Raport o stanie Gminy Sułoszowa za 2019 r.
Podstawa prawna; art. 28aa.1 ustawy o samorządzie gminnym
(Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym t. j. Dz. U. 2020 poz. 713 )
I.

Informacje ogólne

Gmina Sułoszowa to gmina wiejska składająca się z trzech wsi; Sułoszowa, Wielmoża
i Wola Kalinowska w województwie małopolskim, powiecie krakowskim. Gmina stanowi
4,3% powierzchni powiatu, zamieszkuje ją 2,1% ludności powiatu. Gmina Sułoszowa ma
53,4 km² powierzchni. Gęstość zaludnienia to 109 osób/km².
A. Demografia
Gmina Sułoszowa ma 5 826 (stan na 31.12.2019 r.) mieszkańców , z czego 50,1 % stanowią
kobiety, a 49,9 % mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców zmalała o 2,2% ( dane
z Ewidencji ludności). W gminie Sułoszowa zarejestrowano w 2019 r. 22 małżeństwa, co
odpowiada 3,77 małżeństwom na 1000 mieszkańców (w 2018 r. liczba ta wynosiła
27 małżeństw i odpowiednio 4,43 małżeństwa na 1000 mieszkańców). Jest to mniej od
wartości dla województwa małopolskiego oraz mniej od wartości dla Polski.
Gmina Sułoszowa w 2019 roku odnotowała przyrost naturalny wynoszący 3,6 ‰. Odpowiada
to przyrostowi naturalnemu 3,6 na 1000 mieszkańców gminy - dla porównania w 2018 r.
przyrost naturalny wynosił 3,26 na 1000 mieszkańców.
W 2019 roku urodziło się 72 dzieci oraz zameldowało się 29 osób (razem przybyło 101
jednak tym samym czasie zmarło 51 osób a 50 wymeldowało się poza teren gminy czyli
również 101 osób więc bilans wynosi 0. Dla porównania w 2018 r: urodziło się 73 dzieci
i zameldowało się 24 osoby natomiast zmarło 54 osoby a wymeldowało się 39 osób.
Widoczny jest trend zwiększającej się liczby wymeldowań poza teren Gminy Sułoszowa.
B. Oświata
W gminie funkcjonują 4 szkoły podstawowe w tym trzy z oddziałami zerowymi, dwa
przedszkola samorządowe oraz jedno schronisko młodzieżowe. Ponadto do 31.08.2019 r.
funkcjonowało Gimnazjum będące w trakcie wygaszania. Od 01.09.2019 r. Gimnazjum nie
istnieje.
Na 10 września 2019 r. uczęszczało;
do przedszkoli - 190 dzieci (175 dzieci w 2018r )
do szkół podstawowych – 498 uczniów (494 uczniów w 2018 r.).
Schronisko młodzieżowe w 2019 r. udzieliło 3375 noclegów przyjmując 1187 gości.
Wyniki egzaminu gimnazjalnego na tle powiatu i województwa – średni wynik był o 4 %
niższy niż w powiecie i na porównywalnym poziomie jak w województwie.
Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,18 dzieci w wieku
przedszkolnym (w 2018 r. 1,28 dzieci na 1 miejsce).
Na 1 oddział przypada w szkołach podstawowych – 14,61 uczniów (w 2018 r. 16,47
uczniów.)
W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy Gminy Sułoszowa mają
nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Sułoszowa
największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (21,9%) oraz zasadnicze
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zawodowe (20,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe
(33,9%) oraz średnie zawodowe (20,3%)( dane z 2018 r.).
C. Infrastruktura drogowa
Podstawowa oś komunikacyjna Gminy przebiega w kierunku wschód-zachód łącząc gminę
z Olkuszem i Skałą, położona jest w bliskiej odległości od trasy międzyregionalnych
powiązań szybkiego ruchu.
Podstawowy układ drogowy Gminy stanowią drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne
o łącznej długości 105,53 km. Do dróg wojewódzkich w gminie należą: 773 i 794 o długości
22 km.
Układ tworzą również drogi powiatowe o łącznej długości 16,3 km. Natomiast układ
uzupełniający to drogi gminne o długości 67,2 km. W tym o nawierzchni asfaltowej 50,5 km, tłuczniowej – 14,06 km oraz gruntowej – 2,66 km.
W 2019 zrealizowano:
Przebudowano 0,9 km dróg powiatowych na kwotę 1427,2 tys. zł
Zbudowano 1 km mb ścieżek rowerowych
Zbudowano 1,3 mb dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej
Wyremontowano 4,3 km dróg gminnych oraz 0,9 km na dróg powiatowych.
D. Gazownictwo
Przez teren Gminy Sułoszowa przebiega linia gazowa, na którą składają się nitki gazociągu
średnioprężnego o średnicy 160 mm. Łączna długość gazowej sieci rozdzielczej wynosi 110
km.
W 2019 roku do sieci gazowej przyłączyło się 13 gospodarstw czyli o 2 więcej niż w 2018 r.
Wielkość zużycia gazu ogółem w gminie w ciągu ostatnich kilku lat nieznacznie wzrasta
i wykazuje trwałą tendencję.
E. Infrastruktura sanitarna – wodociąg
Zasoby Gminy zaspokajają z nadwyżką jej potrzeby, ale konieczne jest wyrównywanie
poziomu dostępności na całym obszarze przy pomocy środków technicznych.
Długość sieci wodociągowej w gminie wynosiła na koniec 2019r. - 93,33 km.
Na terenie Gminy, z wodociągów gminnych korzysta 1522 gospodarstw co stanowi 99%.
W okresie minionego roku wyprodukowano 251379 m3 wody.
F. Infrastruktura sanitarna – kanalizacja
Długość sieci kanalizacyjnej w gminie wynosiła na koniec 2019 r. - 90,22 km
 na koniec 2019 r. ilość gospodarstw przyłączonych do sieci kanalizacyjnej wynosiła –
1266 co stanowi 83,2 % gospodarstw.
 w gminie funkcjonuje 1 oczyszczalnia ścieków o przepustowości 600 m3 na dobę.
 Gminna oczyszczalnia ścieków w Woli Kalinowskiej obsługuje 4600, osób .
 Zainwentaryzowanych jest 11 przydomowych oczyszczalni ścieków.
G. Gospodarka
Liczba podmiotów gospodarczych wynosiła:
 wg stanu na 01 stycznia 2019 r - 351
 wg stanu na 31 grudnia 2019 r - 356
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W ciągu roku 2019 zarejestrowało się 12 nowych podmiotów i wyrejestrowało 7.
Odnotowano przyrost o 5 podmiotów. Dominują podmioty małe jednoosobowe.

H. Gospodarka odpadami
Odpady z terenu Gminy zbierane są selektywnie w gospodarstwach domowych i gromadzone
w pojemnikach oraz specjalnie oznakowanych workach i systematycznie zbierane przez
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Olkuszu.
Ilość złożonych deklaracji na koniec 2018 r. wynosiła 1346. (nowe deklaracje, zmiany,
zamknięcia ) - sytuacja nie zmieniła się w kwestii deklaracji w 2019 r.
Ilość odebranych odpadów od mieszkańców w 2019 roku przedstawia się następująco:
Rodzaj odpadów

Rok 2018

Rok 2019

Zmieszane odpady komunalne:
Odpady nie wymienione w
innych podgrupach
Szkło
Zmieszane odpady
opakowaniowe( plastik)
papier
odpady wielkogabarytowe
opony
elektroodpady
leki
gruz budowlany

527,56 Mg

678,86 Mg

169,88 Mg

56,72 Mg

88,04 Mg

92,84 Mg

67,780 Mg

94,38 Mg

3,200 Mg
16,220 Mg
10,100 Mg
11,320 Mg
0,060 Mg
110,760 Mg

2,28 Mg
33,92 Mg
13,30 Mg
4,66 Mg
0,159 Mg
153,58 Mg

Łącznie zebrano 1130,699 Mg co stanowi 194,08 kg na mieszkańca gminy.
W 2018 r. zebrano 1004,92 Mg (tony) czyli o 125,779 Mg (ton) mniej odpadów co dało
w przeliczeniu na mieszkańca 172,49 Mg (tony).
II.

Informacje finansowe

A.
1.
2.
3.
4.

Stan finansów Gminy
Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem
Zadłużenie ogółem
Poziom wolnych środków z lat ubiegłych po odliczeniu zadłużenia

B.
1.
2.
3.
4.
5.

Wykonanie budżetu Gminy
Wykonanie dochodów budżetu za 2019 r.
Wykonanie wydatków budżetu za 2019 r.
Wynik wykonania budżetu za rok 2019 r.
Skumulowany wynik (aktywa netto budżetu) 31.12.2019 r.
Dochody ze sprzedaży majątku Gminy
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3,71 %
17,39%
3 287 000,00
4 426 212,35

30 653 128,02
29 531 600,60
1 121 527,42
4 426 212,35
19 092,59

C.

10.
11.

Wykonanie wydatków majątkowych
Wydatki majątkowe za 2019 r.
Podstawowe zadania realizowane w ramach wydatków
majątkowych:
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie
Gminy (nowe przyłącza)
Modernizacja wodociągów Sułoszowa i Wielmoża
Rozbudowa drogi (droga "Południowa")
Budowa ciągu pieszo-jezdnego w Wielmoży
Dotacja na zadania inwestycyjne w zakresie dróg wojewódzkich
Budowa ciągu pieszo-jezdnego w Wielmoży
Zakup samochodu do obsługi gospodarki komunalnej
Modernizacja drogi powiatowej (ul. Skalna)
Dotacja dla Województwa Małopolskiego (przejścia dla pieszych)
Dotacja dla Powiatu Krakowskiego (modernizacja dróg
powiatowych)
Modernizacja dróg gminnych z udziałem Funduszu Dróg
Samorządowych
Zakup gruntu (Sułoszowa III)
Dotacja dla komendy powiatowej Policji

12.

Zakup wyposażenia dla OSP Sułoszowa III

13.

Dotacje dla OSP Sułoszowa II, OSP Wola Kalinowska, Osp
Sułoszowa I
Dokumentacja inwestycyjna modernizacji boiska trawiastego w
Wielmoży
Modernizacja instalacji CO w SP nr 1
Modernizacja budynku ZPO Wola Kalinowska

655 000,00

Projekt modernizacji budynku przedszkola
Transport niskoemisyjny (rozwój infrastruktury drogowej)
Dotacje dla mieszkańców - wymiana kotłów w ramach środków
własnych Gminy
Dotacje dla mieszkańców - wymiana kotłów w ramach projektu
realizowanego wspólnie z innymi gminami

23 000,00
1 258 078,93
31 860,00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

14.
15.
16
.
17.
18.
19.
20.
D.

5 135 956,91

149 612,00
348 920,09
26 499,99
106 397,00
138 358,75
13 000,00
459 897,52
994 380,68
40 382,04
6000,00
16408,20

Harmonogram spłaty zadłużenia w latach
2020
2021
Całkowita suma spłat zadłużenia:

15 990,00
51 992,15
320 027,16

480 152,40

1 997 000,00
1 290 000,00
3 287 000,00

Realizacja budżetu obywatelskiego
Realizacja zadań w ramach funduszu soleckiego przedstawia się następująco;
Lp
.

sołectwo

Opis zadania

Kwota wydatków bieżących
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Kwota wydatków majątkowych

1.
2.

3.

Sułoszowa I
Sułoszowa
II

Sułoszowa
III

4.

Wielmoża

5.

Wola
Kalinowska

III.
IV.

1) Budowa drogi Południowej
2) Remont drogi ul. Zielone
Wzgórze
1) Zakup wyposażenia do Szkoły
Podstawowej nr 1 w Sułoszowej
2) Zakup wyposażenia do Szkoły
Podstawowej nr 2 w Sułoszowej
3) Zakup wyposażenie dla OSP
Sułoszowa II
1) Zakup pieca indukcyjnego do
kuchni w remizie OSP Sułoszowa
III
2) Remont drogi dojazdowej do
pól ul. Dworska
1) Remont pomieszczeń w remizie OSP Wielmoża
1) Wykonanie dokumentacji
rozbudowy wodociągu na terenie
sołectwa Wola Kalinowska
2) Remont drogi ul. Leśna – ul.
Dworska w celu przywrócenia
drogi do użytku publicznego
3) Doposażenie OSP Wola
Kalinowska
Razem
Ogółem

37709,60
2500,99
12015,00
12000,00
12935,91

16408,20
Nie
wykonano
39808,95
21615,23
5000,00
5683,00
89943,85
75733,03
165676,88

Informacja o stanie mienia komunalnego
W zasobie komunalnym Gminy pozostają następujące składniki:

Stan mienia na 31.12.2019
rok
Określenie J. m.
Położenie
przeznaczeni
(obręb)
a
Sułoszowa
dz. zab.
ha
I

Sposób
zagospodarowania
Ilość

Uwagi
w czyjej dyspozycji

0,1320

dz. zab.
dz. zab.

ha
ha

0,2971
0,0948

dz. zab.

ha

0,1330

dz. niezab.

ha

0,3767

ha

0,0284

dz. zab.
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budynek - strażnica - we władaniu OSP
OSP
Sułoszowa I
budynek Urzędu
Gminy
budynek starego
Ośrodka Zdrowia
budynek i garaż tzw.
- lokal socjalny
Biały domek)
- działka
w dyspozycji Gminy częściowo zajęta
pod drogę
budynek sklepu SRH - grunt w
”Promyk”
użytkowaniu

wieczystym
w dyspozycji Gminy
budynek Ośrodka
- we władaniu
Zdrowia
SPZOZ
- grunt w
budynek Banku
użytkowaniu
Spółdzielczego
wieczystym Banku
Spółdzielczego
- grunt częściowo
w dyspozycji Gminy
wydzierżawiony
budynek Szkoły
Podst. Nr 1
budynek
Przedszkola, boisko,
parking, budynek
Centrum Kultury
- działka pod
Gotkowicami oraz
działki
w dyspozycji Gminy
wzdłuż dróg
gminnych i
wojewódzkiej.
- grunt rolny
wydzierżawiony,
w dyspozycji Gminy oraz grunty
zalesione ( tzw.
w dyspozycji Gminy Paskowe Doły)
- boisko
wielofunkcyjne

dz. usługowa
dz. zab.

ha
ha

0,0300
0,1945

dz. zab.

ha

0,1060

dz. zab.

ha

0,1465

dz. zab.

ha

2,8703

nieużytki

ha

1,4364

dz. rolne i
leśne

ha

18,2079

ha

1,6955

ha

13,9879

w dyspozycji Gminy

ha

0,6144

budynki
administracyjne
i magazyny oraz
urządzenia
techniczne SRH
„Promyk”

dz.
zabudowane
drogi gminne
oraz działki
na
poszerzenie
dróg
Sułoszowa
dz. zab.
II

dz. zab.

ha

0,1159

dz. zab.

ha

0,1152

dz. zab.

ha

0,0242

stacja CPN
budynek - strażnica
OSP
budynek byłej
zlewni OSM Skała

- grunt w
użytkowaniu
wieczystym

- grunt w
użytkowaniu
wieczystym
- we władaniu OSP
Sułoszowa II
- grunt w
użytkowaniu
wieczystym
-urządzona droga
asfaltowa z

6

dz. zab.

ha

0,1520

dz. zab.
dz. zab.

ha
ha

0,0510
0,0522

dz. zab.

ha

0,1310

dz. niezab.
drogi gminne
oraz działki
pod budowę
drogi

ha

1,6815

chodnikiem
i poboczem oraz
działka pod
parking przy
w dyspozycji Gminy
OSP.
Pomnik
- lokal użyt. w
Wdzięczności
budynku oddany w
budynek Apteki
najem
budynek
Przepompowni
w dyspozycji Gminy

ha

6,7744

w dyspozycji Gminy

dz. zab.

ha

0,0759

budynek - strażnica
OSP

dz. niezab.

ha

0,0735

dz. usługowa

ha

0,0140

dz. usługowa

ha

1,2795

dz. zab.

ha

0,5016

dz. zab.

ha

0,2771

dz. niezab.

