztaty ceramiczne 

- warsztaty plastyczne 

- fitness 

- balet 

- warsztaty dziennikarsko – etnograficzne 

- warsztaty fotograficzne 

- warsztaty modelarskie  

- Mistrz Tradycji – Łososina Dolna, Michalczowa nauka gry na instrumentach ludowych 

 

MAJ: 

- 05.05 Święto Kwitnących Sadów; 

- 05.05 Jabłkowy Konkurs Kulinarny; 

- 06.05 Dzieci z Crescentino w Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna; 

- 13.05 Rozpoczęcie warsztatów kulinarnych w Klubie Seniora w Łękach; 

- 16.05 Wyjazd do teatru (dzieci, młodzież, dorośli biorcy udział w warsztatach teatralnych); 

- Ogłoszenie konkursu Plastycznego Jezioro Rożnowskie oczami przedszkolaków 

- nagrywanie płyty z melodiami regionu 

- warsztaty kulinarne 

- warsztaty ceramiczne 

- warsztaty plastyczne 

- fitness 

- balet 

- prelekcje zdrowotne 

- warsztaty dziennikarsko – etnograficzne 

- warsztaty fotograficzne 

- warsztaty modelarskie 

- Mistrz Tradycji – Łososina Dolna, Michalczowa nauka gry na instrumentach ludowych 

 

CZERWIEC: 

02.06 Gminny Dzień Dziecka; 

- Konkurs literacki Jezioro Rożnowskie słowem malowane; 

- Konkurs wiedzy o Jeziorze Rożnowskim; 

- Konkurs fotograficzny Jezioro Rożnowskie w obiektywie; 

05.06 Hubertówka pod Jaworzem – wyjazd seniorów; 

12.06 Spektakl Teatralny dla dzieci; 

17.06 Spektakl Teatralny Walet Karo (uczestnicy warsztatów teatralnych); 

25.06 Występ baletowy ; 

26.06 Wizyta dzieci z Łubianki w CKIP; 

30.06 Rajd Pieszy Stańkowa-Jaworz z biesiadą przy ognisku; 

- wyjazd do kina w Nowym Sączu i muzeum (młodzież biorąca udział w warsztatach 

dziennikarskich); 

-  w Bałtowie odbył się turniej Pucharu Polski w kickboxingu. Reprezentant Centrum Kultury i 

Promocji Gminy Łososina Dolna - Mikołaj Orzeł zdobył brązowy medal; 
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- nagrywanie płyty z melodiami regionu 

- warsztaty kulinarne 

- warsztaty ceramiczne 

- warsztaty plastyczne 

- warsztaty modelarskie 

- fitness 

- balet 

- prelekcje zdrowotne 

- kick – boxing 

- Mistrz Tradycji – Łososina Dolna, Michalczowa nauka gry na instrumentach ludowych 

 

LIPIEC: 

04.07 – letnie kino plenerowe Łososina Dolna; 

10.07 – prezentacja i wybór instrumentów w ramach Budżetu Obywatelskiego; 

11.07 – letnie kino plenerowe Rojówka; 

18.07 – letnie kino plenerowe Michalczowa; 

16-19.07 – warsztaty muzyki rozrywkowej; 

19.07 – Koncert Finałowy warsztatów muzyki rozrywkowej; 

22.07 – warsztaty rękodzieła artystycznego Tęgoborze; 

23.07 – wyjazd dzieci (BUS z Tęgoborzy) oraz młodzieży (BUS z Łososiny Dolnej) do Gródka 

nad Dunajcem, rejs po Jeziorze Rożnowskim – łącznie 60 osób; 

23-25.07 – warsztaty kulinarne prowadzone przez członkinie KGW w Tęgoborzy; 

28.07 – Tęgoborskie Spotkanie z Folklorem połączone z jubileuszem 70 – lecia działalności 

KGW w Tęgoborzy; 

Wydanie płyty „Melodie znane i lubiane” 

- warsztaty łucznicze  

- hip-hop,  

- warsztaty chemiczne 

- warsztaty ceramiczne 

- kick – boxing 

- warsztaty plastyczne 

- warsztaty modelarskie 

- fitness 

- Mistrz Tradycji – Łososina Dolna, Michalczowa nauka gry na instrumentach ludowych 

