Raport o stanie Gminy Sułoszowa za 2021 r.
Podstawa prawna: art. 28aa ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. 2022 r. poz. 559 z późn. zm.)
I. Informacje ogólne
Gmina Sułoszowa to gmina wiejska składająca się z trzech wsi: Sułoszowa, Wielmoża i Wola
Kalinowska w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim. Gmina stanowi 4,3%
powierzchni powiatu, zamieszkuje ją 2,1% ludności powiatu. Gmina Sułoszowa ma 53,4 km²
powierzchni. Gęstość zaludnienia to 107 osób/km².
Demografia
Gmina Sułoszowa ma 5731 (stan na 31.12.2021 r.) mieszkańców, z czego 50,03 % stanowią
kobiety, a 49,97 % mężczyźni. W latach 2002 - 2021 liczba mieszkańców zmalała o 3,78 % (dane
z ewidencji ludności). W Gminie Sułoszowa zarejestrowano w 2021 r. 21 małżeństw (w 2020 r.
liczba ta wynosiła 22 małżeństwa).
Gmina Sułoszowa w 2021 r. odnotowała przyrost naturalny wynoszący -3,2 ‰. Odpowiada to
przyrostowi naturalnemu -3,2 na 1000 mieszkańców gminy - dla porównania w 2020 r. przyrost
naturalny wynosił -2,59 na 1000 mieszkańców.
W 2021 r. urodziło się 56 dzieci oraz zameldowało się 26 osób. Razem przybyło 82, jednak w tym
samym czasie zmarły 74 osoby, a 61 wymeldowało się poza teren gminy czyli łącznie 135 osób,
więc bilans wynosi -53 osoby. Dla porównania w 2020 r urodziło się 65 dzieci, zameldowało się
29 osób, zmarło 80 osób, a wymeldowało się 41 osób. Widoczny jest trend zmniejszającej się
populacji Gminy Sułoszowa.
Oświata
W gminie funkcjonują 4 szkoły podstawowe, w tym trzy z oddziałami zerowymi, dwa przedszkola
samorządowe oraz jedno schronisko młodzieżowe.
Na 10 września 2021 r. uczęszczało:
a) do przedszkoli - 249 dzieci (221 dzieci w 2020 r.)
b) do szkół podstawowych – 494 uczniów (491 uczniów w 2020 r.).
Schronisko młodzieżowe w 2021 r. udzieliło 1194 noclegów przyjmując 532 gości.
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Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,25 dzieci w wieku
przedszkolnym (w 2020 r. 1,30 dzieci na 1 miejsce).
Na 1 oddział przypada w szkołach podstawowych – 14,97 uczniów (w 2020 r. 15,23 uczniów).
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 - 51,95 km, tłuczniowej –
14,06 km oraz gruntowej – 1,2 km.
W 2021 r.:
wybudowano 0,79 km dróg gminnych:


Budowa drogi w hm 0+00,00 do hm 5+91,40 na dz. nr 1096/4, 1096/6, 1919

w miejscowości Sułoszowa, - 375 924,68 PLN,


Budowa drogi na dz. nr 1694, 1200/3, 1200/5 w m. Sułoszowa, - 191 489,17 PLN

wyremontowano 5,3 km dróg gminnych:


Remont drogi gminnej nr 601311K w km od 0+000 do 1+510 w miejscowości Wielmoża -

493 333,33 PLN,


Remont drogi gminnej nr 601984K w km od 0+000,00 do km 1+ 670,70 w miejscowości

Wielmoża - 394 848,56 PLN,


Remont drogi gminnej nr 601308K w km od 0+000,00 do km 1+707,55 w miejscowości

Wielmoża - 427 920,75 PLN,


Remont drogi gminnej nr 601967K w miejscowości Sułoszowa - 82 801,63 PLN,



przebudowano drogę powiatową nr 2136K relacji Sułoszowa – Wielmoża kol. Długa na

odcinku 990 mb na kwotę 945 810,55 PLN.
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.
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W 2021 r. do sieci gazowej przyłączyło się 14 gospodarstw, czyli o 7 więcej niż w 2020 r.
Wielkość zużycia gazu ogółem w gminie w ciągu ostatnich kilku lat nieznacznie wzrasta i wykazuje
trwałą tendencję.
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 2021 r. - 94,1 km.
Na terenie gminy z wodociągów gminnych korzysta 1532 gospodarstw, co stanowi 99% całej liczby
gospodarstw.
W okresie minionego roku wyprodukowano 307353 m3 wody.
Zbudowano 775,39 m nowej sieci wodociągowej w Woli Kalinowskiej (ul. Kaliski).
Infrastruktura sanitarna – kanalizacja
Długość sieci kanalizacyjnej w gminie wynosiła na koniec 2021 r. - 91,46 km