ha

0,1640

dz. rolna

ha

0,0590

dz. niezab.

ha

0,1520

drogi gminne
oraz działki
pod budowę
drogi

ha

5,2832

dz. zab.

ha

1,8400

dz. zab.

ha

0,0808

Wielmoża dz. zab.

ha

0,0583

Sułoszowa
III

- we władaniu OSP
Sułoszowa III
- grunt w
w dyspozycji Gminy użytkowaniu
wieczystym
studnia - w
dyspozycji Gminy
- grunt w
baza byłego Kółka
użytkowaniu
Rolniczego
wieczystym
budynek Szkoły
- przekazane w
Podst. Nr 2,
trwały zarząd
sala gimnastyczna
boisko przy Szkole
- przekazane w
Podst. Nr 2
trwały zarząd
w dyspozycji Gminy - grunt
przeznaczony pod
w dyspozycji Gminy rów melioracyjny
w dyspozycji Gminy
w dyspozycji Gminy
budynek Szkoły
Podstawowej oraz
boisko
budynek – filia
Centrum Kultury
studnia i
przepompownia

dz. zab.

ha

0,3124

budynki INOXTech. s.c

dz. zab.
dz. niezab.

ha
ha

0,0900
0,0176

budynek pompowni
droga do budynku
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- grunt oddany w
użytkowanie
wieczyste

dz. zab.

ha

0,4446

dz. zab.

ha

0,1420

dz. niezab.

ha

1,2255

kamieniołom

ha

3,6500

dz. rolne

ha

0,8700

drogi gminne
oraz działki
na
poszerzenie
dróg

ha

11,9476

dz. zab.

ha

0,5690

dz. zab.

ha

0,0311

dz. zab.

ha

0,0463

dz. zab.

ha

0,0660

dz. zab.
Wola
Kalinowsk
a

ha

2,4220

Ojców

dz. zab.
dz. niezab.
dz. rolna

ha
ha
ha

0,0212
0,0100
0,8860

drogi gminne

ha

8,4363

dz. zab.

ha

½ 0,3583

pompowni
budynek - strażnica - we władaniu OSP
OSP
Wielmoża
studnia i zbiornik –
w dyspozycji Gminy
- działki
w dyspozycji Gminy budowlane na kol.
Długiej
w dyspozycji Gminy
- część
w dyspozycji Gminy
wydzierżawiona
w dyspozycji Gminy
budynek Zespołu
Placówek
Oświatowych,
boisko
budynek - strażnica
OSP, zbiornik p.poż
parking
budynek
przepompowni
budynek
oczyszczalni
ścieków

- we władaniu OSP
Wola Kalinowska

- część gruntu
wydzierżawiona

- we władaniu
Zakładu
Energetycznego
budynek stacji trafo
-przepompownia
w dyspozycji Gminy
kanalizacyjna
w dyspozycji Gminy
- działka
przekazana
darowizną na rzecz
Gminy Sułoszowa
w dyspozycji Gminy
w dyspozycji Gminy - zbiornik wodny

Ogólna wartość gruntów mienia komunalnego wynosi: 2 499 400,50 zł.
V.

Informacja o stanie realizacji polityk, programów i strategii.

A. Strategia rozwoju
1. Gmina posiada uchwaloną Uchwałą Rady Gminy XXIII/178/2013 Rady Gminy
Sułoszowa z dnia 24 stycznia 2013 Strategię Rozwoju Gminy na lata 2014-2020.
Strategia zakłada realizacje zadań w 6 celach strategicznych;
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CEL STRATEGICZNY NR 1 - Wykorzystanie potencjału przyrodniczo - kulturowego dla
podniesienia atrakcyjności turystycznej Gminy. Z planowanych w tym celu 10 zadań dwa
zostały zrealizowane a pozostałe wymagają przedefiniowania lub rezygnacji z uwagi na
brak prawnej możliwości ich realizacji.
CEL STRATEGICZNY NR 2 - Wysokiej jakości kapitał ludzki wzmacniający
konkurencyjność gospodarczą Gminy. Planowane zadania sa zrealizowane lub w trakcie
realizacji.
CEL STRATEGICZNY NR 3 - Przedsiębiorczość mieszkańców i silny sektor
gospodarczy podstawą trwałego rozwoju Gminy . Zadania zamknięte zostały
zrealizowane a zadania o charakterze ciągłym są na etapie realizacji.
CEL STRATEGICZNY NR 4 - Podniesienie atrakcyjności Gminy jako miejsca do życia
poprzez poprawę dostępu do podstawowych usług publicznych. Planowane zadania
zostały zrealizowane lub są w fazie realizacji.
CEL STRATEGICZNY NR 5 - Spójność terytorialna i dostępność komunikacyjna Gminy
w oparciu o rozwiniętą infrastrukturę drogową i informatyczną. Planowane zadania
zostały zrealizowane lub są w fazie realizacji.
CEL STRATEGICZNY NR 6 - Wysoka efektywność funkcjonowania Gminy dzięki
wielopłaszczyznowej współpracy z sąsiednimi gminami i innymi podmiotami. Planowane
zadania maja charakter ciągły i są w stanie realizacji.
Analizując stopień realizacji celów przyjętych w Strategii stwierdzić należy że większość
planowanych zadań została zrealizowana bądź jest w fazie realizacji. Strategia wymaga
jednak przeprowadzenia ewaluacji.
B. Ład przestrzenny
Gmina posiada aktualne uchwalone uchwałą nr XXIV/193/2017 Rady Gminy
Sułoszowa z dnia 14.02.2017 r.
Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego.
Gmina ma uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla 5 146
ha, co stanowi 96,36 % powierzchni Gminy.
MPZP uchwalone zostały w;
 2007 roku dla sołectwa Sułoszowa I i Wola Kalinowska w oraz obowiązujący
MPZP dla Parnasu z 1998r.,
 2005 roku dla sołectwa Sułoszowa II i Sułoszowa III.,
 2005 r. dla sołectwa Wielmoża wraz z jego zmianami z 2009 r., 2019 r.
C. Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Sułoszowa
I. Podstawa prawna gospodarowania zasobem nieruchomości
Podstawę prawną sporządzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości
stanowi art. 25 ust.2 i ust.2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami.
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Zgodnie z art. 24 ust.1 w/w. ustawy 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.
Gminnym zasobem nieruchomości Gminy Sułoszowa gospodaruje Wójt w szczególności
poprzez:
- ewidencjonowanie nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości;
- zapewnienie wyceny nieruchomości zasobu;
- zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem;
- wykonywanie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości
udostępniane z zasobu oraz prowadzenie windykacji tych należności;
- zbywanie oraz nabywanie nieruchomości;
- wydzierżawianie, wynajmowanie i użyczanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu,
przy czym umowa zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony
wymaga zgody rady Gminy; zgoda rady Gminy wymagana jest również w przypadku, gdy po
umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których
przedmiotem jest ta sama nieruchomość;
- podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach
dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, o zapłatę należności
za korzystanie z nieruchomości, o roszczeni ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia;
- składanie wniosków o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości oraz wpis w księdze
wieczystej;
- sporządzenie planów wykorzystania zasobu nieruchomości;
- przygotowywania opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych;
- dokonywanie podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości;
- wyposażanie nieruchomości w urządzenia infrastruktury technicznej
Plan wykorzystania zasobu w szczególności:
1) zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu oraz nieruchomości oddanych
w użytkowanie wieczyste;
2) prognozę;
a) dotyczącą udostępnienia zasobu oraz nabywania nieruchomości do zasobu,
b) poziom wydatków związanych z udostępnieniem nieruchomości zasobu oraz nabywania
nieruchomości do zasobu,
c) wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oddanych
w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości
3) program zagospodarowania nieruchomości zasobu.
Plan wykorzystania zasobu nieruchomości nakreśla główne kierunki i działania związane
z gospodarowaniem mieniem Gminy. Przyjęto założenie, że w stosunku do każdej
nieruchomości rozstrzygnięcia o sposobie i formie zagospodarowania będą zapadały
indywidualnie. Gminny zasób nieruchomości będzie wykorzystywany zgodnie z ustaleniami
wynikającymi z uchwał budżetowych na poszczególne lata, w oparciu o przepisy ustawy
o gospodarce nieruchomościami, Kodeksu cywilnego oraz podejmowanym uchwałami
związanymi a gospodarowaniem nieruchomości.
II. Mienie Gminy Sułoszowa
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Do mienia gminnego należą nieruchomości stanowiące przedmiot własności Gminy
Sułoszowa i obejmuje:
- zasób Gminy – 88,2912 ha ( w 2018 r. 88,1206 ha)
- grunty oddane w użytkowanie wieczyste – 2,5624 ha (bez zmian w stosunku do 2018 r.)
Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Sułoszowa, wg. stanu na dzień
1 stycznia 2020 roku, wynosi 90,8536 ha. Odnotowano nieznaczny przyrost powierzchni w
stosunku do 2018 r. - o 0,171 ha - .
III. Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Sułoszowa
Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Sułoszowa w roku 2019 następowało poprzez:
- kupno, darowiznę, zamianę;
- komunalizację, gdzie przedmiotem postępowania jest przeniesienie prawa własności
nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy;
- nabywanie nieruchomości na podstawie decyzji administracyjnych – wydawanych na
podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy
z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje
publiczną oraz ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych;
- inne czynności prawne np. wykonanie prawa pierwokupu, spadek, zasiedzenie.
Do zasobu gminnego nabywane będą przede wszystkim nieruchomości służące realizacji
zadań własnych Gminy. Nabywanie nieruchomości realizowane będzie w ramach
posiadanych środków finansowych.
IV. Prognoza dotycząca wykorzystania nieruchomości Gminy Sułoszowa
1. Zbywanie nieruchomości:
a) w roku 2019 przewidywano do zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 5 działek
położonych w obrębie Sułoszowa II (w ramach złożonych wniosków po spełnieniu warunku –
na poszerzenie działki siedliskowej).
b) dopuszczano zbycie innych nieruchomości w miarę potrzeb,
2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
W roku 2019 do Urzędu Gminy nie wpłynął żaden wniosek o przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
3. Pozostałe formy udostępniania nieruchomości z zasobu Gminy
Nieruchomości, które nie zostały przeznaczone na realizację zadań Gminy lub na
sprzedaż były udostępniane na warunkach określonych w umowach dzierżawy, najmu lub
użyczenia.
Plan gospodarowania nieruchomościami gminnymi zakładał na rok 2019 kontynuację
dotychczasowych umów dzierżawy najmu i użyczenia oraz zawieranie nowych umów na
podstawie składanych wniosków.
V. Wydatki związane z udostępnianiem nieruchomości z zasobu oraz nabywaniem
nieruchomości z zasobu
W budżecie na rok 2019 zaplanowano wydatki związane ze zbywaniem lub
udostępnianiem nieruchomości z zasobu oraz nabywaniem nieruchomości do zasobu w
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następujących kategoriach; wyceny nieruchomości, opracowania geodezyjne (podziały
nieruchomości, ustalenie granic i inne, sporządzanie map do celów prawnych, koszty
dokumentacji np. wpisy w księgach wieczystych, wypisy rejestru gruntów w łącznej
wysokości: 55 000,00 zł.
VI. Dochody z gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości
1. Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste oraz dotyczące aktualizacji opłat
z tytułu użytkowania wieczystego
W budżecie na 2019 rok oszacowano uzyskanie dochodu z tytułu opłat za użytkowanie
wieczyste - 7 000,00 zł ( w 2018 r . szacowano 7829,28 zł).
Osiągnięty dochód wykonany z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości –
7 976,74 zł.
W kolejnych latach szacuje się osiągnięcie dochodu na poziomie 2019 roku jednak wpływy te
uzależnione mogą być od przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności, które będzie realizowane zgodnie ze składanymi przez użytkowników wieczystych
wnioskami.
W 2019 roku nie przewidywano i nie realizowano aktualizacji opłat z tytułu użytkowania
wieczystego.
W kolejnych latach obowiązywania planu decyzja o aktualizacji opłat z tytułu użytkowania
wieczystego zostanie podjęta po uprzedniej analizie cen na rynku nieruchomości.
2. Dochody z dzierżawy i najmu
Na podstawie aktualnie obowiązujących umów dzierżawy i najmu w 2019 r. planowano
uzyskać dochód na poziomie 148 000, 00 zł ( w 2018 r. planowano 12 000,00 złotych)
Uzyskany dochód wykonany z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz
wynikające z innych umów o podobnym charakterze wyniósł 153 136,97 zł.
W latach następnych planuje się uzyskać dochód na poziomie 2019 roku i będzie on
uzależniony od składania nowych wniosków o dzierżawę lub najmu, jak i składanych
wniosków o przedłużenie aktualnie obwiązujących umów.
3. Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości będących w zasobie Gminy
W 2019 roku planowano sprzedaż 5 działek położonych w obrębie Sułoszowa II
i oszacowano dochód ze sprzedaży w wysokości 19 000,00 zł ( w 2018 r. szacowano sprzedaż
7 działek i dochód na poziomie 90 000,00 złotych).
Uzyskany dochód wykonany ze sprzedaży nieruchomości oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości – 19 092,59 zł.
Przewidywano możliwość zbycia innych nieruchomości niż zaplanowane w zależności od
składanych wniosków o sprzedaż, a cena będzie ustalana na podstawie operatów
szacunkowych sporządzanych przez rzeczoznawców majątkowych.
VII. Program zagospodarowania nieruchomości zasobu
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Gmina Sułoszowa gospodaruje zasobem nieruchomości zgodnie z zasadami racjonalnej
gospodarki, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, uwzględniając w pierwszej
kolejności potrzeby społeczności lokalnej i realizację zadań publicznych. Gminny zasób
nieruchomości wykorzystywany jest na cele rozwojowe Gminy.
Program zagospodarowania nieruchomości zasobu gminnego w roku 2019 zakładał
kontynuowanie dotychczasowych umów dzierżawy i najmu. Ze sprzedaży wyłączeniu
podlegają nieruchomości niezbędne do realizacji zadań własnych Gminy, a szczególności
grunty i obiekty użyteczności publicznej oraz nieruchomości niezbędne do realizacji
inwestycji gminnych.
Realizacja programu zagospodarowania nieruchomości następowała zgodnie z wiążącymi
organ wykonawczy ustaleniami, wynikającymi z obwiązujących przepisów prawa.
Plan wykorzystania zasobu mieszkaniowego Gminy:
Gmina w swoim zasobie posiada 5 lokali mieszkalnych (3 w budynku Szkoły Podstawowej
Nr 2 w Sułoszowej, 1 w budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Woli
Kalinowskiej i 1 w budynku filii Centrum Kultury w Wielmoży). Gmina posiada również
1 lokal socjalny w budynku po posterunku Policji w Sułoszowej.
Zasady polityki czynszowej oraz zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu
mieszkaniowego Gminy zostały określone w programie gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy w latach 2017-2021. W 2019 roku wszystkie lokale mieszkalne były
wykorzystane.
D. Program opieki nad zabytkami
1. Gmina nie posiada uchwalonego Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.
2. Gmina prowadzi Gminny Rejestr Zabytków w którym znajduje się 88 pozycji.
Infrastruktura komunalna
E. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu publicznego
Gmina nie posiada opracowanego planu rozwoju transportu publicznego. Do jego
opracowania są zobowiązane jednostki samorządu terytorialnego o liczbie ludności powyżej
50 tys.
Gmina posiada opracowany i przyjęty uchwałą Rady Gminy w 2017r. Plan mobilności dla
Gminy w oparciu o który realizuje zadania w ramach programu „Niskoemisyjny transport
miejski” poprawiając stan infrastruktury transportowej oraz budując ścieżki rowerowe.
F. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych
Gmina nie posiada uchwalonego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych.
Środowisko
G. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2015-2020
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Plan gospodarki nisko emisyjnej Gminy Sułoszowa na lata 2015-2020 został uchwalony 19
maja 2015 roku. Plan Gospodarki niskoemisyjnej zakłada ograniczenie zużycia energii o 7334
GJ/rok oraz emisji CO2 o 1230 Mg/rok do roku 2020 w stosunku do roku bazowego 2013.
Stan realizacji do 2019 r.
1 Ograniczenie zużycia energii w budynkach i infrastrukturze komunalnej
- Wymiana starych pomp tłoczących wodę (szt. 2) na pompowni wody wodociągu gminnego
w Wielmoży.
- Wymiana starych pomp tłoczących wodę (szt. 2) na pompowni wody wodociągu gminnego
w Sułoszowej (studnia S 1).
- Wymiana przestarzałych źródeł światła na energooszczędne świetlówki lub ledy - plan
obejmie wymianę 100 szt. punktów świetlnych Zadanie zrealizowano w całości w szkole
podstawowej w Wielmoży
- Opracowanie audytu energetycznego wskazującego zakres niezbędnych modernizacji w Budynku Zespołu Szkół nr 1 w Sułoszowej.
- docieplenie ścian 300 m 2 oraz stropu 70 m2 oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na
ujęciu wody w Sułoszowej.(Studnia S1) oraz Przepompownia wody w Wielmoży (Kółko
Rolnicze)
- Wymiana oświetlenia ulicznego w gminie. Przewiduje się że w ramach poddziałania
wymienionych zostanie 50 punktów świetlnych sodowych na ledowe – zamontowano 10
punktów
W 2019 r. wymieniono kocioł gazowy w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1, budynku
Centrum Kultury oraz remizie OSP Sułoszowa I..
2: Ograniczenie zużycia energii w transporcie
- W Planie założono budowę 4 km nowych ścieżek rowerowych i ok 6 km istniejących zostanie zmodernizowane – dokonano modernizacji na chwilę obecną ok 3 km ścieżek rowerowych – w 2018 r. zbudowano 400 mb nowych ścieżek a w 2019 r. zbudowano 1 km (ul. Skalna w Sułoszowej oraz ul. Zielna w Woli Kalinowskiej).
3. Zmiana systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. i / lub produkcji energii elektrycznej
- W projekcie założono montaż 50 instalacji fotowoltaicznych – dokonano na chwilę obecną
montażu 45 takich instalacji. Jest w przygotowaniu zadanie zakładające montaż kolejnych
68 paneli fotowoltaicznych oraz 15 Kolektorów słonecznych i 3 pomp ciepła.
- wymiana pieców węglowych na węglowe V klasy dla osób fizycznych w programie
założono wymianę 45 pieców – na chwile obecną dokonano 37 wymiany pieców węglowych
na węglowe oraz 23 wymiany węglowych na gazowe w roku 2018 a w roku 2019
wymieniono 31 kotłów węglowych na gazowe oraz 26 węglowych na gazowe co razem za
lata 2018 i 2019 daje wymianę łącznie 117.
- W budynkach komunalnych przewiduje się w programie wymianę 4 kolejnych kotłów na
nowoczesne jednostki kondensacyjne – dokonano 2 wymiany.
Polityka społeczna
H. Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych
Obowiązkowym zadaniem własnym każdej Gminy jest opracowanie i realizacja
Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Strategia Rozwiązywana Problemów Społecznych Gminy Sułoszowa na lata 2014 – 2020 została przyjęta uchwałą Nr
XXXI / 249 / 2013 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 23 grudnia 2013 roku. Jest to dokument,
który określa priorytety w działaniach Gminy w zakresie polityki społecznej.
Wskazuje ona na kluczowe kwestie społeczne, z jakimi borykają się mieszkańcy Gminy Sułoszowa oraz wytycza kierunki działań na rzecz niwelowania zjawisk społecznie niepo14