 

SIERPIEŃ: 

01.08 – letnie kino plenerowe Żbikowice; 

08.08 – letnie kino plenerowe Witowice Dolne; 

22.08 – letnie kino plenerowe Tęgoborze; 

- nagrania live Grupy Regionalnej Michalczowa 

- warsztaty robotyki 

- warsztaty szczudlarskie – skaczące szczudła 

- warsztaty łucznicze,  
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- hip-hop,  

- warsztaty chemiczne 

- warsztaty ceramiczne 

- kick – boxing 

- warsztaty plastyczne 

- warsztaty modelarskie 

- Mistrz Tradycji – Łososina Dolna, Michalczowa nauka gry na instrumentach ludowych 

- wydanie materiałów promocyjnych: notesy, breloki, torby promocyjne, broszury informacyjnie 

o gminie, pocztówki. 

 

WRZESIEŃ: 

 

01.09 – Łososińskie Święto Plonów – Gminne Dożynki; 

09.09 – Narodowe Czytanie organizowane przez Bibliotekę w Łososinie Dolnej; 

14.09 – Festiwal Muzyczny Muzyka dla Wszystkich (Tomasz Kowalski – gwiazda wieczoru) 

organizowany przez Stowarzyszenie Muzyka dla Wszystkich; 

16.09 Ogłoszenie wyników I Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O złotą gałązkę jabłoni”. 

 

PAŹDRZIERNIK: 

 

03.10 - Gminny Dzień Edukacji Narodowej, wręczenie nagród laureatom konkursu poetyckiego; 

09-10.10 – spektakle teatralne dla dzieci; 

23.10 - nagrywanie wierszy czytanych przez nauczycieli z Klubu Nauczyciela po lekcjach -  

DLA NIEPODLEGŁEJ. 

 

LISTOPAD: 

 

24.11 wieczór autorski Ireny Pławiak połączony z promocją książki „Za drzwiami”; 

27.11 rozpoczęcie warsztatów pieczenia i zdobienia pierników ; 

Warsztaty muzyki rozrywkowej prowadzący: Wojciech Zwierniak, Monika Polak, Bartosz 

Dąbrowski, Maciej Nieć. 

 

GRUDZIEŃ: 

 

- warsztaty muzyki rozrywkowej prowadzący: Wojciech Zwierniak, Monika Polak, Bartosz 

Dąbrowski, Maciej Nieć; 

- warsztaty ozdabiania pierników. 

07/08.12 udział modelarzy w Mistrzostwach Modeli Halowych Bochnia/Niepołomice; 

08.12 Mistrz Tradycji Muzyka Lachów Sądeckich – Koncert podsumowujący; 

15.12 Mikołajki dla dzieci niepełnosprawnych; 

21.12 Mistrz Tradycji- koncert podsumowujący w Michalczowej 

22.12 Gminny Dzień Seniora; 

29.12 Koncert Świąteczny podsumowujący warsztaty muzyczne oraz akcja charytatywna dla 
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Łucji.  

 Fotorelacja graficzna imprez  pod linkiem: http://ckip.lososina.pl/ 

 

Uzyskane dofinansowania:  

1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego- Kultura ludowa i tradycyjna-

„Mistrz Tradycji” 
20 000,00 

2.Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego- Kultura ludowa i tradycyjna, 

Dolina Inicjatyw – „Mistrz Tradycji – Ocalić od zapomnienia” 
20 000,00 

3. Program Funduszy Inicjatyw Obywatelskich- Konkurs FIO 2018, Dolina 

Inicjatyw „Młodzi i aktywni” 
33 161,00 

4. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach poddziałania 

19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, Twórcza 

Kreatywność – „Łososińska jabłkomania” 

20 000,00 

5. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach poddziałania 

19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, Twórcza 

Kreatywność- „Aktywnie po zdrowie”- 

20 000,00 

6. Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego - Dolina Inicjatyw – „Zakup 

instrumentów dla Parafialno-Gminnej Orkiestry Dętej w Łososinie Dolnej” 
100 000,00 

7. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach poddziałania 

19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, Twórcza 

Kreatywność- „Jezioro Rożnowskie- nasze jezioro, nasza sprawa”- 

20 000,00 

8. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach poddziałania 

19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, Twórcza 

Kreatywność – „Zakup nagłośnienia i oświetlenia” 

50 000,00 

9.Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – mały grant – Wydanie 

publikacji „Za drzwiami” promującej utalentowane osoby z Gminy Łososina 

Dolna.” Dolina Inicjatyw 

7 500,00 

10.Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Konkurs – „Małopolskie 

Orkiestry Dęte 2019 r.” , Dolina Inicjatyw 
10 000,00 

11. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Konkurs – Małopolskie 

Orkiestry Dęte 2019 r – „Na start” 
 10 000,00 

Łącznie pozyskane środki zewnętrzne 310 661,00 

Wkład własny 4% 13 171,00 

Łączna wartość zrealizowanych projektów 323 832,00 

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI                                        

GMINY ŁOSOSINA DOLNA 

 

Wyszczególnienie Plan Wykonanie 
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PRZYCHODY 885 821,92 875 755,87 

Dotacje z budżetu Gminy, w tym:                   799 188,00 789 000,00 

dotacja podmiotowa 799 188,00 789 000,00 

wpłaty za stoiska i bilety na Święto Kwitnących Sadów   22 048,26 22 048,26 

dochody za występ Zespołu Jakubkowianie  1 500,00 1 500,00 

wpłata za wynajem miejsca pod wesołe miasteczko   4 065,04 4 065,04 

nagrody dla KGW 4 000,00 4 000,00 

odsetki bankowe, prowizja za terminowe odprowadzenie 

podatku                                          
42,22 42,22 

Dotacja na realizację konkursu poetyckiego o ,,ZŁOTĄ 

GAŁĄZKĘ JABŁONI" 
3 414,63 3 414,63 

Dotacja na realizację projektu ,,MISTRZ TRADYCJI" 20 000,00 20 000,00 

wynajem KLUBU SENIORA W ŁĘKACH 975,77 1 097,72 

inne przychody (m.in. z tytułu rozliczenia podatku VAT) 677,00 677,00 

Pozostałe przychody operacyjne 29 911,00 29 911,00 

pokrycie amortyzacji środka trwałego przyjętego w formie 

darowizny i przekazanej dotacji celowej   
29 911,00 29 911,00 

pokrycie amortyzacji  środka trwałego w formie przekazanej dotacji 

celowej na wydatki inwestycyjne w 2016 roku ( przychody z tego tytułu 

będą występować każdego roku w wysokości  rocznego  odpisu 

amortyzacji ).  

 

KOSZTY NA DZIAŁALNOŚCI 876 561,38 876 561,38 

Amortyzacja 30 976,92 30 976,92 

Zużycie materiałów i energii 143 974,33 143 974,33 

Usługi obce 198 587,72 198 587,72 

Wynagrodzenia 397 489,44 397 489,44 

Podatki i opłaty 3 788,60 3 788,60 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  78 898,84 78 898,84 

Pozostałe koszty rodzajowe 12 775,48 12 775,48 

Inne świadczenia finansowe  10 069,66 10 069,66 

Koszty finansowe  0,00 0,00 

Pozostałe koszty operacyjne  0,39 0,39 
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Zysk / Strata    -805,51 

Źródło finansowania straty - fundusz rezerwowy                            805,51 

 

 

7.2 Gminna Biblioteka Publiczna w Łososinie Dolnej z siedzibą w Tęgoborzy 

7.2.1. Czas pracy 

Gminna Biblioteka Publiczna w Łososinie Dolnej z siedzibą w Tęgoborzy obejmuje swoim 

zasięgiem Gminę Łososina Dolna, ale z usług placówki korzystają również mieszkańcy z Gmin 

ościennych takich jak: Chełmiec, Iwkowa i Gródek n/Dunajcem. 