na koniec 2021 r. ilość gospodarstw przyłączonych do sieci kanalizacyjnej wynosiła – 1311,
co stanowi 83,28 % gospodarstw



w gminie funkcjonuje 1 oczyszczalnia ścieków o przepustowości 600 m3 na dobę



Gminna oczyszczalnia ścieków w Woli Kalinowskiej obsługuje 4700 osób



Zainwentaryzowanych jest 11 przydomowych oczyszczalni ścieków
II. Gospodarka

Liczba podmiotów gospodarczych wynosiła:


wg stanu na 1 stycznia 2021 r. - 305



wg stanu na 31 grudnia 2021 r. - 316

W ciągu roku 2021 zarejestrowało się 26 nowych podmiotów i wyrejestrowało 15. Odnotowano
przyrost o 11 podmiotów. Dominują podmioty małe, jednoosobowe.

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.
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Ilość złożonych deklaracji na koniec 2021 r. wynosiła 218. W roku 2021 złożone deklaracje
wynikały ze zmian ilościowych w gospodarstwach domowych, a także nowo zamieszkiwanych
budynkach.
Ilość odebranych odpadów od mieszkańców w 2021 r. przedstawia się następująco:
Rodzaj odpadów

Rok 2020

Rok 2021

Zmieszane odpady komunalne
Odpady nie wymienione w innych

754,40 Mg

858,54 Mg

-

7,22 Mg

120,70 Mg
109,48 Mg
22,16 Mg
74,02 Mg
22,60 Mg
19,620 Mg
0,015 Mg
11,72 Mg
-

122,82 Mg
123,86 Mg
25,28 Mg
82,42 Mg
18,46 Mg
15,7 Mg
0,17 Mg
15,22 Mg
15,9 Mg

podgrupach
Szkło
Zmieszane odpady opakowaniowe (plastik)
Papier
Odpady wielkogabarytowe
Opony
Elektroodpady
Leki
Gruz budowlany
Inne odpady nie ulegające biodegradacji

Łącznie zebrano 1285,59 Mg, co stanowi 234,89 kg na mieszkańca gminy. W 2020 r. zebrano
1134,715 Mg (tony) czyli o 150,875 Mg (ton) mniej odpadów, co dało w przeliczeniu
na mieszkańca 206 kg.
III. Informacje finansowe
INFORMACJE FINANSOWE
A.
1.

Stan finansów Gminy na koniec 2021 r.
Nadwyżka i wolne środki z lat ubiegłych na początek

10 502 352,23

2021 r.
2.

Wynik wykonania budżetu za 2021 r. (nadwyżka)

1 222 141,77

3.

Nadwyżka i wolne środki wraz z wynikiem roku

11 724 494,00

2020
4.
5.
6.
B.

Spłata zadłużenia dokonana w 2021 r.
Całkowita suma zadłużenia pozostająca do spłaty na
koniec 2021 r.
Aktywa netto budżetu na koniec 2021 r.
Wykonanie budżetu za 2021 r.
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1 126 247,38
0
10 598 246,62

1.

Dochody ogółem

34 359 849,73

a)

Dochody bieżące

32 343 706,65

b)

Dochody majątkowe

2 016 143,08

2.

Wydatki ogółem

33 137 707,96

a)

Wydatki bieżące

29 237 620,25

b)

Wydatki majątkowe

3 900 087,71

3.

Wynik za rok 2021 (nadwyżka budżetu)

1 222 141,77

4.

Nadwyżka operacyjna

3 106 086,40

C.

Wykonanie wydatków majątkowych
Kierunki działań w zakresie zrealizowanych wydatków majątkowych:

1.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

54 500,00

2.

Drogi dojazdowe do pól

484 717,81

3.

Dotacja na inwestycje drogowe przekazane dla

472 905,27

Powiatu Krakowskiego

4.

Wydatki majątkowe na drogi gminne

63 000,00

5.

Budowa drogi wewnętrznej

193 389,17

6.

Wydatki majątkowe na administrację

1 344,40

7.

Wydatki majątkowe na szkoły podstawowe

55 310,00

8.

Rozbudowa przedszkola

773 567,67

9.