żądanych, dolegliwych i negatywnych, a także zajmuje się tworzeniem mechanizmów
wzmacniających efektywność dokonywanych zmian.
Podstawowym elementem i nadrzędnym celem Strategii są przedsięwzięcia, które prowadzone będą w oparciu o współdziałanie aktywnych podmiotów (zasoby ludzkie i instytucjonalne) działających na scenie publicznej.
Odpowiedzią na faktyczne potrzeby i problemy mieszkańców będą działania realizowane na trzech poziomach:
A. Profilaktyki
B. Pomocy doraźnej
C. Długofalowych programów naprawczych
Działania kierowane były głównie do środowisk, które pozostają na marginesie życia
społecznego, wykluczonych społecznie lub zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego. Natomiast głównym narzędziem stosowanym w celu dokonania pozytywnych zmian była
praca socjalna, rozumiana jako wszelkie działania typu prospołecznego, których celem jest
podtrzymywanie, chronienie lub rozwijanie interesów jednostek, rodzin, grup i społeczności.
Działania realizowane są za pośrednictwem celu głównego, któremu przyporządkowanych zostało 3 cele strategiczne z opisem i charakterystyką ich wykonania.
Cel główny to” Aktywizacja społeczno-zawodowa oraz wsparcie rodzin zagrożonych
wykluczeniem społecznym w Gminie Sułoszowa.
Cel strategiczny 1 – Wspieranie rodzin oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży.
Kierunki działań do powyższego celu:
1) Wzmocnienie pracy socjalnej z rodzinami w szczególności dotkniętymi bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.
2) Współpraca ze szkołami w zakresie diagnozowania potrzeb dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją.
3) Tworzenie i wdrażanie 3 letniego Programu Wspierania Rodziny.
4) Udzielenia przez GOPS pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej z systemu pomocy społecznej.
5) Zatrudnienie, w razie potrzeby, asystentów rodziny dla rodzin przeżywających
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
6) Zintegrowanie działań na rzecz rodziny i dziecka w gminie poprzez stały kontakt
oraz współpracę placówek oświatowych, kulturalnych, jednostek pomocy społecznej, służby zdrowia, sądu rejonowego, kuratorów sądowych i policji.
7) Zapobiegania degradacji społecznej dzieci i młodzieży poprzez organizowanie
czasu wolnego.
8) Zapewnienie rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym i przemocy
w rodzinie lepszego dostępu do wsparcia psychologicznego, prawnego oraz społecznego.
9) Utworzenie na terenie gminy placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.
10) Wdrażanie i realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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11) Prowadzenie i rozwój działalności Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób
uzależnionych i ich rodzin.
12) Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
13) Prowadzenie Punktu Informacji Wsparcia i Pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
14) Realizowanie procedury Niebieskie Karty w celu zapewnienia działań instytucji
zajmujących się przemocą na terenie Gminy.
15) Rozpowszechnianie informacji wśród mieszkańców Gminy w zakresie rozwiązywania problemów związanych z przemocą i uzależnieniami.
16) Pomoc osobom dotkniętym przemocą poprzez zapewnienie miejsc w ośrodkach
wsparcia.
17) Kierowanie sprawców przemocy w rodzinie do udziału w programach korekcyjnoedukacyjnych.
18) Budowanie sieci współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym wypracowanie standardów reagowania i pomocy osobom w sytuacjach kryzysowych.
19) Podnoszenie kwalifikacji osób pracujących na rzecz pomocy rodzinom
z problemem alkoholowym.
20) Bieżąca kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
21) Zapewnienie dostępu mieszkańców do świadczeń z zakresu podstawowej opieki
zdrowotnej.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2019 roku przyznawał pomoc rodzinom z następujących powodów: ubóstwo, potrzeba ochrony macierzyństwa, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, przemoc w rodzinie, alkoholizm, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, zdarzenie losowe.
Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej
mogą otrzymać wsparcie od Gmin w postaci asystenta rodziny. Możliwość taka wynika z
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na Gminy obowiązek udzielania pomocy rodzinom dysfunkcyjnym z dziećmi. Pomoc ta realizowana jest poprzez działania asystenta rodziny, który
wspiera rodziny w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci.
Asystent rodziny przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie
potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci.
Zadaniem asystenta rodziny jest realizowanie pogłębionej pracy socjalnej z rodziną,
u której występują problemy opiekuńczo- wychowawcze.
Ośrodek Pomocy w 2019 roku zatrudniał 1 asystenta rodziny, który pracował z 2
rodzinami.
Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje w ramach pomocy osobom w sytuacjach
kryzysowych z następującymi organizacjami i instytucjami: Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Gminna Komisja Rozwiązywania
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Problemów Alkoholowych oraz Rozwiązywania Problemów Narkomanii, Powiatowy Urząd
Pracy, Caritas, PCK, Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo”.
Dzięki zebraniom Zespołu Interdyscyplinarnego, na bieżąco poruszany jest problem
przemocy w rodzinie. Podczas zebrań Zespołu Interdyscyplinarnego diagnozowany jest
problem przemocy w rodzinie, inicjowane są interwencje oraz udzielana jest pomoc w środowisku lokalnym.
W 2019 roku prowadzono pracę z 7 rodzinami „Niebieska Karta”, (w tym z jedną rodziną z lat ubiegłych).
W ramach procedury „Niebieskie Karty” w grupach roboczych pracowali: policjanci,
pracownicy socjalni, pedagog, nauczyciele, pielęgniarki środowiskowe, pełnomocnik Wójta
ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, kuratorzy.
Na terenie Gminy Sułoszowa działa Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej który mieści
się w Urzędzie Gminy.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułoszowej w 2019 roku realizował projekt
pn. „Szansa na rozwój w Gminie Sułoszowa” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Celem głównym projektu
była kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa lub tylko społeczna osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Sułoszowa – klientów systemu
pomocy społecznej. W 2019r. w ramach projektu organizowane było poradnictwo
psychologiczne, poradnictwo logopedyczne, rehabilitacja indywidualna, a w ramach
aktywizacji społeczno-zawodowej organizowano kursy zawodowe oraz warsztaty grupowe.
W 2019r. w ramach projektu pomoc otrzymały 44 osoby.
Cel strategiczny 2 – Przeciwdziałanie bezrobociu oraz ubóstwu
Kierunki działań do powyższego celu:


Podejmowanie współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie upowszechnienia ofert pracy, informacji o wolnych miejscach pracy, szkoleniach, stażach, organizacja robót publicznych, prac społecznie użytecznych, interwencyjnych.
 Prowadzenie pracy socjalnej z osobami bezrobotnymi.
 Zmniejszenie skutków bezrobocia poprzez pomoc finansową udzielaną przez GOPS.
 Opracowanie i realizacja projektów dla osób bezrobotnych, w tym projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych (w tym z funduszy Unii Europejskiej).
 Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 Wspieranie aktywności zawodowej osób bezrobotnych.
 Wsparcie osób ubogich pracą socjalną.
 Udzielanie przez GOPS pomocy finansowej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji.
 Zabezpieczenie potrzeb bytowych dzieci z rodzin ubogich (organizacja dożywania
w szkołach, organizacja wypoczynku letniego i zimowego).
 Podejmowanie współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób ubogich.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułoszowej współpracuje z Urzędem Pracy
w Krakowie oraz Filią w Słomnikach.
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Wielokierunkowe działania podejmowane w ramach realizacji strategii rozwiązywania
problemów społecznych w Sułoszowej sprawiają, iż niektóre z zadań wpisują się w więcej niż
jeden cel Strategii. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż np. świadczenia przyznawane
w związku z ubóstwem stanowią jednocześnie realne wsparcie dla rodzin i odwrotnie –
świadczenia pomocy materialnej dla uczniów czy świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego istotnie wpływają na zmniejszenie skali ubóstwa.
Biorąc pod uwagę, iż zasadniczym celem pomocy społecznej jest takie wsparcie, które
w miarę możliwości doprowadzić ma klientów do ich życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem, podkreślić należy, iż podejmowane w 2019 r. działania GOPS u, podobnie jak w ubiegłych latach realizacji Strategii, nie skupiały się jedynie na doraźnej pomocy finansowej, a miały charakter kompleksowy.
W ramach działań zmierzających do wsparcia bezrobotnych i poszukujących pracy,
szczególnie istotną rolę pełniły takie formy pomocy jak realizacja pracy socjalnej oraz organizowanie prac społecznie użytecznych dla bezrobotnych. Do zadań pracowników socjalnych poza przeprowadzaniem wywiadu środowiskowego służącego ustaleniu sytuacji klienta i
określeniu planu ewentualnej pomocy, należało przede wszystkim prowadzenie szeroko rozumianej pracy socjalnej, czyli takiej działalności, która pomagała mu we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do pełnienia ról społecznych.
W 2019 roku przyznawaniem świadczeń z pomocy społecznej zajmowało się 3 pracowników socjalnych, którzy realizowali także na rzecz ww. rodzin pracę socjalną. Jej celem
była pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Pracownicy
socjalni udzielali pomocy w postaci pracy socjalnej i poradnictwa socjalnego także wielu innym rodzinom dotkniętym problemem przemocy, które nie korzystały ze świadczeń pomocy
społecznej, a które były objęte procedurą „Niebieskie Karty”.
W celu ograniczenia zjawiska ubóstwa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia ubogim bezpieczeństwo socjalne, które obejmuje pomoc pieniężną jak i niepieniężną.
Cel strategiczny 3 – Zwiększenie wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych
Kierunki działań do powyższego celu:
1) Prowadzenie pracy socjalnej z osobami starszymi i niepełnosprawnymi.
2) Udzielanie przez GOPS pomocy finansowej i rzeczowej osobom starszym
i niepełnosprawnym.
3) Podnoszenie kwalifikacji pracowników GOPS zajmujących się problematyką niepełnosprawności oraz pomocy osobom starszym.
4) Prowadzenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych.
5) Rozwijanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez osoby starsze
i niepełnosprawne.
6) Zwiększenie dostępu osób starszych i niepełnosprawnych do informacji o możliwych
formach wsparcia.
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7) Rozwijanie i promowanie oferty kulturalnej, oświatowej i rozrywkowej dla osób starszych.
8) Kierowanie osób do Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają
pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych
lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę
możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
W 2019 roku realizowano usługi opiekuńcze poprzez zawarcie umów pomiędzy Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułoszowej a wykonawcami usług
opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby. Działania te wpłynęły znacząco na zagospodarowanie czasu wolnego osób starszych i niepełnosprawnych oraz wydłużenie okresu aktywności fizycznej i psychicznej tych osób.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułoszowej współpracuje ze Środowiskowym
Domem Samopomocy w Woli Kalinowskiej. Osoby z Gminy Sułoszowa uczęszczają na
Warsztaty Terapii Zajęciowej, które odbywają się w Skale i Woli Kalinowskiej. Podczas zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Woli Kalinowskiej uczestnicy dzieleni są na
grupy terapeutyczne w poszczególnych blokach tematycznych. Ze względu na specyfikę
schorzeń praca z Uczestnikami była dostosowana do ich możliwości. W Środowiskowym
Domu Samopomocy w Woli Kalinowskiej odbywały się treningi w ramach następujących
pracowni: kulinarnym, plastyczno- ceramicznym, witrażu, komputerowym, majsterkowicza.
Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można
zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.
Podsumowanie
Monitoring Strategii jest stałym procesem obserwacji, która ma na celu zapewnienie
informacji na temat słuszności i skuteczności podejmowanych działań. W związku
z powyższym dla zagwarantowania tego, że założone cele postawione w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sułoszowa są realizowane konsekwentnie i rzetelnie, dokonano przeglądu zadań wykonanych w 2019 roku.
Strategia wskazuje przede wszystkim kierunki działań w sferze poprawy warunków życia
i funkcjonowania mieszkańców Gminy.
„Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułoszowa na lata 20142020” wskazuje na ważność poszerzania i pogłębiania form pracy socjalnej, rozwój współpracy z innymi instytucjami i organizacjami, które zajmują się głównie pomocą społeczną.
Strategia ta stworzona została dla polepszenia sytuacji życiowej mieszkańców Gminy
Sułoszowa i ma ona za zadanie w pewnym stopniu wyrównywać szanse zawodowe, edukacyj-
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ne i zdrowotne mieszkańców. Bardzo ważna jest pomoc w podniesieniu standardów życia
i pomocy osobom starszym oraz niepełnosprawnym.
Analizując „Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułoszowa na
lata 2014-2020” można stwierdzić, że działania, które podejmowane były na terenie Gminy
Sułoszowa, przyczyniły się do zmniejszenia zjawiska marginalizacji i wykluczenia społecznego.
I. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii
Gminny Program Profilaktyki na rok 2019 przyjęty został Uchwałą Nr III/14/2018 Rady
Gminy Sułoszowa z dnia 28 grudnia 2018 roku.
Liczba mieszkańców Gminy Sułoszowa wg stanu na 31.12.2019 r wynosiła 5.826 osób,
w tym liczba mieszkańców powyżej 18 r. życia 4.644 osób.
Na terenie Gminy w roku 2019 nie wprowadzono ograniczenia w nocnej sprzedaży alkoholu
przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaży
wynosi 67, natomiast w miejscu sprzedaży 38; ogółem liczba zezwoleń wynosi 105.
Wg stanu na 31.12.2019 r. liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych wynosi 18,
w tym przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży ( sklepy) wynosi: 12, liczba
punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
(lokale gastronomiczne) wynosi: 6.
Liczba zezwoleń( stan na 31.12.2019r.) uprawniających do sprzedaży napojów alkoholowych
w sklepach , ważnych w 2019: 36, liczba zezwoleń w lokalach gastronomicznych: 9.
W roku 2019 wydano 28 zezwoleń , w tym 22 zezwolenia dla sklepów prowadzących
sprzedaż detaliczną alkoholu, 3 zezwolenia dla punktów oraz lokali gastronomicznych oraz
3 zezwolenia uprawniające na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych.
Jednorazowe zezwolenia były wydane przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia stałe.
Wartość sprzedaży alkoholu sprzedanego w 2019 na terenie Gminy ( na podstawie
oświadczeń złożonych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż i podawanie napojów
alkoholowych) wynosi razem 2.737. 253,52 zł,
w tym wartość sprzedanego alkoholu o zawartości do 4,5 % oraz na piwo wynosi 1.
352.057,96 zł, dla alkoholu od 4,5% do 18% ( z wyjątkiem piwa) wynosi 146.503,29 zł, dla
alkoholu o zawartości powyżej 18% 1.238.692,27 zł)
Liczba decyzji wydanych w 2019 roku o wygaśnięciu zezwoleń z powodu likwidacji punktu
sprzedaży wynosi 4, w tym 2 dla sklepu spożywczo-przemysłowego oraz 2 dla lokalu
gastronomicznego.,
Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych skontrolowanych przez Gminną Komisję
wynosi 9.
Liczba członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynosi
7 osób.
W roku 2019 nie dokonywano zmian w składzie Gminnej Komisji.
Liczba osób, w stosunku, do których Gminna Komisja podjęła czynności zmierzające do
orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się
leczeniu w placówce leczenia uzależnienia od alkoholu w 2019 roku wynosi 43.
Liczba osób, z którymi prowadzili rozmowy członkowie Komisji w roku 2019 (osoby
uzależnione od alkoholu): 10
Członkowie ich rodzin: 2.
Gminna Komisja pełniła dyżury najczęściej w pierwsze poniedziałki miesiąca w godzinach
od 16.00 – do 17.00 ,w siedzibie Urzędu Gminy w Sułoszowej. Skład zespołu dyżurującego
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stanowili członkowie Komisji – minimum dwie osoby. W roku 2019 pełniono dyżur 10 krotnie.
Liczba osób, do których kierowano zaproszenia na dyżury Gminnej Komisji w 2019 roku
wynosi: 43.
Cztery osoby podjęło leczenie w Dziennym Oddziale Leczenia Uzależnień w Cianowicach,
ul. .Krakowska 250.
Dwie osoby dobrowolnie podjęło leczenie odwykowe:
1. W Poradni Leczenia Uzależnień-lecznictwo ambulatoryjne- działającej przy Nowym
Szpitalu w Olkuszu, ul. Żuradzka 21,
2. Na Oddziale Terapii Uzależnionych od Alkoholu przy Szpitalu Klinicznym
im. J. Babińskiego w Krakowie.
W 2019 odbyło się 7 spotkań Gminnej Komisji, najczęściej
miesiąca, w godz. od 15 do 16.