 

 Biblioteka w Tęgoborzy czynna jest w:                                                                                                                                

 poniedziałek, czwartek, piątek  w godzinach 900- 1600, 

 wtorek, środa  800-1600  

        

 Biblioteka w Łososinie Dolnej  czynna jest w: 

 poniedziałek  900-1700 

 wtorek, środa, czwartek, piątek  800-1600 

 

7.2.2 Stan zbiorów bibliotecznych i zakup nowości wydawniczych  

 

a/  stan zbiorów na 31.12.2019 roku-  26 654 woluminów 

   -  GBP Tęgoborze                           - 13 831 woluminów 

   Ogółem wartość księgozbioru         -     98 697,40 zł  

 

   -  Filia w Łososinie Dolnej             -  12 823 woluminów  

   Ogółem wartość księgozbioru         -   79 736,20 zł 

 

b/ zakup nowości wydawniczych w 2019 roku: 1 152 książki na kwotę  17 950  zł. 

     -  ze środków własnych wydano na zakup książek  10 770 zł,  

     - ze środków  Ministerstwa Kultury biblioteka otrzymała dotację na realizację programu 

„Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych”  w wysokości 7 180 zł, 

     - dary od czytelników i z powiatu  na kwotę  350,20 zł, 

Preferencje czytelnicze - dorośli poszukują przede wszystkim nowości wydawniczych 

(najbardziej cieszą się popularnością  kryminały, powieści typu romans, powieści historyczne 

oraz powieści oparte na faktach), młodzież preferuje fantastykę w tym: dziewczęta książki 

obyczajowe, młodsi czytelnicy - wszelkie nowości, a najmłodsi od 2 lat – kolorowe książeczki z 

twardymi kartkami, studenci oraz  młodzież ucząca się  korzysta z księgozbioru regionalnego.  

   7.2.3 .Stan czytelnictwa i  wypożyczeń:     

 W Bibliotece zarejestrowano w 2019 roku 1 473 czytelników a wypożyczono 17 755 

woluminów. Biblioteki odnotowały 7284 odwiedzin. 

Biblioteki posiadają  dobrze zaopatrzony księgozbiór podręczny do korzystania na miejscu: 
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encyklopedie, słowniki, książki popularno - naukowe z różnych dziedzin. W 2019 r. 

udostępniono na miejscu 750  woluminów. 

          Biblioteki  prowadzą  również działalność informacyjną w formie elektronicznej.                   

Od 2004 roku działają  Czytelnie  Internetowe. Do tego celu przeznaczonych jest:                            

3 komputery podłączone do Internetu w Bibliotece Publicznej w Tęgoborzy oraz 3 komputery w 

Bibliotece Publicznej w Łososinie Dolnej. Internet w bibliotekach  cieszy się dużym 

powodzeniem wśród dzieci, młodzieży szkolnej jak również dorosłych. Internet                              

w bibliotekach  jest bezpłatny i może z niego korzystać każdy.  

Przez cały rok biblioteki współpracują ze Szkołami, Przedszkolami z terenu Gminy Łososina 

Dolna oraz seniorami.  W ramach współpracy organizowane są wycieczki do bibliotek, lekcje 

biblioteczne, zajęcia edukacyjne, wystawy  z okazji poszczególnych rocznic literackich. 
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7.2.4. Automatyzacja  

 Dzięki temu, że GBP w Łososinie Dolnej w 2011 roku przystąpiła do programu  

Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami 33 bibliotek 

publicznych w województwie małopolskim z użyciem technologii teleinformatycznych w   

Bibliotece Publicznej  w Tęgoborzy, jak również  w Łososinie Dolnej  wszystkie procesy 

biblioteczne są zautomatyzowane. Biblioteka posiada 2 licencje oprogramowania bibliotecznego 

SOWA SQL. System umożliwia korzystanie z wszystkich funkcji bibliotecznych poprzez 

Internet w technologii klient/serwer. Wyszukiwanie informacji, sprawdzanie dostępności, 
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zamawianie i rezerwowanie książek jest dostępne o każdej porze  poprzez stronę www.lososina-

gbp.sowwwa.pl.W ramach zawartej umowy od 2011 roku bazy danych znajdują się na serwerze 

poznańskiej firmy Sokrates. Biblioteka w Tęgoborzy i Łososinie Dolnej  prowadzi 

automatyczną obsługę czytelnika. Każdy użytkownik otrzymuje kartę  z kodem kreskowym, 

dzięki której może wypożyczać książki danej bibliotece. Biblioteki mają kompletne 

komputerowe bazy zbiorów – księgozbiór jest w  100 % wprowadzony do bazy.  