Wydatki majątkowe w zakresie ochrony zdrowia

219 058,50

10.

Ochrona powietrza – fotowoltaika i wymiana źródeł

508 936,04

ciepła
11.

Rewitalizacja przestrzeni publicznej

950 000,00

12.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

123 358,85

D.

Zadłużenie Gminy

1.

Stan zadłużenia Gminy na koniec 2021 r.

0

2.

Planowana spłata długu w roku 2022 r.

0

3.

Przewidywany stan zadłużenia na koniec 2022 r.

0

Realizacja budżetu obywatelskiego
Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego przedstawia się następująco:
Lp.

1.

Sołectwo

Sułoszowa
I

Opis zadania

1)

Wyposażenie

budynku

remizy OSP Sułoszowa I
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Kwota

Kwota

wydatków

wydatków

bieżących
23 542,45

majątkowych

2)

Wyposażenie

Szkoły

24 542,45

Podstawowej Nr 1 w Sułoszowej
oraz montaż monitoringu
3)
2.

Sułoszowa
II

3.

Remont

III

na

ul.

2 494,50

Zielone Wzgórze
1)
Remont drogi gminnej na
Stopinej

Sułoszowa

drogi

Górze

po

50 584,90

stronie

południowej
1) Budowa drogi gminnej na dz. nr

20 584,90

1694,1200/3, 1200/5
2)

Wyposażenie

Szkoły

20 000,00

Podstawowej nr 2 w Sułoszowej
oraz

zakup

sprzętu

multimedialnego

4.

Wielmoża

3) Remont budynku remizy OSP

10 000,00

Sułoszowa III
1) Zakup wyposażenia dla OSP

10 000,00

Wielmoża

5.

Wola
Kalinowsk
a

2) Remont zaplecza socjalnego w

30 294,50

remizie OSP Wielmoża
1) Rozgraniczenie drogi ul. Leśna

6 590,00

2) Umocnienie rowu - droga

35 243,71

gminna ul. Jurajska
Razem
Ogółem

183 292,51
50 584,90
233 877,41

IV. Informacja o stanie mienia komunalnego
W zasobie komunalnym gminy pozostają następujące składniki:
Stan mienia na 31.12.2021
r.
Położenie

Określenie

(obręb) przeznaczenia
Sułoszowa
dz. zab.

Sposób
J. m.

Uwagi

w czyjej dyspozycji
budynek - strażnica

- we władaniu OSP
Sułoszowa I

0,2971

OSP
budynek Urzędu

0,0948

Gminy

Ha

0,1320

dz. zab.

Ha

dz. zab.

Ha

I

zagospodarowania

Ilość
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budynek starego

dz. zab.
dz. niezab.

Ha
Ha

0,3767

dz. zab.

Ha

0,0266

dz. usługowa

Ha

0,0300

dz. zab.

Ha

0,1945

dz. zab.

dz. zab.

Ha

Ha

Ośrodka Zdrowia
budynek i garaż tzw.

0,1330

(„biały domek”)
w dyspozycji Gminy

- lokal socjalny
- działka częściowo

zajęta pod drogę
budynek sklepu SRH - grunt w użytkowaniu
”Promyk”
w dyspozycji Gminy
budynek Ośrodka
Zdrowia
budynek Banku

0,1060

Spółdzielczego

0,1465

w dyspozycji Gminy

wieczystym

- we władaniu SP ZOZ
- grunt w użytkowaniu
wieczystym Banku
Spółdzielczego
- grunt częściowo
wydzierżawiony

budynek Szkoły
Podst. Nr 1
dz. zab.

Ha

budynek

2,8703

Przedszkola, boisko,
parking, budynek
Centrum Kultury
- działka pod
Gotkowicami oraz

nieużytki

Ha

1,4364

w dyspozycji Gminy

działki
wzdłuż dróg gminnych

dz. rolne i

Ha

18,2079

w dyspozycji Gminy

leśne

i wojewódzkiej.
- grunt rolny
wydzierżawiony oraz
grunty zalesione (tzw.
Paskowe Doły)

dz.
zabudowane

Ha

1,6955

w dyspozycji Gminy boisko wielofunkcyjne
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drogi gminne
oraz działki na
poszerzenie

Ha

14,4125

w dyspozycji Gminy

Ha

0,4764

budynki

dróg
Sułoszowa

dz. zab.

II

administracyjne
i magazyny oraz

- grunt w użytkowaniu
wieczystym

urządzenia
techniczne SRH
„Promyk”
dz. zab.