w pierwsze poniedziałki

Podczas spotkań Komisja zajmowała się opiniowaniem wniosków o wydanie zezwolenia na
sprzedaż
oraz na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
przeznaczonych
do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży w formie postanowień o wydanie
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych; zaopiniowano łącznie 11 wniosków
pozytywnie stwierdzających
usytuowanie punktu sprzedaży alkoholu, oraz zgodnie
z limitem, czyli maksymalną liczbą zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określoną
przez uchwałę Rady Gminy.
Liczba osób, wobec których Gminna Komisja wystąpiła w roku 2019 do Sądu Rejonowego w
Krakowie z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego 2.
Liczba rodzin, którym w 2019 roku udzielono pomocy w ramach grup roboczych ds.
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w skład których wchodzili członkowie Gminnej
Komisji – 12.
Ogólna liczba rodzin korzystających z pomocy materialnej Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w 2019 roku, objętych pomocą z powodu uzależnienia lub nadużywania alkoholu
przez co najmniej jednego z członków rodziny: 12 rodzin
Wielkość środków finansowych przeznaczonych przez GOPS na pomoc rodzinom
z problemem alkoholowym : 25.650,00 zł
Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego w Sułoszowej, ul. Krakowska 139, pokój nr 10 dla
osób z problemami psychologicznymi.
Na funkcjonowanie Punktu w roku 2019 przeznaczono 4.980,00. zł. Punkt funkcjonuje od
dnia 06 lutego 2019 - do nada., w każdą środę miesiąca w wymiarze 2 godzin. W roku 2019
z porad Punktu korzystały 22 osoby, udzielono 39 porad.
W zakresie prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych
dla dzieci i młodzieży realizowane przez
placówki oświatowe Gminy przeznaczono w roku 2019 łącznie 6.600,00 zł ; na prowadzenie
działań edukacyjnych w zakresie profilaktyki narkomanii: 6.000,00 zł.
J. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Program współpracy na 2019 rok został przyjęty Uchwałą Nr II/12/2018 z dnia 6 grudnia
2018r. W przedmiotowej Uchwale określono zakres współpracy z organizacjami
pozarządowymi.
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W 2019r. Gmina zleciła organizacjom pozarządowym;
1. prowadzenie Klubu Senior plus poprzez zagospodarowanie czasu wolnego osobom
nieaktywnym zawodowo w wieku 60+ oraz
2. prowadzenie aktywizacji zawodowej dla uczestników projektu pn.; „Szansa na rozwój
w gminie Sułoszowa”.
Na realizację zadania nr 1 przeznaczono 168 400,00 zł w tym z budżetu państwa 67 360,00 zł
Na zadanie nr 2 przeznaczono 130 000,00 zł ze środków EFS.
VI.
Realizacja uchwał Rady Gminy
A. Omówienie
W 2019 r. Rada Gminy Sułoszowa kadencji 2018-2023 pracuje pod przewodnictwem
Pana Adama Goraja. W 2019 r. Rada podjęła 133 uchwały.
B. Zestawienie szczegółowe przyjętych uchwał przedstawia się następująco:

C. Nazwa uchwały

Numer
uchwały

Data

Status (zrealizowana/w
trakcie
realizacji/niezrealizowana

Uchwała w sprawie: udzielania
dotacji celowej na
dofinansowanie kosztów
inwestycji służących ochronie
powietrza polegających na
wymianie źródeł ciepła w
budynkach mieszkalnych na
terenie gminy Sułoszowa
Uchwała w sprawie : wyrażenia
zgody na zakup działki
oznaczonej w ewidencji gruntów
nr 1470 o pow. 0.0310 ha
położonej w obrębie Sułoszowa
III Gmina Sułoszowa.
Uchwała w sprawie: udzielenia
Powiatowi Krakowskiemu
pomocy finansowej w formie
dotacji celowej w trybie Inicjatyw
Samorządowych w roku 2019.
Uchwała w sprawie: zajęcia
stanowiska w przedmiocie
wyrażenia zgody na rozwiązanie
z radnym Rady Gminy
Sułoszowa, Panem Adamem
Goraj stosunku pracy.
Uchwała w sprawie: powołania
pocztu sztandarowego.

IV/33/2019

31.01.2019 r. Przyjęty gminny program
dofinansowania wymiany
źródeł ciepła skutecznie
wdrożono

IV/31/2019

31.01.2019 r. Dokonano zakupu działki
1470 pod poszerzenie
drogi.

IV/32/2019

31.01.2019 r. Podpisano stosowne
porozumienia i
zrealizowano planowane
zadania

IV/33/2019

31.01.2019 r. Nie wyrażono zgody na
rozwiązanie umowy o
pracę.

IV/34/2019

31.01.2019 r. Powołano poczet
sztandarowy.

Uchwała w sprawie:
przystąpienia do sporządzenia

IV/35/2019

31.01.2019 r. Przystąpiono do zmiany
MPZP na wniosek
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zmiany miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego sołectwa
Sułoszowa I dla działki 1045
podjętego uchwałą Nr IX/48/07
Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29
czerwca 2007 r.
Uchwała w sprawie uchwalenia
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego dla terenów
położonych w sołectwie
Wielmoża przy ul. Doliny
Zachwytu
Uchwała w sprawie: udzielenia
Gminie Słomniki pomocy
finansowej w formie dotacji
celowej w roku 2019 oraz 2020.
Uchwała w sprawie: zmiany
Uchwały nr XL / 346 / 2018 Rady
Gminy Sułoszowa z dnia 27 lipca
2018 r. dotyczącej udzielenia
dotacji celowej dla Gminy Skała.
Uchwała sprawie: nabycia przez
Gminę Sułoszowa na własność w
formie darowizny działek
oznaczonych w ewidencji
gruntów nr 517/6 o pow. 0,0085
ha, nr 603/3 o pow. 0,0082 ha, nr
516/9 o pow. 0,0056 ha, nr 512/4
o pow. 0,0060 ha, nr 512/6 o
pow. 0,0056 ha, nr 587/1 o pow.
0,0118 ha, nr 510/2 o pow.
0,0118 ha, nr 506/2 o pow.
0,0057 ha, nr 505/2 o pow.
0,0053 ha, nr 581/1 o pow.
0,0048 ha, nr 503/3 o pow.
0,0047 ha, nr 498/6 o pow.
0,0047 ha, nr 497/2 o pow.
0,0058 ha, nr 545/1 o pow.
0,0053 ha, nr 495/6 o pow.
0,0052 ha, nr 494/4 o pow.
0,0044 ha, nr 493/4 o pow.
0,0058 ha, nr 492/2 o pow.
0,0053 ha, nr 540/1 o pow.
0,0050 ha, nr 490/4 o pow.
0,0050 ha, nr 538/1 o pow.
0,0050 ha, nr 489/2 o pow.
0,0055 ha, nr 536/1 o pow.
0,0052 ha, nr 488/2 o pow.
0,0052 ha, nr 534/1 o pow.
0,0052 ha, nr 531/1 o pow.

IV/36/2019

31.01.2019 r. Uchwalono MPZP dla
terenu przy ul. Doliny
Zachwytu w Wielmoży

IV/37/2019

31.01.2019 r. Obsługa programu
„Niskoemisyjny transport
miejski”

IV/38/2019

31.01.2019 r. Obsługa programu
Wymiany źródeł ciepła.

IV/39/2019

31.01.2019 r. Przejęto większość działek
pod poszerzenie ul.
Szkolnej w Woli
Kalinowskiej.
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0,0110 ha, nr 484/2 o pow.
0,0060 ha, nr 482/4 o pow.
0,0048 ha, nr 481/5 o pow.
0,0074 ha, nr 479/8 o pow.
0,0044 ha, nr 661/3 o pow.
0,0047 ha, nr 660/1 o pow.
0,0064 ha, nr 527/1 o pow.
0,0050 ha, nr 529/1 o pow.
0,0059 ha, nr 542/1 o pow.
0,0057 ha, nr 543/3 o pow.
0,0045 ha, nr 544/3 o pow.
0,0052 ha, nr 576/1 o pow.
0,0043 ha, nr 578/1 o pow.
0,0044 ha, nr 582/1 o pow.
0,0057 ha, nr 583/1 o pow.
0,0114 ha, nr 594/3 o pow.
0,0057 ha,nr 595/1 o pow.0,0056
ha położonych w obrębie Wola
Kalinowska Gmina Sułoszowa.
Uchwała w sprawie: przyjęcia
Programu opieki nad
bezdomnymi zwierzętami oraz
zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy
Sułoszowa.
Uchwała w sprawie: ustalenia
planu sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych
przez Gminę Sułoszowa oraz
określenia granic obwodów
publicznych szkół podstawowych
mających siedzibę na obszarze
Gminy Sułoszowa.
Uchwała w sprawie: Regulaminu
utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Sułoszowa.
Uchwała w sprawie: wyrażenia
zgody na zawarcie umowy
między Gminą Sułoszowa a
właścicielem posesji nr 1096/3
położonej w Sułoszowej I w
sprawie określenia zasad
partycypacji w kosztach
modernizacji drogi dz. Ew. nr
1919.
Uchwała w sprawie: dzielenia
Komisariatowi Policji w Skale
pomocy finansowej w formie
dotacji celowej za pośrednictwem
Funduszu Wsparcia Policji w
2019 r.

IV/40/2019

31.01.2019 r. Przyjęto program opieki
nad bezdomnymi
zwierzętami.

V/41/2019

28.02.2019 r. Ustalono sieć szkół
podstawowych oraz
określono ich obwody w
związku z likwidacją
gimnazjum.

V/42/2019

28.02.2019 r. Przyjęto Regulamin celem
dostosowania do zmiany
przepisów.

V/43/2019

28.02.2019 r. Podpisano stosowne
Porozumienia. Zadanie jest
w realizacji.

V/44/2019

28.02.2019 r. Przekazano środki na
zakup samochodu
operacyjnego.
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Uchwała w sprawie: wyrażenia
zgody na zakup działki
oznaczonej w ewidencji gruntów
nr 1470 o pow. 0.0310 ha
położonej w obrębie Sułoszowa
III Gmina Sułoszowa.
Uchwała w sprawie: udzielenia
Powiatowi Krakowskiemu
pomocy finansowej w formie
dotacji celowej w trybie Inicjatyw
Samorządowych w roku 2019.
Uchwała w sprawie: zmian w
budżecie Gminy Sułoszowa na
rok 2019
Uchwała w sprawie: zmiany
uchwały Nr XII/89/2015 Rady
Gminy Sułoszowa z dnia 24
listopada 2015 r. w sprawie
określenia wysokości opłaty
targowej w Gminie Sułoszowa.
Uchwała w sprawie: poboru
podatku od nieruchomości,
rolnego i leśnego od osób
fizycznych w drodze inkasa oraz
wyznaczenia inkasentów i
określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała w sprawie: uchwalenia
Planu Pracy Rady Gminy
Sułoszowa na 2019 r.
Uchwała w sprawie: planu i
podziału środków na
dofinansowanie form
doskonalenia zawodowego
nauczycieli na 2019 rok oraz
ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat za
kształcenie nauczycieli.
Uchwała w sprawie: ustalenia
tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dla
nauczycieli wymienionych w art.
42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26
stycznia 1982r. Karta
Nauczyciela zatrudnionych w
szkołach i przedszkolach, dla
których organem prowadzącym
jest Gmina Sułoszowa.
Uchwała w sprawie: wyrażenia
zgody na sprzedaż w formie
bezprzetargowej działek
oznaczonych w ewidencji

V/45/2019

28.02.2019 r. Pod poszerzenie drogi
gminnej w Sułoszowej III.
Zakupiono działkę.

V/46/2019

28.02.2019 r. Wycofano wcześniej
przyjętą uchwałę i przyjęto
nową, włączając nowe
zadanie na ul. Długiej

V/47/2019

28.02.2019 r. Wprowadzono zmiany w
budżecie Gminy.

V/48/2019

28.02.2019 r. Wskazano inkasentów
pobierających opłatę
targową.

V/49/2019

28.02.2019 r. Wyznaczono inkasentów
poboru podatku od
nieruchomości, rolnego i
leśnego.