 Zaletą posiadania katalogu on-line jest możliwość: 

- samodzielnego wyszukiwania i przeglądania książek przez czytelników za pomocą Internetu, 

- przeglądania „Nowości” książkowych zakupionych przez bibliotekę, 

- rezerwowania książek przez Internet,  

- zapisywania się do biblioteki, 

- przedłużania terminu wypożyczonych książek, 

- wypożyczania książek za pomocą karty elektronicznej, 

- przeglądania własnego konta w bibliotece. 

7.2.5  Współpraca  z instytucjami: 

 Biblioteki współpracują z instytucjami oświatowymi i kulturalnymi działającymi na 

terenie Gminy  Łososina Dolna  i Powiatu Nowosądeckiego  m.in. Centrum Kultury i Promocji  

Gminy, szkołami podstawowymi, przedszkolami, Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. 

Wł. Reymonta w Tęgoborzy oraz Powiatową Biblioteką Publiczną w Starym Sączu                     

i bibliotekami  z terenu Powiatu.  

7.2.6  Projekty 

Biblioteki biorą udział w dwóch  Programach: 

1) Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020.                       

Celem Programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek 

publicznych, szkolnych i pedagogicznych, jako lokalnych ośrodków życia społecznego 

stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.  

2) ,,Mała Książka –Wielki Człowiek”. Akcja ta ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek 

i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym (3-6 lat), które 

przyjdzie do biblioteki, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start. 

W wyprawce dzieci znajdą wyjątkową książkę, dostosowaną pod względem formy i treści do 

potrzeb przedszkolaka i spełniającą najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i mądrych 

książek dla najmłodszych, a także Kartę Małego Czytelnika.  

 

 

 

http://www.lososina-gbp.sowwwa.pl/
http://www.lososina-gbp.sowwwa.pl/
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7.2.7. Działalność kulturalno-oświatowa 

 Biblioteki jako instytucje upowszechniania kultury, poza działalnością związaną                       

z gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem zbiorów bibliotecznych, prowadzą 

działalność informacyjną  i kulturalną związaną z popularyzacją książki i czytelnictwa. 

Organizują wystawki, spotkania autorskie, konkursy,  głośne czytania dla najmłodszych 

czytelników, lekcje biblioteczne. 

Do tradycji na stałe wpisano do kalendarza imprez kulturalnych:  

1) Ferie w Bibliotece.                                                                                                                                        

Dzieci brały udział w następujących zajęciach: 

- konkursach czytelniczych 

- zajęciach plastycznych 

- wspólnym czytaniu bajek i wierszy 

- grach: zorganizowano kącik z grami planszowymi, puzzlami i układankami dla 

dzieci. 

2) ”Światowy Dzień Kota” (obchodzony corocznie 17 lutego)- zajęcia dla najmłodszych 

czytelników biblioteki, w której udział wzięło 15 dzieci. 

3) „Tydzień Bibliotek” . 

W dniach od 8 – 15 maja w całej Polsce odbywa się szereg imprez promujących czytelnictwo i 

biblioteki. Chcemy by biblioteki postrzegane były przez ludzi jako instytucje na trwale wpisane  

w pejzaż kulturowy. Nasze biblioteki także włączyły  się do utworzonego w 2004  roku  tego 

programu. Przez cały tydzień organizowano  lekcje biblioteczne dla uczniów Szkoły 

Podstawowej  w Tęgoborzy, Łososiny Dolnej, Żbikowic i Michalczowej oraz zorganizowano 

muzyczno- teatralne  przedstawienie „Zamieszanie w Krainie Bajek”  w wykonaniu seniorów z 

klubu „Aktywni Plus” i czytelników biblioteki. W spotkaniach wzięło udział 408 dzieci.                                                                                                                                           

4) Narodowe Czytanie                                                                                                                                      

9 września 2019 roku Biblioteka Publiczna w Łososinie Dolnej  po raz kolejny  uczestniczyła w 

ogólnopolskiej akcji pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej w Narodowym Czytaniu.  

W ramach ubiegłorocznej edycji wybrano „osiem lektur na ósme Narodowe Czytanie”.   W sali 

widowiskowej Centrum Kultury i Promocji w Łososinie Dolnej zaprezentowano trzy spośród 

możliwych do wyboru utworów. Zebrani mogli zapoznać się z treścią „Dymu” Marii 

Konopnickiej czytaną z podziałem na role, fragmentem Sawy z cyklu „Pamiątki Soplicy” 

Henryka Rzewuskiego oraz zobaczyć adaptację sceniczną „Katarynki” B. Prusa. Uczestnikami  

Narodowego Czytania była młodzież klas VII i VIII ze Szkół Podstawowych  z Łososiny 

Dolnej, Żbikowic, Stańkowej, Rąbkowej, Rojówki, a także czytelnicy biblioteki. Łącznie  

wzięło udział 150 osób. 
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”Światowy Dzień Pluszowego Misia”  

 25 listopada co roku  obchodzony jest Światowy Dzień Pluszowego Misia. Na spotkanie                

w Bibliotece  Publicznej w Łososinie Dolnej  zaproszono dzieci  z Przedszkola   „Bajkowa 

Kraina” i „Tęcza” oraz dzieci z kl.”0” . Wszyscy uczestnicy przynieśli ze sobą swoje ulubione 

pluszaki. Dzieci miały okazję przypomnieć sobie swoich ulubieńców z książek i kreskówek, 

wzięły również udział w konkursach i zajęciach plastycznych.                                                                                                                                    

6) Konkursy świąteczne: wielkanocne  i bożonarodzeniowe połączone z    warsztatami 

prowadzonymi przez Panie, które  podtrzymują tradycję i kulturę i  tworzą niepowtarzalne 

ozdoby ludowe (kwiaty, palmy wielkanocne, pisanki, stroiki  świąteczne).              

7) „Cała Polska Czyta Dzieciom” 

 a) w Bibliotece Publicznej w Łososinie Dolnej co czwartek odbywają się  spotkania dzieci                            

z Przedszkola ,,Bajkowa Kraina” i ,,Tęcza”,  by posłuchać najpopularniejszych baśni, bajek      i 

wierszy polskich oraz zagranicznych pisarzy. Dotychczas dzieciom czytały: bibliotekarka, 

członkowie Klubu Seniora, pielęgniarka, strażak. 

b) w Bibliotece Publicznej  w Tęgoborzy przez cały rok, co tydzień spotykamy się z dziećmi                         

z Przedszkola ,,Bajka” na wspólnym czytaniu. 

 

8) Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci   

 Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci to święto obchodzone co roku 2 kwietnia, na 

pamiątkę urodzin duńskiego pisarza Hansa Christiana Andersena. Głównym celem tego święta 

jest rozpowszechnienie książek dla dzieci oraz zachęcenie do czytania przez najmłodszych.  

W obchody Dnia Książki dla Dzieci włącza się także Biblioteka Publiczna w Łososinie Dolnej.                 

W ramach tego święta w dniach 2 i 5 kwietnia odbyło się w bibliotece magiczne spotkanie dla 

dzieci  z bajkowymi postaciami. Dzieci obejrzały teatrzyk pt. „Zamieszanie w krainie bajek”               

w wykonaniu członków Stowarzyszenia Aktywni Plus działającego przy Centrum Kultury                   

i Promocji w Łososinie Dolnej oraz dorosłych czytelników biblioteki. 

W historii pełnej zwrotów akcji zobaczyliśmy: Złe wróżki, Jasia i Małgosię, Babę Jagę, 

Czerwonego Kapturka, Złego Wilka, 7 Krasnoludków i Kota w Butach. Przedstawienie 

obejrzały dzieci z Przedszkola „Bajkowa Kraina” oraz „Tęcza”, a także dzieci z kl. „0” I, II i III  

Szkoły Podstawowej  w Łososinie Dolnej. 

9) Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich  

 Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich zwany inaczej Dniem Książki z Różą 

obchodzony jest  23 kwietnia. Jak co roku Biblioteki włączyły się w obchody tego święta. 