V/50/2019

28.02.2019 r. Uchwalono plan pracy
Rady Gminy Sułoszowa.

VI/51/2019

29.03.2019 r. Dokonano podziału
środków na doskonalenie
zawodowe nauczycieli.

VI/52/2019

29.03.2019 r. Ustalono tygodniowy
obowiązkowy wymiar
godzin zajęć nauczycieli.

VI/53/2019

29.03.2019 r. Porządkowanie
istniejącego stanu.
Dokonano sprzedaży.
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gruntów nr 1245/3 o pow.0,0027
ha i nr 1247/2 o pow.0,0029 ha,
położonych w obrębie Sułoszowa
II stanowiących własność Gminy
Sułoszowa.
Uchwała w sprawie: wyrażenia
zgody na sprzedaż w formie
bezprzetargowej działki
oznaczonej w ewidencji gruntów
nr 1245/13 o pow.0,0077 ha
położonej w obrębie Sułoszowa II
stanowiącej własność Gminy
Sułoszowa.
Uchwała w sprawie: wyrażenia
zgody na sprzedaż w formie
bezprzetargowej działek
oznaczonych w ewidencji
gruntów nr 1245/12 o pow.0,0089
ha i nr 742/5 o pow.0,0101 ha
położonych w obrębie Sułoszowa
II stanowiących własność Gminy
Sułoszowa.
Uchwała w sprawie: przyjęcia
sprawozdania z realizacji zadań z
zakresu wspierania rodziny za rok
2018 oraz przedstawienie potrzeb
związanych z realizacją zadania
na rok 2019
Uchwała w sprawie: prowadzenia
zadania w zakresie aktywizacji
społeczno – zawodowej
realizowanej w ramach projektu
„Szansa na rozwój w Gminie
Sułoszowa” .
Uchwała w sprawie: udzielenia
Państwowej Straży Pożarnej
pomocy finansowej w formie
dotacji celowej za pośrednictwem
Funduszu Wsparcia PSP w 2019
roku.
Uchwała w sprawie: uchwalenia
Statutu Centrum Kultury w
Sułoszowej.
Uchwała w sprawie: udzielenia
dotacji celowej dla Gminy Skała
Uchwała w sprawie:
przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego sołectwa

VI/54/2019

29.03.2019 r. Porządkowanie
istniejącego stanu.
Dokonano sprzedaży.

VI/55/2019

29.03.2019 r. Porządkowanie
istniejącego stanu. Umowy
sprzedaży nie zrealizowano

VI/56/2019

29.03.2019 r. Zatwierdzono
sprawozdanie z
działalności GOPS za
2018r.

VI/57/2019

29.03.2019 r. Przyjęto zadanie do
realizacji.

VI/58/2019

29.03.2019 r. Dokonano przeglądu
aparatów powietrznych w
jednostkach OSP.

VI/59/2019

29.03.2019 r. Nadano statut.

VI/60/2019

29.03.2019 r. Obsługa programu
wymiany Kotłów
węglowych na
ekologiczne.
29.03.2019 r. Zmiana przeznaczenia
terenu pod boisko
sportowe.

VI/61/2019

26

Wielmoża, podjętego uchwałą Nr
XXXI/210/05 Rady Gminy w
Sułoszowej z dnia 7 lipca 2005 r.
dla części działek nr ewid. 6, 8/1,
8/4 (k.m 3-11) położonych w
Wielmoży, gmina Sułoszowa.
Uchwała w sprawie:
przystąpienia do programu w
ramach 10. Osi Priorytetowej
Wiedza i kompetencje, Działanie
10.1 Rozwój kształcenia
ogólnego, Poddziałanie 10.1.2
Wychowanie przedszkolne –
SPR.
Uchwała w sprawie:
przystąpienia do programu w
ramach 2 Osi priorytetowej
Cyfrowa Małopolska, Działanie
2.1 E-administracja i otwarte
zasoby, Poddziałanie 2.1.1
Elektroniczna administracja
Uchwała w sprawie:
przystąpienia do realizacji
projektu finansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach
programu Priorytet 10. Wiedza i
kompetencje Działanie 10.1
Rozwój kształcenia ogólnego
Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w
szkołach prowadzących
kształcenie ogólne.
Uchwała w sprawie: zmiany
uchwały nr XXVI/222/2017 Rady
Gminy Sułoszowa z dnia 28
kwietnia 2017 r., dotyczącej
określenia szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów
Uchwała w sprawie: określenia
metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami oraz
ustalenia stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie Gminy
Sułoszowa.
Uchwała w sprawie:
zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego

VIII/62/2019

17.05.2019 r. Uruchomiano dodatkowy
oddział przedszkolny w
Wielmoży wraz z
wyposażeniem.

VIII/63/2019

17.05.2019 r. Zgoda Rady Gminy na
przystąpienie do Programu.
Zadanie zrealizowano.

VIII/64/2019

17.05.2019 r. Zgoda Rady Gminy na
przystąpienie do Programu.
Zadanie w trakcie
podpisywania umowy
dotacji.

VIII/65/2019

17.05.2019 r. Rozszerzono częstotliwość
odbioru mebli i sprzętu
elektronicznego do 2 razy
w ciągu roku.

VIII/66/2019

17.05.2019 r. Ustalono stawkę za
gospodarowanie odpadami.

VIII/67/2019

17.05.2019 r. Zatwierdzono
sprawozdanie z
funkcjonowania SPZOZ za
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jednostki Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Sułoszowej.
Uchwała w sprawie: rezolucji
Rady Gminy Sułoszowa,
kierowanej do Marszałka
Województwa Małopolskiego,
dotyczącej utworzenia linii
autobusowej Olkusz -Sułoszowa
– Kraków.
Uchwała w sprawie:
przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego dla terenów
położonych w sołectwie
Wielmoża przy ul. Doliny
Zachwytu.
Uchwała w sprawie: udzielenia
Wójtowi Gminy Sułoszowa
wotum zaufania.

2018 r.
VIII/68/2019

17.05.2019 r

VIII/69/2019

17.05.2019 r

IX/70/2019

28.06.2019 r. Udzielono wotum zaufania
Wójtowi Gminy
Sułoszowa.

Uchwała w sprawie:
IX/71/2019
zatwierdzenia sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy
Sułoszowa za rok 2018.
Uchwała w sprawie: absolutorium IX/72/2019
za rok 2018 dla Wójta Gminy
Sułoszowa

28.06.2019 r. Zatwierdzono
sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy za 2018 r.

Uchwała w sprawie: udzielenia
IX/73/2019
Województwu Małopolskiemu
pomocy finansowej w formie
dotacji celowej w trybie Inicjatyw
Samorządowych w roku 2019.
Uchwała w sprawie: udzielenia
IX/74/2019
dotacji celowej dla Ochotniczej
Straży Pożarnej Sułoszowa II.

28.06.2019 r. Zawarto Porozumienie w
sprawie oświetlenia
przejście dla pieszych w
Pieskowej Skale - droga nr
773
28.06.2019 r. Ustalono kwotę
dofinansowania na zakup
samochodu dla OSP
Sułoszowa II.
28.06.2019 r. Ustalono kwotę
dofinansowania na zakup
samochodu dla OSP Wola
Kalinowska.
28.06.2019 r. Zatwierdzono
sprawozdanie z
działalności GOPS za 2018
r.
28.06.2019 r. Przyjęto uchwałę
dotyczącą oceny zasobów
pomocy społecznej za
2018 r.

Uchwała w sprawie: udzielenia
IX/75/2019
dotacji celowej dla Ochotniczej
Straży Pożarnej Wola
Kalinowska.
Uchwała w sprawie: przyjęcia
IX/76/2019
Programu Wspierania Rodziny w
Gminie Sułoszowa na lata 20192021.
Uchwała w sprawie: przyjęcia
IX/77/2019
oceny zasobów pomocy
społecznej za rok 2018 dla Gminy
Sułoszowa.
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Rezolucję w sprawie
wykluczenia z dojazdu do
Olkusza i Krakowa
przekazano m.in.
Wojewodzie
Małopolskiemu, Starostom
Olkusza i Krakowa.
Wszczęto procedurę
uchwalania MPZP.

28.06.2019 r. Udzielono absolutorium
dla Wójta Gminy za 2018r.

Uchwała w sprawie: zmian w
budżecie Gminy Sułoszowa na
rok 2019.

IX/78/2019

28.06.2019 r. Wprowadzono zmiany w
budżecie gminy
Sułoszowa.

Uchwała w sprawie: zmiany
Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sułoszowa

IX/79/2019

Uchwała w sprawie: nabycia
przez Gminę Sułoszowa na
własność w formie kupna działek
oznaczonych w ewidencji
gruntów nr 471/3 o pow. 0,0247
ha , nr 479/9 o pow. 0,0026 ha, nr
479/11 o pow.0,0020 ha, nr
479/12 o pow. 0,0147 ha
położonych w obrębie Wola
Kalinowska Gmina Sułoszowa.
Uchwała w sprawie: uchwalenia
zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Sułoszowa
dla działki nr 86/6 AM 3-12 i
części działki nr 311 AM 3-12
położonych w Wielmoży przy
ulicy Kamieniec Górny.
Uchwała w sprawie:
przystąpienia Gminy Sułoszowa
do uczestnictwa i realizacji
Projektu pn. Likwidacja wyrobów
zawierających azbest na terenie
Powiatu Krakowskiego.
Uchwała w sprawie: wyrażenia
zgody na zawarcie przez Gminę
Sułoszowa Porozumienia z
Gminą Skała w sprawie
wspólnego przygotowania i
złożenia wniosku o
dofinansowanie oraz wspólnej
realizacji zadania dotyczącego
elektronicznej administracji.
Uchwała w sprawie: zmiany
uchwały nr VIII/69/2019 Rady
Gminy Sułoszowa z dnia 17 maja
2019 r. w sprawie: przystąpienia
do sporządzenia zmiany
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego dla terenów
położonych w sołectwie
Wielmoża przy ul. Doliny
Zachwytu

IX/80/2019

28.06.2019 r. Wprowadzono zmiany w
Wieloletniej prognozie
Finansowej gminy
Sułoszowa.
28.06.2019 r. Zadanie w trakcie
procedury (pod
poszerzenie ul. Zielnej)

IX/81/2019

28.06.2019 r. Uchwalono SUiKZP dla
działek Wielmoża ul.
Kamieniec Górny.

IX/82/2019

28.06.2019 r. Przystąpiono do programu.
Zadanie jest na liście
rezerwowej.

IX/83/2019

28.06.2019 r. Przystąpiono do programu
i zawarto Porozumienie z
Gmina Skała. Zadanie jest
na liście rezerwowej.

IX/84/2019

28.06.2019 r. Wprowadzono zmianę
MPZP dla ul. Doliny
Zachwytu.
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Uchwała w sprawie: przyjęcia
„Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest dla Gminy
Sułoszowa na lata 2019-2032”
Uchwała w sprawie: wyrażenia
zgody na zakup działek
oznaczonych w ewidencji
gruntów nr 7/1 o pow. 0.0375 ha
oraz nr 6/1 o pow. 0,0356 ha
położonej w obrębie Wielmoża
arkusz 3-11, Gmina Sułoszowa.
Uchwała w sprawie: zmiany
Uchwały Nr XIX/131/2012 Rady
Gminy Sułoszowa z dnia 09
sierpnia 2012 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu
wynagradzania nauczycieli szkół
i placówek oświatowo wychowawczych na terenie
Gminy Sułoszowa.
Uchwała w sprawie: opłat za
usługi świadczone w Szkolnym
Schronisku Młodzieżowym w
Zespole Placówek Oświatowych
w Woli Kalinowskiej.
Uchwała w sprawie: przejęcia
zadań z zakresu właściwości
Powiatu Krakowskiego.

X/85/2019

29.07.2019 r. Przyjęto Program usuwania
wyrobów azbestowych na
lata 2019-2032.

XI/86/2019

9.08.2019 r.

Dokonano wydzielenia
działek i dokonano zakupu
w 2020r.

XI/87/2019

9.08.2019 r.

Zmieniono określony w %
dodatek za wychowawstwo
jednolita kwotę 300
złotych.

XI/88/2019

9.08.2019 r.

Przyjęto nowy cennik opłat
-Schronisko w Woli
Kalinowskiej.

XI/89/2019

9.08.2019 r.

Zawarto Porozumienie
celem budowy ścieżki
rowerowej na ul. Skalnej.

Uchwała w sprawie:
XI/90/2019
przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego sołectwa
Wielmoża dotyczącej terenów
położonych w otulinie
Dłubniańskiego Parku
Krajobrazowego podjętego
Uchwałą Nr XXXIII/216/2009
Rady Gminy Sułoszowa z dnia 06
października 2009 r. dla działki
nr 86/6 AM 3-12 i części działki
nr 311 AM 3-12.
Uchwała w sprawie: zmiany
XI/91/2019
Uchwały Nr IX/75/2019 z dnia 18
czerwca 2019 r. w sprawie
udzielenia dotacji celowej dla
Ochotniczej Straży Pożarnej
Wola Kalinowska
Uchwała w sprawie: zmian w
XI/92/2019
budżecie Gminy Sułoszowa na
rok 2019.

9.08.2019 r.

Wszczęto procedurę
zmiany MPZP.

9.08.2019 r.

Zwiększono kwotę
dofinansowania na zakup
samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP Wola
Kalinowska.

9.08.2019 r.

Wprowadzono zmiany do
budżetu Gminy Sułoszowa.
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Uchwała w sprawie: przejęcia
zadań z zakresu właściwości
Województwa Małopolskiego.

XI/93/2019

Uchwała w sprawie: udzielenia
dotacji celowej dla Ochotniczej
Straży Pożarnej Sułoszowa I.

XI/94/2019

Uchwała w sprawie: wyrażenia
zgody na zawarcie przez Gminę
Sułoszowa umowy o współpracy
z Gminą Skała oraz Ojcowskim
Parkiem Narodowym.
Uchwała w sprawie: przyjęcia
„Programu współpracy Gminy
Sułoszowa z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego
na rok 2020.”
Uchwała w sprawie: ustalenia
zasad udzielania dotacji celowej
dla osób fizycznych z budżetu
Gminy Sułoszowa na
dofinansowanie budowy
przydomowych biologicznych
oczyszczalni ścieków na terenie
Gminy Sułoszowa.
Uchwała w sprawie: wyrażenia
zgody na zamianę działki nr
184/2 o pow. 0,0179 ha będącej
własnością Gminy Sułoszowa na
działkę nr 164/2 o pow. 0,0390 ha
stanowiącą własność osób
fizycznych.
Uchwała w sprawie: zmiany
Uchwały Nr XI/88/2019 Rady
Gminy Sułoszowa z dnia 09
sierpnia 2019 r. w sprawie opłat
za usługi świadczone w
Szkolnym Schronisku
Młodzieżowym w Zespole
Placówek Oświatowych w Woli
Kalinowskiej.
Uchwała w sprawie: uchwalenia
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego dla terenu
położonego w zachodniej części
obrębu Sułoszowa I

XII/95/2019

9.08.2019 r.

Upoważnienie do zawarcia
Porozumienia na budowę
odwodnienia w ciągu drogi
773.
9.08.2019 r. Modernizacja centralnego
ogrzewania w remizie OSP
Sułoszowa zrealizowano i
rozliczono.
20.09.2019 r. Upoważnienie do zawarcia
Porozumienia o
współpracy z OPN

XII/96/2019

20.09.2019 r. Przyjęto program
współpracy z
organizacjami pożytku
publicznego na 2020 r.

XII/97/2019

20.09.2019 r. Wprowadzono zasady
udzielania dotacji na
budowę przydomowych,
biologicznych oczyszczalni
ścieków.

XII/98/2019

20.09.2019 r. Dokonano zamiany działek
przy ul. Leśnej w
Wielmoża.

XII/99/219

20.09.2019 r. Dodano publikacji uchwały
w Dzienniku Urzędowym
Woj. Małopolskiego.

XII/100/2019

20.09.2019 r. Uchwalono MPZP dla
terenu w obrębie
Sułoszowa I w zachodniej
części.
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Uchwała w sprawie: zmian w
budżecie Gminy Sułoszowa na
rok 2019
Uchwała w sprawie: zmiany
uchwały nr IX/74/2019 z dnia
28.06.2019 dotyczącej udzielenia
dotacji celowej dla Ochotniczej
Straży Pożarnej Sułoszowa II.
Uchwała w sprawie: nabycia
przez Gminę Sułoszowa na
własność w formie darowizny
działek oznaczonych w ewidencji
gruntów nr 486/1 o pow. 0,0098
ha, nr 515/2 o pow. 0,0059 ha
położonych w obrębie Wola
Kalinowska Gmina Sułoszowa.
Uchwała w sprawie: udzielenia
dotacji celowej dla Ochotniczej
Straży Pożarnej Wielmoża.
Uchwała w sprawie: zmiany
Uchwały Nr IX/75/2019 z dnia 18
czerwca 2019 r. dotyczącej
udzielenia dotacji celowej dla
Ochotniczej Straży Pożarnej
Wola Kalinowska zmienianej
Uchwałą Nr XI/91/2019 z dnia 09
sierpnia 2019 r.
Uchwała w sprawie: udzielenia
dotacji celowej dla Centrum
Kultury w Sułoszowej.

XII/101/2019

20.09.2019 r. Wprowadzono zmiany do
budżetu Gminy Sułoszowa.

XII/102/2019

20.09.2019 r. Zwiększono kwotę
dofinansowania na zakup
samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP
Sułoszowa II.
25.10.2019 r. Działki pod poszerzenie ul.
Szkolnej w Woli
Kalinowskiej

Uchwała w sprawie: określenia
limitu i rodzaju zadań do zlecenia
organizacjom pozarządowym w
roku 2020.
Uchwała w sprawie:
XIII/108/2019 wyrażenia zgody
na sprzedaż w formie
bezprzetargowej działek
oznaczonych w ewidencji
gruntów nr 884/9 o pow. 0,0246
ha, nr 884/11 o pow. 0,0011 ha,
nr 1258/35 o pow.0,0110 ha, nr
1258/40 o pow. 0,0001 ha
położonych w obrębie Sułoszowa
II stanowiących własność Gminy
Sułoszowa.
Uchwała w sprawie:
przystąpienia do sporządzenia
zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania

XIII/107/2019

XIII/103/2019

XIII/104/2019
XIII/105/2019

XIII/106/2019

XIII/108/2019

XIII/109/2019
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25.10.2019 r. Zakupiono 2 sztuki
aparatów powietrznych z
maską.
25.10.2019 r. Zwiększono kwotę
dofinansowania na zakup
samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP Wola
Kalinowska.

25.10.2019 r. Udzielono dotacje na
orkiestrę dętą w
Sułoszowej umożliwiając
udział w programie
Marszałkowskim.
25.10.2019 r. Określono limity środków
dla zadań realizowanych
poprzez organizacje
pozarządowe.
25.10.2019 r. Dostosowanie do stanu
rzeczywistego
zużytkowania terenu.
Zadanie przygotowane do
kontraktu.

25.10.2019 r. Przystąpiono do punktowej
zmiany SUiKZP.

przestrzennego gminy Sułoszowa
dla części działki 371/1 i działki
nr 372 położonych w Woli
Kalinowskiej oraz dla części
działek nr 2/6, 2/8 i 3/2 (AM 311) w Wielmoży.
Uchwała w sprawie: zmiany
brzmienia Uchwały Nr
XLII/370/2018 Rady Gminy
Sułoszowa z dnia 28 września
2018 r. w sprawie: wspólnego
prowadzenia z Powiatem
Krakowskim zadań w zakresie
promocji zdrowia i edukacji
zdrowotnej.
Uchwała w sprawie: przejęcia
zadań z zakresu właściwości
Powiatu Krakowskiego
Uchwała w sprawie: zmian w
budżecie Gminy Sułoszowa na
rok 2019
Uchwała w sprawie: wysokości
stawek podatku od
nieruchomości.
Uchwała w sprawie: ustalenia
stawek podatku od środków
transportowych na terenie Gminy
Sułoszowa.
Uchwała w sprawie: zmiany
Uchwały Nr XII/97/2019 Rady
Gminy Sułoszowa z dnia 20
września 2019 r. w sprawie:
ustalenia zasad udzielania dotacji
celowej dla osób fizycznych z
budżetu Gminy Sułoszowa na
dofinansowanie budowy
przydomowych, biologicznych
oczyszczalni ścieków na terenie
Gminy Sułoszowa.
Uchwała w sprawie: przekazania
środka trwałego – samochodu
specjalnego dla OSP Wola
Kalinowska.
Uchwała w sprawie: przekazania
środka trwałego – samochodu
specjalnego dla OSP Sułoszowa
II.
Uchwała w sprawie: udzielenia
dotacji celowej dla Ochotniczej
Straży Pożarnej Sułoszowa II.
Uchwała w sprawie: zmiany

XIII/110/2019

25.10.2019

XIII/111/2019

25.10.2019 r. Rozszerzenie przejętego
zadania o wykonanie
warstwy ścieralnej na ul.
Skalnej.
25.10.2019 r. Wprowadzono zmiany w
budżecie Gminy
Sułoszowa
29.11.2019 r. Ustalono stawki podatku
od nieruchomości

XIII/112/2019
XIV/113/2019

Korekta wysokości wkładu
finansowego gminy w
programie „Korekcja wad
postawy” dla zadania na
2019r.

XIV/114/2019

29.11.2019 r. Ustalono stawki podatku
od środków
transportowych

XIV/115/2019

29.11.2019 r. Wprowadzono zmiany w
uchwale o dotacjach do
przydomowych
oczyszczalni ścieków- dot.
zasad zwrotu dotacji.

XIV/116/2019

29.11.2019 r. Przekazano stary
samochód na własność
jednostki OSP

XIV/117/2019

29.11.2019 r. Przekazano stary
samochód na własność
jednostki OSP

XIV/118/2019

29.11.2019 r. Udzielono dotacji na zakup
wentylatora i pompy
zanurzeniowej.
29.11.2019 r. Dodano Cel strategiczny:

XIV/119/2019
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Uchwały Nr XXIII/178/2013
Rady Gminy Sułoszowa z dnia 24
stycznia 2013 r. w sprawie
przyjęcia Strategii Rozwoju
Gminy Sułoszowa na lata 2014 –
2020.
Uchwała w sprawie: wyrażenia
woli przystąpienia do
przygotowania i realizacji
programu „MALUCH+”.
Uchwała w sprawie: zmiany
Uchwały Nr XIII/109/2019 Rady
Gminy Sułoszowa z dnia 25
października 2019 r. dotyczącej
przystąpienia do sporządzenia
zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Sułoszowa
dla części działki nr 371/1 i
działki nr 372 położonych w Woli
Kalinowskiej oraz dla części
działek nr 2/6, 2/8 i 3/2 (AM 311) w Wielmoży
Uchwała w sprawie: zmiany
brzmienia Uchwały Nr
XIII/110/2019 Rady Gminy
Sułoszowa z dnia 25 października
2019 r. w sprawie wspólnego
prowadzenia z Powiatem
Krakowskim zadań w zakresie
promocji zdrowia i edukacji
zdrowotnej.
Uchwała w sprawie: zmiany
Uchwały Nr XI/ 93/ 2019 Rady
Gminy Sułoszowa z dnia 09
sierpnia 2019 r. w sprawie:
przejęcia zadań z zakresu
właściwości Województwa
Małopolskiego.
Uchwała w sprawie: zmiany
Uchwały Nr XI/ 89/2019 Rady
Gminy Sułoszowa z dnia 09
sierpnia 2019 r. w sprawie:
przejęcia zadań z zakresu
właściwości Powiatu
Krakowskiego.
Uchwała w sprawie: zmian w
budżecie Gminy Sułoszowa na
rok 2019.
Uchwała w sprawie: określenia
średniej ceny jednostki paliwa w
Gminie Sułoszowa w roku

Budowa kanalizacji ul.
Kaliski do strategii
Rozwoju Gminy
Sułoszowa.
XIV/120/2019

29.11.2019 r. Pomimo złożenia wniosku
nie uzyskano
dofinansowania.

XIV/121/2019

29.11.2019 r. Rozszerzono zakres
opracowania o 1 obszar na
wniosek .

XIV/122/2019

29.11.2019 r. Ustalono wysokość wkładu
gminy na 2020 r- badania
kręgosłupa u dzieci.

XIV/123/2019

29.11.2019 r. Dokonano zmiany uchwały
o upoważnieniu do
przejęcia zadania.

XIV/124/2019

29.11.2019 r. Dokonano zmiany uchwały
w zakresie przejęcia
zadania na ul. Skalnej

XIV/125/2019

29.11.2019 r. Wprowadzono zmiany w
budżecie Gminy
Sułoszowa
30.12.2019 r. Określono średnią cenę
jednostki paliwa na rok
szkolny 2019/2020.

XV/126/2019
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szkolnym 2019/2020.
Uchwała w sprawie: uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na
rok 2020
Uchwała w sprawie: zmiany
Uchwały Nr V/46/2019 Rady
Gminy Sułoszowa z dnia 28
lutego 2019 r. w sprawie
udzielenia Powiatowi
Krakowskiemu pomocy
finansowej w formie dotacji
celowej w trybie Inicjatyw
Samorządowych w roku 2019.
Uchwała w sprawie: zmian w
budżecie Gminy Sułoszowa na
rok 2019
Uchwała w sprawie: zmiany
Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sułoszowa
Uchwała w sprawie: UCHWAŁA
BUDŻETOWA GMINY
SUŁOSZOWA NA ROK 2020
NR XV/131/2019 RADY
GMINY SUŁOSZOWA z dnia
30 grudnia 2019
Uchwała w sprawie: Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy
Sułoszowa
Uchwała w sprawie: nabycia
przez Gminę Sułoszowa na
własność, w formie darowizny
działki oznaczonej w ewidencji
gruntów nr 1711/9 o pow. 0,0146
ha, położonej w obrębie
Sułoszowa I Gmina Sułoszowa.

XV/127/2019

30.12.2019 r. Uchwalono Gminny
Program Przeciwdziałania
alkoholizmowi na 2020r.

XV/128/2019

30.12.2019 r. Dokonano zmiany wartości
udzielanej pomocy
finansowej powiatowi
Krakowskiemu na zadania
drogowe

XV/129/2019

30.12.2019 r. Wprowadzono zmiany w
budżecie Gminy
Sułoszowa
30.12.2019 r. Wprowadzono zmiany w
Wieloletniej Prognozie
Finansowej.
30.12.2019 r. Uchwalono budżet Gminy
na 2020 r.

XV/130/2019
XV/131/2019

XV/132/2019
XV/133/2019

30.12.2019 r. Uchwalono Wieloletnią
Prognozę Finansową na
2020 r.
30.12.2019 r. Zadanie przygotowano a
darowiznę przyjęto w
2020r. pod drogę
601961K ul. Stroma

VII.Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi
Związki komunalne - Gmina Sułoszowa nie uczestniczy w żadnym związku komunalnym.
W 2019 roku gmina posiadała bądź przystąpiła do następujących Porozumień
międzygminnych
• Porozumienie
w sprawie realizacji projektu pn,, Wymiana źródeł ciepła
w indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stałe na ternie gmin Skała,
Iwanowice, Jerzmanowice- Przeginia, Słomniki i Sułoszowa”
• Porozumienie
w sprawie realizacji projektu pn,, Wymiana źródeł ciepła w
indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe ) na ternie gmin
Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa”
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•

•

•









Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu ,,Partnerski projekt budowy instalacji
odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego” gdzie liderem jest
gmina Kocmyrzów-Luborzyca.
Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu Współpraca międzygminna na rzecz
niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności mieszkańców gmin gdzie liderem jest Gmina
Słomniki.
Porozumienie z Powiatem Krakowski w sprawie partnerskiego współdziałania na rzecz
zatrudnienia w powiecie krakowskim.
Porozumienie w sprawie przejęcia do realizacji zadania będącego we właściwości Gminy
Skała w zakresie wykonania remontu drogi dz. Nr 2972.
Porozumienie w sprawie przejęcia zadania będącego we właściwości Powiatu
Krakowskiego w zakresie przebudowy drogi powiatowej 2134K w Woli Kalinowskiej w
zakresie budowy ścieżki rowerowej dł. Około 400 mb.
Porozumienie w sprawie przejęcia zadania będącego we właściwości Powiatu
Krakowskiego w zakresie przebudowy drogi powiatowej 2135K w Wielmoży ul.
Poprzeczna w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, chodnika i ułożenia nowej
nawierzchni asfaltowej.
Porozumienie w sprawie udzielenia dotacji dla Powiatu Krakowskiego na przebudowę
drogi powiatowej 2136K w m. Wielmoża ul. Długa.
Porozumienie w sprawie udzielenia dotacji dla Powiatu Krakowskiego na przebudowę
drogi powiatowej 2135K w m. Wielmoża ul. Krótka i w m. Sułoszowa ul. Podzamcze.
Porozumienie w sprawie udzielenia dotacji dla Województwa Małopolskiego na
realizację aktywnych przejść dla pieszych.