Każdy  kto odwiedził w tym dniu bibliotekę, otrzymał różę z cytatem o książce. 

10) Spotkania autorskie  

Ciekawą formą  dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych są spotkania z pisarzami, wydawcami, 

ludźmi kultury. Spotkania autorskie są potrzebne  zarówno pisarzom jak i czytelnikom. Dają 

możliwość poznania ludzi pióra, uczą odbioru literatury, rozumienia sztuki, zachęcają do 
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czytelnictwa, czasem także do podjęcia własnych prób pisarskich. Istnieje ponadto możliwość 

uzyskania autografu, zakupu książek pisarza. 

W 2019  roku odbyły się dwa  spotkania  autorskie z autorkami książek dla dzieci:  

- 10 września 2019 r. z  Justyną Bednarek w Bibliotece Publicznej w Tęgoborzy  

 - 20 września 2019 r.  z Pawłem Wakułą w Bibliotece Publicznej w Łososinie Dolnej. 

 

11) Dożynki Gminne  

 W naszej Gminie dożynki odbyły się 1 września 2019 r. w Łososinie Dolnej. Biblioteka 

Publiczna przygotowała stoisko promujące nasze placówki biblioteczne. Zarówno najmłodsi jak 

i dorośli mieszkańcy Gminy mogli znaleźć coś dla siebie. Dzieci chętnie brały udział w 

konkursach ze znajomości bajek i baśni, natomiast dorośli mogli pochwalić się wiedzą ze 

znajomości literatury. Na każdego uczestnika czekały drobne nagrody- niespodzianki. 

Można było nabyć książki po bardzo atrakcyjnych cenach za ,,symboliczną złotówkę”. Stoisko  

z książkami cieszyło się dużym zainteresowaniem . 

 

12) Jasełka  

 Połączenie wielowiekowej tradycji ze współczesnością. Tak w skrócie można określić 

scenariusz jasełek, które przygotowała Biblioteka Publiczna w Łososinie Dolnej wraz z Klubem 

Seniora „Aktywni Plus”. Przedstawienie wystawione było dla Klubu Nauczyciela „Po lekcjach”, 

na spotkaniu opłatkowym Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich oraz dla Radnych i 

Sołtysów. 

 

Nasze placówki są miejscem, gdzie dzieci  mogą spędzić swój wolny czas po szkole, skorzystać 

z książek w kąciku czytelniczym i komputera oraz odrobić zadanie domowe. 

Informacje z działalności  Gminnej Biblioteki  Publicznej w Łososinie Dolnej można  znaleźć            

na stronach internetowych: 

http://biblioteka-lososina.pl/ 

http://w.bibliotece.pl/community/libraries/gbptegoborze 

 http://www.lososina-gbp.sowwwa.pl/ 

http://www.powiat-nowosadecki.sowwwa.pl 

 

 

 

 

 

 

http://biblioteka-lososina.pl/
http://w.bibliotece.pl/community/libraries/gbptegoborze
http://www.lososina-gbp.sowwwa.pl/
http://www.powiat-nowosadecki.sowwwa.pl/
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WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁOSOSINIE 
DOLNEJ Z SIEDZIBĄ W TĘGOBORZY za 2019 rok 

        

Wyszczególnienie Plan Wykonanie 

PRZYCHODY 171 573,20 171 572,98 

dotacje z budżetu Gminy                     164 000,00 164 000,00 

dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek 7 180,00 7 180,00 

odsetki bankowe                                           15,00 14,78 

prowizja podatkowa       28,00 28,00 

pozostałe przychody operacyjne 350,20  350,20 

przyjęcie książek w formie darowizny  350,20  350,20 

pokrycie amortyzacji środka trwałego przyjętego w formie 
darowizny  

  0,00 

KOSZTY NA DZIAŁALNOŚCI   170 926,92 

Wyszczególnienie 
Plan 

kosztów 
Koszty Wydatki 

Zobowiązania Należności 
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Wydatki osobowe 
niezaliczone do 
wynagrodzeń 

280,00 280,00 280,00         

Wynagrodzenie 
osobowe pracowników 

111 190,60 111 190,60 111 190,60         

Składki na 
ubezpieczenia 
społeczne 

20 399,37 20 399,37 20 399,37         

Składki na Fundusz 
Pracy 

2 787,46 2 787,46 2 787,46         

Wynagrodzenie 
bezosobowe 

5 040,00 5 040,00 5 040,00         

Nagrody konkursowe 219,81 219,81 219,81         

Zakup materiałów i 
wyposażenia 

2 247,31 2 247,31 2 247,31         

Zakup pomocy 
naukowych, 
dydaktycznych i książek  

17 950,00 17 950,00 17 950,00         

Zakup energii  5 197,68 4 594,40 5 197,68 393,35       
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Zakup usług pozostałych 3 709,91 3 709,91 3 709,91         

Opłaty z tytułu zakupu 
usług 
telekomunikacyjnych 

1 807,07 1 807,07 1 807,07         

Podróże służbowe 
krajowe 

141,37 141,37 141,37         

Różne opłaty i składki 209,42 209,42 209,42         

Amortyzacja   0,00           

Przyjęcie na stan 
książek z darowizny 

350,20  350,20           

Razem 171 530,20 170 926,92 171 180,00 393,35 0,00 0,00 0,00 

Zysk / Strata     646,06 

Źródło finansowania straty 

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 
01.01.2019 

  116,53 

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 
31.12.2019 

  159,31 

Stan należności dot. 2019 na dzień 31.12.2019   0,00 

Stan zobowiązań dot. 2019 na dzień 31.12.2019   393,35 
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8. PODSUMOWANIE 

Każda realizowana inwestycja w naszej Gminie, jest ważna dla społeczności lokalnej. 

Musimy przeznaczać duże środki finansowe na przedsięwzięcia o charakterze remontowo - 

renowacyjnym. Zdajemy sobie jednocześnie sprawę, że potrzeb jest bardzo wiele. Staramy się w 

miarę naszych możliwości (przede wszystkim budżetowych) sukcesywnie je zaspokajać.  

Rozwój Gminy to sukces wszystkich mieszkańców. To ich zaangażowanie, aktywność i 

inicjatywy tworzą jej pozytywny wizerunek. Z roku na rok wzrasta poziom i jakość życia naszej 

społeczności. Rozwijająca się infrastruktura, dobrze funkcjonujące ośrodki oświatowe, 

kulturalne, sportowe oraz podmioty związane z opieką społeczną,, zachęcają do wizyty w naszej 

Gminie, a dla części osób zamieszkania na tym terenie. 

Wybudowaliśmy kolejne kilometry sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 

zmodernizowaliśmy kilka kilometrów dróg. Wraz z władzami Starostwa Powiatowego budujemy 

kolejne kilometry chodników i współfinansowaliśmy projektowanie przebudowy dróg na terenie 

naszej Gminy zarządzanych przez Samorząd Powiatu. 

 Szukaliśmy również środków finansowych i najlepszych rozwiązań problemów lokalnych. 

Wielu problemom podołaliśmy, co bardzo nas cieszy, wiele zostało jeszcze do rozwiązania. 

Dokapitalizowaliśmy gminną spółkę, która zakupiła samochód oraz inny sprzęt i w szerszym 

zakresie konkuruje na rynku usług komunalnych z korzyścią dla mieszkańców. 

Przy działającym Centrum Kultury i Promocji Gminy rozwinęły się inicjatywy społeczne, 

zawiązały się stowarzyszenia, przybywa mieszkańców angażujących się w rozwój Gminy, 

kultywowanie lokalnego folkloru oraz prezentowanie bogatej gminnej tradycji. Inicjatywy 

integrujące mieszkańców i nowe propozycje wspólnych przedsięwzięć, systematycznie 

wzbogacają ofertę aktywnego spędzania wolnego czasu. Wszyscy czujemy się odpowiedzialni za 

rozwój naszej  „Małej Ojczyzny” - Gminy Łososina Dolna. 

Kolejny rok zapowiada się równie pracowicie, jak miniony. Wyrażamy ogromną nadzieję, 

że owoce naszej pracy będą równie widoczne, mimo trudnych warunków spowodowanych 

pandemią koronawirusa. 

 

 