Gmina jest członkiem następujących Stowarzyszeń jst.
 Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski,
 Związek Gmin Jurajskich
 Stowarzyszenie Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz
samorządów posiadających na swym terenie inne obszary prawne chronione z siedziba
w Lutowiskach.
Inne formy współpracy
• (Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie -Uch. Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 19 lipca 2011r)
 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Jurajska Kraina”
Współpraca międzynarodowa – Gmina nie posiada gmin partnerskich
VIII. Część analityczna (efekty działań prowadzonych w 2019r.)
A. Ład przestrzenny
W 2019 r. procedowano punktową zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego na terenie sołectwa Wielmoża.
Procedowana była również punktowa zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego dla części obszarów Gminy. Zmiana miejscowego planu obejmuje sołectwa
Sułoszowa I, Sułoszowa II, Sułoszowa III, Wola Kalinowska i Wielmoża.
B. Mienie komunalne
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Zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzacją – stan gruntów mienia komunalnego
na dzień 31.12.2019 r. wynosi 90,8536 ha.
Drogi gminne oraz grunty nabyte na poszerzenie dróg stanowią 51% całej powierzchni mienia
komunalnego.
Natomiast pozostałe 49% całej powierzchni mienia komunalnego stanowią grunty:
 zabudowane budynkami szkół wraz z obiektami przynależnymi, budynkiem Centrum
Kultury w Sułoszowej, budynkiem Ośrodka Zdrowia, strażnicami Ochotniczych Straży
Pożarnych, budynkiem Urzędu Gminy, budynkami przepompowni, zbiornikami
wodnymi oraz innymi budynkami administracyjnymi gminy,
 oddane w użytkowanie wieczyste,
 grunty niezabudowane,
 grunty rolne,
 grunty zalesione.
W okresie sprawozdawczym tj. w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
przeprowadzone zostały następujące transakcje związane z mieniem komunalnym:
• zakupiono od osoby fizycznej działkę oznaczoną w Ewidencji Gruntów i Budynków nr
1470 o pow. 0.0310ha położoną w obrębie geodezyjnym Sułoszowa III z przeznaczeniem pod
rozbudowę drogi gminnej,
• zawarto umowę ustanowienia służebności gruntowej na działce oznaczonej w Ewidencji
Gruntów i Budynków nr 318/3 o pow. 0.0106 ha położoną w obrębie geodezyjnym Wola
Kalinowska - służebność łączy działkę stanowiącą własność osób fizycznych z drogą
publiczną,
• zawarto umowę darowizny na działki oznaczonej w Ewidencji Gruntów i Budynków nr:
516/9 o pow. 0.0056ha, 512/6 o pow. 0.0056ha, 512/4 o pow. 0.0060ha, 587/1 o pow.
0.0118ha, 506/2 o pow. 0.0057ha, 498/6 o pow. 0.0047ha, 497/2 o pow. 0.0058ha, 545/1
o pow. 0.0053ha, 490/4 o pow. 0.0050ha, 538/1 o pow. 0.0050ha, 488/2 o pow. 0.0052ha,
534/1 o pow. 0.0052ha, 583/1 o pow. 0.0114ha, 492/2 o pow. 0.0053ha, 540/1 o pow.
0.0050ha, 543/3 o pow. 0.0045ha, 576/1 o pow. 0.0043ha, 578/1 o pow. 0.0044ha, 510/2
o pow. 0.0118ha, 481/5 o pow. 0.0074ha, 542/1 o pow. 0.0057ha, 493/4 o pow. 0.0058ha,
505/2 o pow. 0.0053ha, 581/1 o pow. 0.0048ha, 517/6 o pow. 0.0085ha, 603/3 o pow.
0.0082ha, 494/4 o pow. 0.0044ha położone w obrębie geodezyjnym Wola Kalinowska
stanowiących własność osób fizycznych na rzecz Gminy Sułoszowa z przeznaczeniem pod
budowę drogi,
• zawarto umowę darowizny na działki oznaczonej w Ewidencji Gruntów i Budynków nr:
360/1 o pow. 0.0122ha, 358/1 o pow. 0.0148ha, 359/1 o pow. 0.0051ha, 357/3 o pow.
0.0099ha, 356/1 o pow. 0.0091ha położone w obrębie geodezyjnym Wielmoża stanowiących
własność osób fizycznych na rzecz Gminy Sułoszowa z przeznaczeniem pod budowę drogi,
• sprzedano na rzecz osób fizycznych niezabudowane działki oznaczonej w Ewidencji
Gruntów i Budynków nr 874/11 o pow. 0,0094 ha i nr 874/16 o pow. 0,0029 ha położone w
obrębie geodezyjnym Sułoszowa II (zgodnie z obwiązującymi przepisami o gospodarce
nieruchomościami),
• zawarto umowę darowizny na działki oznaczonej w Ewidencji Gruntów i Budynków nr:
527/1 o pow. 0.0050ha, 495/6 o pow. 0.0052ha, 582/1 o pow. 0.0057ha, 544/3 o pow.
0.0052ha, 529/1 o pow. 0.0059ha, 484/2 o pow. 0.0060ha, 660/1 o pow. 0.0064ha, 505/2
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o pow. 0.0053ha, 581/1 o pow. 0.0048ha, 482/4 o pow. 0.0048ha, 503/3 o pow. 0.0047ha,
położone w obrębie geodezyjnym Wola Kalinowska stanowiących własność osób fizycznych
na rzecz Gminy Sułoszowa z przeznaczeniem pod budowę drogi,
• sprzedano na rzecz osób fizycznych niezabudowaną działkę oznaczoną w Ewidencji
Gruntów i Budynków nr 1245/13 o pow. 0,0077 ha położone w obrębie geodezyjnym
Sułoszowa II (zgodnie z obwiązującymi przepisami o gospodarce nieruchomościami),
• sprzedano na rzecz osób fizycznych niezabudowane działki oznaczonej
w Ewidencji Gruntów i Budynków nr 1245/3 o pow. 0,0027 ha i nr 1247/2 o pow. 0,0029 ha
położone w obrębie geodezyjnym Sułoszowa II (zgodnie z obwiązującymi przepisami
o gospodarce nieruchomościami),
• zawarto umowę darowizny na działki oznaczonej w Ewidencji Gruntów i Budynków nr:
531/1 o pow. 0.0110ha, 486/1 o pow. 0.0098ha, 479/8 o pow. 0.0044ha, położone w obrębie
geodezyjnym Wola Kalinowska stanowiących własność osób fizycznych na rzecz Gminy
Sułoszowa z przeznaczeniem pod budowę drogi,
• na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego Gmina Sułoszowa nabyła z mocy
prawa, prawo własności nieruchomości oznaczonej w Ewidencji Gruntów i Budynków jako
działka nr: 267/2 o pow. 0.0190ha położonej w obrębie geodezyjnym Sułoszowa I zajęte
według stanu na dzień 31 grudnia 1998r. pod drogę publiczną gminną,
• na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego Gmina Sułoszowa nabyła z mocy
prawa, prawo własności nieruchomości oznaczonej w Ewidencji Gruntów i Budynków jako
działka nr: 133/1 o pow. 0.0176ha położonej w obrębie geodezyjnym Wola Kalinowska zajęte
według stanu na dzień 31 grudnia 1998r. pod drogę publiczną gminną.
• na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego Gmina Sułoszowa nabyła z mocy prawa,
prawo własności nieruchomości oznaczonej w Ewidencji Gruntów i Budynków jako działka
nr: 98/7 (KM 2-9) o pow. 0.0048ha położonej w obrębie geodezyjnym Wielmoża zajęte
według stanu na dzień 31 grudnia 1998r. pod drogę publiczną gminną.
• na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego Gmina Sułoszowa nabyła z mocy prawa,
prawo własności nieruchomości oznaczonej w Ewidencji Gruntów i Budynków jako działka
nr: 102/8 o pow. 0.0043ha i 102/12 o pow. 0.0062ha położonej w obrębie geodezyjnym Wola
Kalinowska zajęte według stanu na dzień 31 grudnia 1998r. Pod drogę publiczną gminną.
• na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego Gmina Sułoszowa nabyła z mocy prawa,
prawo własności nieruchomości oznaczonej w Ewidencji Gruntów i Budynków jako działka
nr: 102/10 o pow. 0.0031ha położonej w obrębie geodezyjnym Wola Kalinowska zajęte
według stanu na dzień 31 grudnia 1998r. pod drogę publiczną gminną.
• na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego Gmina Sułoszowa nabyła z mocy prawa,
prawo własności nieruchomości oznaczonej w Ewidencji Gruntów i Budynków jako działka
nr: 122/1 o pow. 0.0058ha i 123/3 o pow. 0.0101ha położonej w obrębie geodezyjnym Wola
Kalinowska zajęte według stanu na dzień 31 grudnia 1998r. Pod drogę publiczną gminną.
• na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego Gmina Sułoszowa nabyła z mocy prawa,
prawo własności nieruchomości oznaczonej w Ewidencji Gruntów i Budynków jako działka
nr: 94/1 o pow. 0.0017ha i 94/2 o pow. 0.0030ha położonej w obrębie geodezyjnym Wola
Kalinowska zajęte według stanu na dzień 31 grudnia 1998r. pod drogę publiczną gminną.
• zawarto umowę najmu – wynajęto pomieszczenie o pow. 7,9 m2 oraz pomieszczenia
w podpiwniczeniu o pow. 33.4m2 nie będące samoistnym lokalem, a przylegające do
wynajętego wcześniej lokalu użytkowego znajdujące się w budynku położonym
w Sułoszowej ul. Krakowska 6.
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Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw
majątkowych przedstawia poniższa tabela.
Dochody wykonane z opłat z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości
Dochody wykonane z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz
wynikające z innych umów o podobnym charakterze
Dochody wykonane ze sprzedaży nieruchomości oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości

7 976,74 zł

153 136,97 zł

19 092,59 zł

Stan zagospodarowania gruntów mienia komunalnego w poszczególnych obrębach gminy
oraz zestawienie środków trwałych przedstawiono w załączonej części tabelarycznej.
C. Oświata i edukacja
W 2019 roku gmina realizowała następujące projekty:
Lp
.
1.

2.

Nazwa projektu
Pomóż mi, a
będę miał równy start – rozwój edukacji
przedszkolnej
w Gminie Sułoszowa

Modernizacja
kształcenia zawodowego w
Małopolsce II

Okres reCel projektu
alizacji
2017 Wyrównanie szans edukacyjnych 120
2019
dzieci w wieku przedszkolnym, poprzez zwiększenie dostępu do edukacji
przedszkolnej dzieci młodszych i niepełnosprawnych oraz niwelowanie deficytów rozwojowych i edukacyjnych u
dzieci uczęszczających do Przedszkola
w Sułoszowej oraz wzrost kompetencji
kadry w ww. Przedszkolu.
W ramach projektu utworzono nowy
oddział przedszkolny dla dzieci od lat
3, przekształcono oddział 5-6 latków w
oddział integracyjny, zorganizowano
dodatkowe zajęcia w Przedszkolu w
Sułoszowej i objęto wsparciem szkoleniowym nauczycieli Przedszkola w Sułoszowej.
2015 Projekt realizowany przez Wojewódz2020
two Małopolskie, którego celem jest
rozwój nowoczesnego kształcenia zawodowego, ściśle powiązanego z oczekiwaniami rynku pracy. W ramach tego
projektu w szkołach gm. Sułoszowa powstały SPInKA – Szkolne Punkty Informacji i Kariery i organizowane są
zajęcia z doradztwa edukacyjno – zawodowego.
Organizator - Województwo Małopol39

Wartość w
zł.
659 303,96
dotacja 560 408,36
zł
(RPO WM
2014-2020
poddziałanie
10.1.2)

37 369,27
dotacja 33 632,35
(RPO WM
2014-2020
poddziałanie
10.2.3)

3.

Rozwój kompe- 2017 tencji kluczo2019
wych uczniów
w Gminie Sułoszowa

4.

Wsparcie
przedszkolakó
w w Gminie
Sułoszowa

2019-

5.

Małopolskie
Talenty

2019-

skie.
Celem projektu jest wysoki poziom
kompetencji kluczowych i właściwych
postaw niezbędnych na rynku pracy u
230 uczniów Szkoły Podstawowej w
Wielmoży i Gimnazjum w Sułoszowej,
dla których organem prowadzącym jest
Gmina Sułoszowa.
Poziom ten zostanie osiągnięty przez
realizację zajęć rozwijających, kół zainteresowań, projektów edukacyjnych i
Indywidualnych Planów
Rozwoju (stypendia) oraz rozwój kompetencji informatycznych i
merytorycznych 28 nauczycieli tych
szkół przez szkolenia.
Realizator projektu - STIWEK Fundacja Na Rzecz Społeczeństwa,
Tolerancji, Integracji, Wolności, Edukacji, Kultury.
Celem projektu jest poprawa jakości
wychowania przedszkolnego na terenie
gminy Sułoszowa poprzez utworzenie
20 nowych miejsc przedszkolnych,
poszerzenie oferty edukacyjnej dzięki
realizacji zajęć dodatkowych, a także
podniesienie kompetencji nauczycieli.
Celem projektu jest podniesienie
kompetencji kluczowych uczniów
zdolnych niezbędnych na rynku pracy z
zakresu nauk matematyczno –
przyrodniczych, przedsiębiorczości,
technologii informacyjno –
komunikacyjnych i języka angielskiego
wraz z szeroko rozumianymi
kompetencjami społecznymi.

798 002,00
dotacja 678 301,70
(RPO WM
2014-2020
poddziałanie
10.1.3).

402 903,63
dotacja
333 028,63
(RPO WM
2014-2020
poddziałanie
10.1.2)
385 630,00
dotacja UE
327 785,50
(RPO WM
2014-2020
poddziałanie
10.1.5)
dotacja BP
38 563,00

D. Kultura
Centrum Kultury w Sułoszowej jako instytucja kultury w swojej strukturze posiada Gminną
Bibliotekę Publiczną w Sułoszowej oraz jej filię w Wielmoży.
Zadania kulturalne Gminnego Ośrodka Kultury są realizowane zgodnie z planem
finansowym, w oparciu o dotację z budżetu Gminy oraz dochody własne.
1) Budżet Centrum Kultury na rok 2019:
- dotacja organizatora – 316200,00 zł
W tym dotacja celowa 10 700,00 zł na realizacje zadania – Zakup instrumentów i akcesoriów
dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Sułoszowej w ramach konkursu „Małopolskie Orkiestry
Dęte 2019 – Na START!
- pozyskane środki i darowizny – 20 164,35 zł
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W tym kwota grantu 7 764,35 zł pozyskana w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 – 2020, pt. „Promocja produktów lokalnych na obszarze Jurajskiej
Krainy” na realizację zadania pt. „Święto Truskawki Sułoszowskiej”
2) Do podstawowych zadań ośrodka należy w szczególności:
- edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
- tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie
wiedzą i sztuką,
- tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
- rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych,
rekreacyjno-sportowych społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
Zgodnie z zapisami o działalności statutowej Centrum Kultury prowadził systematyczne
otwarte zajęcia przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zamieszkałych przede
wszystkim na terenie naszej Gminy. Zajęcia obejmowały aktywność w zakresie tańca, sztuk
plastycznych, ceramiki, muzyki, śpiewu oraz działań o charakterze rękodzielnictwa. W 2019
roku mieszkańcy naszej Gminy mieli możliwość wyboru dla siebie poszczególnych
propozycji z różnorodnego pakietu zajęć, wydarzeń, akcji kulturalnych, które dostosowywane
były do uwag i wniosków odbiorców naszej oferty.
Centrum Kultury w Sułoszowej angażowało się również w przedsięwzięcia kulturalne
tworzone we współpracy z innymi podmiotami (szkoły, placówki oświaty, Urząd Gminy,
sołectwa, inne ośrodki kultury), przygotowując i drukując plakaty, dyplomy i zaproszenia,
wspomagając zasobami ludzkimi imprezy kulturalne, rekreacyjne i okolicznościowe
organizowane na terenie Gminy Sułoszowa.
Działalność merytoryczna prowadzona jest poprzez instruktorów i pracownie:
Pracownia plastyczna
Pracownia ceramiczna
W ramach zajęć tanecznych prowadzony jest;
•
Zespół Baletowy "Pląs"
•
Sekcja taneczna "Uśmiech"
Nauka gry na instrumentach
•
Nauka gry na gitarze
•
Młodzieżowa Orkiestra Dęta - warsztaty instrumentalne
Pracownia techniczna
Projekcje filmowe
3) Wypożyczalnia strojów ludowych
Przy Centrum Kultury w Sułoszowej działa także wypożyczalnia strojów ludowych na
potrzeby mieszkańców Gminy Sułoszowa. Opieka nad strojami, dbałość o ich stan spoczywa
na pracownikach centrum.
4) W budżecie Centrum Kultury w Sułoszowej znajdują się środki finansowe na
istniejące na terenie
Gminy Sułoszowa dwa kluby sportowe; „Prądnik Sułoszowa” z siedzibą w Sułoszowej oraz
„Wielmożanka” z siedzibą w Wielmoży. Poniesione nakłady finansowe w 2019 roku na w/w
kluby sportowe przedstawiają się następująco:
- „Prądnik Sułoszowa” – 24 985,89 zł
W 2019 roku pieniądze z puli środków przeznaczonych na klub „Prądnik Sułoszowa”
wydatkowane zostały głównie na zakup ubrań i butów sportowych, ubezpieczenie
zawodników, wynajem sal do treningów oraz na usługi transportowe – przewóz zawodników
na rozgrywki sportowe.
- „Wielmożanka” – 21 658,15 zł
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W 2019 roku pieniądze z puli środków przeznaczonych na klub „Wielmożanka”
wydatkowane zostały na opłaty statutowe, obsługę sędziowską meczów, zakup sprzętu
sportowego i ubrań oraz na trenera. Centrum Kultury w Sułoszowej zatrudnia okresowo na
umowę zlecenia trenera dla klubu.
5) W 2019 roku Centrum Kultury w Sułoszowej zorganizowało dwie duże imprezy
plenerowe:
- „Święto Truskawki Sułoszowskiej oraz lokalnych przepisów kulinarnych z jej
wykorzystaniem” – wydarzenie maiło miejsce 23 czerwca 2019 r. W ramach operacji zostały
podjęte działania zmierzające do wypromowania owocu – Truskawki Sułoszowskiej jako
nowej marki.
Święto współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju
Obszarów Wiejskich EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. „Promocja
produktów lokalnych na obszarze Jurajskiej Krainy” realizowanego w ramach Poddziałania
„Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach
Małego Grantu pozyskanego przez Koło Gospodyń Wiejskich Sułoszowa I na realizację
zadania "Święto Truskawki Sułoszowskiej oraz lokalnych przepisów kulinarnych z jej
wykorzystaniem".
- Święto Plonów - Dożynki Gminno - Parafialne w Sułoszowej połączone z Turniejem
Sołectw, w którym w tym roku gościnnie udział wzięli przedstawiciele goszczącej u nas
holenderskiej Orkiestry ODE Laarbeek. Uroczystości miały miejsce 25 sierpnia 2019 r.
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Gminna Biblioteka Publiczna w Sułoszowej wraz z filią w Wielmoży jest wyodrębnioną
jednostką wchodzącą w skład Centrum Kultury w Sułoszowej. Nadzór nad organizacją
i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje dyrektor Centrum Kultury w Sułoszowej.
Budżet Biblioteki na rok 2019:
6) Kwoty dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sułoszowej wpływały
zgodnie z zatwierdzonym
planem budżetowym.
- dotacja organizatora – 149000,00 zł
- pozyskane środki – 11 900,00 zł, w tym:
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa – 6 900,00 zł
- dotacja z Dyskusyjnego Klubu Książki – 2500,00 zł
- darowizny – 2500,00 zł
Kierunki rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Sułoszowej wyznaczają następujące cele
strategiczne;
1. Dostosowanie oferty bibliotecznej do potrzeb użytkowników.
a) prowadzenie działalności kulturalnej dla szerokiej grupy odbiorców,
b) Obsługa czytelnicza specjalnych grup użytkowników bibliotek.
W 2019 roku bibliotekarze realizując zakupy książek specjalną troską otaczali czytelników
starszych korzystające ze zbiorów bibliotecznych. Dla osób, które nie mogą same odwiedzać
bibliotek została uruchomiona usługa „Książka na telefon”. W 2019 roku biblioteka
kontynuowała współpracę i zacieśniła kontakty ze Stowarzyszeniem Klubem Seniora „Pod
Maczugą” w Sułoszowej. Biblioteki prowadziły wiele działań kulturalno-edukacyjnych
adresowanych do użytkowników tej grupy, aby ułatwić im uczestnictwo w kulturze oraz
zapobiegać wykluczeniu społecznemu. Organizowane były: wystawy rękodzieła, spotkania
integracyjne, spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki. Wszyscy bibliotekarze indywidualnie
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pomagają osobom starszym, które nie potrafią korzystać z komputera, przeszukiwać katalog
biblioteczny oraz korzystać z poczty elektronicznej i Internetu.
2. Poprawa, jakości zbiorów bibliotecznych w kierunku ich atrakcyjności i aktualności.
a) dostosowanie struktury zakupów zbiorów do oczekiwań użytkowników,
b) selekcja książek zniszczonych, zaczytanych i zdezaktualizowanych,
c) zwiększenie nakładów na zakup nowości bibliotecznych.
3. Informatyzacja procesów bibliotecznych.
Kontynuowanie prac nad wprowadzaniem księgozbioru do zintegrowanego systemu
bibliotecznego Libra w celu automatyzacji procesów bibliotecznych.
Obie placówki biblioteczne na terenie Gminy Sułoszowa są skomputeryzowane i mają dostęp
do Internetu. Łącznie w obu placówkach znajduje się 13 stanowisk komputerowych. Spośród
ogólnej liczby sprzętu - 9 komputerów dostępnych jest dla użytkowników biblioteki.
Pozostały sprzęt wykorzystywany jest w pracy poszczególnych działów bibliotecznych.
Biblioteka główna i filia biblioteczna wyposażone są także w sprzęt peryferyjny (drukarki,
urządzenia wielofunkcyjne, kserokopiarki) oraz aparaty fotograficzne. Pracujemy w systemie
bibliotecznym Libra. Dostęp do bazy dla użytkowników możliwy jest w systemie online z
dowolnego komputera podłączonego do sieci Internet. Na koniec 2019 r., do elektronicznego
katalogu, Gminna Biblioteka Publiczna w Sułoszowej opracowała 95 % swoich zbiorów,
natomiast Filia Gminnej Biblioteki w Wielmoży opracowała już swój księgozbiór w całości,
obecnie wprowadzane są na bieżąco egzemplarze zakupione do biblioteki.
4. Działalność informacyjno-edukacyjna.
a) zaspakajanie potrzeb informacyjnych i edukacyjnych społeczności lokalnej,
b) zapewnienie bezpłatnego dostępu do sieci internetowej,
c) prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej zbiorów własnych i innych,
d) opracowywanie bibliografii regionalnej Gminy Sułoszowa,
5. Działalność kulturalna.
a) popularyzacja książki i czytelnictwa - organizacja: spotkań autorskich, konkursów, lekcji
bibliotecznych, wystaw, prelekcji, akcji czytelniczych.
6. Promocja biblioteki i czytelnictwa
W 2019 roku placówki biblioteczne na terenie Gminy Sułoszowa pracowały w oparciu
o cząstkowe plany pracy np. plan zajęć na okres ferii zimowych, wakacji letnich i Tygodnia
Bibliotek i innych akcji związanych z promowaniem czytelnictwa. Biblioteki włączały się
poprzez swoją działalność do życia społecznego Gminy, będąc organizatorem wielu imprez
o charakterze kulturalno-edukacyjnym skierowanych zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci
i młodzieży. Realizowane działania powstawały we współpracy ze szkołami i przedszkolami.
Jednym z priorytetowych zadań było krzewienie idei czytania oraz organizowanie inicjatyw
upowszechniających książkę oraz czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży, w ramach
ogólnopolskiej kampanii Fundacji ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom. W związku z tym
wdrożone zostały różne formy animacji pracy z dziećmi i młodzieżą. Obok stałych zajęć
kameralnego czytania bajek, zajęć plastycznych, prezentacji multimedialnych, rywalizacji
konkursowych, zorganizowano spotkanie autorskie z pisarzem (w roku 2019 było
to spotkanie 6 maja z Michałem Rusinkiem), podejmowano inicjatywy związane
z Ogólnopolską akcją Narodowe Czytanie. Organizowano też lekcje z zakresu
przysposobienia bibliotecznego oraz lekcje o regionie.
7. Realizowane projekty i programy w 2019 roku
1. Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zakup nowości
wydawniczych dla bibliotek”. Dotacja w wysokości 6 900, 00 zł. Liczba zakupionych
nowości wydawniczych z tej puli to - 483 wol.
2. Program „Mała Książka - Wielki Człowiek” – Projekt dla dzieci i ich rodziców
realizowany w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sułoszowej oraz Filii w Wielmoży w ramach
ogólnopolskiej kampanii „Mała Książka - Wielki Człowiek”. Akcja miała na celu zachęcić
rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Najmłodsi czytelnicy
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z rocznika 2013 – 2016 wraz z rodzicami, którzy przyszli do bibliotek, otrzymali w prezencie
Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze czytanki dla…” oraz Kartę Małego
Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece zakończoną wypożyczeniem minimum jednej
książki z księgozbioru dziecięcego Mały Czytelnik otrzymywał naklejkę, a po zebraniu
dziesięciu został uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze
zainteresowania. W Wyprawce coś dla siebie znaleźli także rodzice. „Książką połączeni, czyli
o roli czytania w życiu dziecka” - broszura informacyjna, przypominająca o korzyściach
wynikających z czytania dzieciom oraz podpowiadająca, skąd czerpać nowe inspiracje
czytelnicze. Dzięki akcji dziecko poznało ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa
(bibliotekę) i zostało pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego.
3. Dyskusyjne Kluby Książki. W naszej bibliotece działają dwa DKK; jeden dla dorosłych,
drugi dla dzieci. Moderatorem Dyskusyjnych Klubów Książki jest starszy bibliotekarz –
Dorota Wawro. Spotkania odbywają się cyklicznie w ostatni wtorek miesiąca, przez cały rok.
Spotkania z dziećmi w ramach projektu realizowane są znacznie częściej. Dotacja z Instytutu
Książki na spotkanie autorskie w ramach działających klubów w roku 2019 wyniosła
2 500,00 zł. Z tych środków zorganizowano spotkanie autorskie z literaturoznawcą i pisarzem
Michałem Rusinkiem. Spotkanie odbyła się 6 maja w ramach Tygodnia Bibliotek.
4. Kontynuacja działań związanych z realizacją zadania „Nowe wyposażenie Gminnej
Biblioteki Publicznej w Sułoszowej” polegającą na utrzymaniu standardów Certyfikatu
Biblioteka+, wypełnienie zadeklarowanych w zadaniu zobowiązań oraz systematyczne
prowadzenie sprawozdawczości z Instytutem Książki.
7) Ponadto biblioteka realizuje:
- „Kulturalna Biblioteka” - oferta dla szkół i przedszkoli zajęć bibliotecznych oraz
artystycznych warsztatów tematycznych i okolicznościowych z możliwością przeprowadzenia
ich zarówno w bibliotece jak i placówce zainteresowanych. Cykl spotkań o poszczególnej
tematyce związanej z danym okresem, np. świątecznym - Niedziela Palmowa – skąd pochodzi
ta tradycja, jak wyglądały palmy na przestrzeni dziejów.
W 2019 roku podczas spotkań z dziećmi, wzorem roku poprzedniego, szczególną uwagę
poświęciliśmy tematyce związanej z 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości.
Podczas zajęć dzieci miały okazje posłuchać o symbolach narodowych, poznały szereg legend
przedstawiających wydarzenia historyczne, zobaczyły jak prawidłowo składa się flagę, przy
wykorzystaniu różnych metod plastycznych mogły wykonać godło.
- Skierowane do dzieci i młodzieży kampanie i akcje społeczne promujące czytelnictwo np.
podchody literackie gdzie na danym obszarze, miejscu trzeba odszukać ukryte książki,
korzystając z literackich podpowiedzi. Akcje: Cała Polska Czyta Dzieciom, Narodowe
Czytanie, Ogólnopolskie Czytanie Jeżycjady, Książka i Róża, Tydzień Bibliotek oraz Tydzień
z Internetem.
- Akcje „Wakacje w bibliotece” oraz „Ferie w bibliotece” - to zajęcia dla wszystkich
chętnych w wieku szkolnym i przedszkolnym, a szczególnie dla tych, którzy ferie i wakacje
spędzają w domu. Naszym zamiarem było ciekawe zagospodarowanie czasu wolnego
czytelnikom, poprzez różnorodne zajęcia począwszy od ruchowych, literackich, manualnych
po zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia komputerowe oraz gry planszowe.
- „Mali odkrywcy”- zajęcia literacko-podróżniczo-naukowe dla dzieci, gdzie najmłodsi
poznają tradycję, kulturę oraz zwyczaje innych krajów poprzez czytanie baśni i bajek
rozwijających ich wyobraźnię, ale także twórczą zabawę. Tego typu zajęcia mają na celu
rozbudzenie w młodych ludziach pasji do podróżowania i odkrywania tajemnic otaczającego
nas świata, pobudzają wyobraźnię stanowiąc dobrą zabawę dla badawczego umysłu dziecka.
- „Środowe poranki z bajką” z wykorzystaniem teatrzyku Kamishibai.
- „Strefa gier bez prądu” – w bibliotece jest dostępna strefa, gdzie użytkownicy mogą
swobodnie pograć w edukacyjne (i nie tylko) gry planszowe dostępne w bibliotece, ale także
przyniesione przez samych użytkowników.
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- zajęcia z dziećmi z wykorzystaniem aplikacji mobilnych (np. Scratch Junior, Code Hour),
umożliwiającym dzieciom tworzenie własnych historii i interaktywnych gier. Przez zabawę
dzieci uczą się: planowania z wyprzedzeniem, twórczego rozwiązywanie problemów,
analitycznego i logicznego myślenia. W tym celu dwóch pracowników Gminnej Biblioteki
Publicznej w Sułoszowej uczestniczyło w dwudniowym szkoleniu organizowanym przez
WBP w Krakowie.
W ramach cyklicznych form działalności przeprowadzany jest konkurs czytelniczy. Konkurs
trwał od stycznia do grudnia. Biorą w nim udział wszyscy czytelnicy zapisani w danym roku
do biblioteki. Komisja konkursowa wyłania na koniec roku najaktywniejszego czytelnika
w trzech kategoriach wiekowych.
8. Modernizacja bibliotek, zakup sprzętu i wyposażenia
8) BIBLIOTEKA W LICZBACH
Podstawowe dane liczbowe za rok sprawozdawczy 2019:
1. Liczba odwiedzin w bibliotekach - 9465
2. Liczba zarejestrowanych czytelników (aktywnych w 2019 r.) – 980
3. Wykorzystanie usług bibliotecznych.
- ogółem suma udostępnień w roku sprawozdawczym – 15 983 egzemplarzy – w tym 13200
na zewnątrz oraz 2783 na miejscu. Wskaźnik wypożyczeń ogółem na 100 mieszkańców
wynosi 242,86 wol.
4. Zbiory biblioteczne - na dzień 31 grudnia 2019 roku księgozbiór obu bibliotek liczył
ogółem 26748 woluminów oraz 60 audiobooków.
5. Biblioteka główna oferuje swoim użytkowników dostęp do 15 tytułów prasowych
w ramach realizacji zobowiązania z zadania pt. „Nowe wyposażenie Gminnej Biblioteki
w Sułoszowej”.
6. W 2019 r. zakupiono 903 egzemplarze książek oraz 8 audiobooków, na łączną kwotę
13 842,20 zł, w tym ze środków własnych 6942,20 zł. Wskaźnik zakupionych książek na 100
mieszkańców w 2019 r. wyniósł 15,59 wol.
W 2019 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Sułoszowej przystąpiła do akcji czytelniczej
Ferrero „Kinder mleczna kanapka. Przerwa na wspólne czytanie” i pozyskała w ten sposób
dodatkowo 157 książek na łączną kwotę 5 000,00 zł.
Dary od czytelników to kolejnych 150 egzemplarzy na kwotę 534,28 zł.
Stały dopływ nowości, co warunkowane jest koniecznością większych nakładów finansowych
oraz systematyczna selekcja zbiorów wpływają pozytywnie na proces aktualizacji
księgozbioru, dają szansę w pełni funkcjonalnych zasobów bibliotecznych, dobrze
spełniających oczekiwania czytelnicze. W procesie uzupełniania księgozbioru preferowano
nowości zarówno z zakresu literatury pięknej jak i popularnonaukowej, w tym zbiory
o tematyce regionalnej.
E. Gospodarka komunalna
W roku 2019 na terenie Gminy dokonano wymiany 57 kotłów węglowych na:
- 26 kotłów węglowych spełniających normy ecodesign i 5 klasy
- 31 kotły kondensacyjne gazowe.
Wymiany prowadzone były z programów RPO działanie 4.4.2 i 4.4.3 oraz gminnego
programu wymiany kotłów.
Z RPO wymieniono 26 kotłów gazowych oraz 14 węglowych, natomiast z programu
gminnego 5 kotłów gazowych i 12 kotłów węglowych.
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W roku 2019 przeprowadzono również 45 kontroli na terenie Gminy w zakresie
przestrzegania uchwały antysmogowej a także spalania odpadów w użytkowanych przez
mieszkańców kotłach.
F. Aktywność obywatelska(organizacje pozarządowe)
Na obszarze Gminy działają następujące organizacje pozarządowe:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ochotnicza Straż Pożarna Sułoszowa I
Ochotnicza Straż Pożarna Sułoszowa II
Ochotnicza Straż Pożarna Sułoszowa III
Ochotnicza Straż Pożarna Wielmoża
Ochotnicza Straż Pożarna Wola Kalinowska
Ludowy Klub Sportowy „Prądnik” w Sułoszowej
Stowarzyszenie Sportowo-Ludowe „Wielmożanka” w Wielmoży
Koło Gospodyń Wiejskich Sułoszowa I
Koło Gospodyń Wiejskich Sułoszowa II
Koło Gospodyń Wiejskich Sułoszowa III
Koło Gospodyń Wiejskich Wielmoża
Koło Gospodyń Wiejskich Wola Kalinowska
Stowarzyszenie Klub Seniora „Pod Maczugą” w Sułoszowej
Stowarzyszenie „Orli Szlak”
Stanisław Gorajczyk
Wójt Gminy Sułoszowa

Sułoszowa, 25.05.2020r.
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