Ha

0.1182

budynek „Starej
Gminy”, obecnie

- grunt w użytkowaniu
wieczystym

Balice Projekt
sp. Z o.o
dz. zab.

Ha

0,0986

dz. zab.

Ha

0,1152

Ha

0,0242

dz. zab.

stacja CPN
budynek - strażnica
OSP

budynek byłej
zlewni OSM Skała

dz. zab.

Ha

0,1520

w dyspozycji Gminy

- grunt w użytkowaniu
wieczystym
- we władaniu OSP
Sułoszowa II
- grunt w użytkowaniu
wieczystym
-urządzona droga
asfaltowa z chodnikiem
i poboczem oraz
działka pod parking
przy OSP.

dz. zab.
dz. zab.

Ha

Pomnik

0,0510

Wdzięczności

0,0522

dz. zab.

Ha

0,1310

dz. niezab.
drogi gminne

Ha
Ha

1,5316
6,7744

budynek Apteki
budynek
Przepompowni
w dyspozycji Gminy
w dyspozycji Gminy

oraz działki
pod budowę
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- lokal użyt. w budynku
oddany w najem

drogi
dz. zab.

dz. niezab.
dz. usługowa

Ha

0,0759

Ha

0,0735

Ha

0,0140

Ha

1,2795

dz. zab.

we władaniu OSP

OSP

Sułoszowa III
grunt w użytkowaniu

w dyspozycji Gminy

dyspozycji Gminy
baza byłego Kółka

- grunt w użytkowaniu

Rolniczego

wieczystym

budynek Szkoły
Ha
Ha

wieczystym

studnia - w

dz. usługowa

dz. zab.

budynek - strażnica

przekazane w trwały

0,5016

Podst. Nr 2,

0,2771

sala gimnastyczna
boisko przy Szkole

przekazane w trwały

Podst. Nr 2

zarząd

w dyspozycji Gminy

grunt przeznaczony

Sułoszowa

zarząd

III

dz. niezab.

Ha

0,1640

pod rów melioracyjny
dz. rolna

Ha

0,0590

w dyspozycji Gminy

dz. niezab.
drogi gminne

Ha

0,1520

w dyspozycji Gminy

Ha

5,4943

w dyspozycji Gminy

Ha

1,9131

oraz działki
pod budowę
drogi
Wielmoża

dz. zab.

budynek Szkoły
Podstawowej oraz
boisko

dz. zab.

Ha

0,0808

dz. zab.

Ha

0,0583

dz. zab.

Ha

0,3124

budynek – filia
Centrum Kultury,
studnia i
przepompownia
budynki INOX-Tech.

- grunt oddany w

s.c
użytkowanie wieczyste
budynek pompowni
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dz. zab.

Ha

0,0900

droga do budynku

dz. niezab.
dz. zab.

Ha

0,0176
0,4446

pompowni
budynek - strażnica

dz. zab.

Ha

OSP
studnia i zbiornik –

0,1420

we władaniu OSP
Wielmoża

w dyspozycji Gminy
działki budowlane na

dz. niezab.

Ha

1,2255

w dyspozycji Gminy

Kamieniołom

Ha

3,6500

w dyspozycji Gminy

dz. rolne

Ha

0,8700

w dyspozycji Gminy część wydzierżawiona

Ha

12,3868

w dyspozycji Gminy

kol. Długiej

drogi gminne
oraz działki na
poszerzenie
dróg
budynek Zespołu
dz. zab.

dz. zab.

Ha

Ha

Placówek

0,5690

Oświatowych,
boisko
budynek - strażnica we władaniu OSP Wola

0,0311

OSP, zbiornik p.poż

Wola
Kalinowska

dz. zab.

Ha

dz. zab.

Ha

0,0660

dz. zab.

Ha

2,4220

0,0463

Parking
budynek
przepompowni
budynek
oczyszczalni
ścieków

dz. zab.

Ha

Kalinowska

0,0212

budynek stacji trafo

część gruntu
wydzierżawiona
we władaniu Zakładu
Energetycznego
przepompownia

dz. niezab.

Ha

0,0100

w dyspozycji Gminy

kanalizacyjna
działka przekazana

dz. rolna

Ha

0,8860

w dyspozycji Gminy
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darowizną na rzecz
Gminy Sułoszowa

Ojców

drogi gminne

Ha

8,7704

w dyspozycji Gminy

dz. zab.

Ha

½ 0,3583

w dyspozycji Gminy

zbiornik wodn

Ogólna wartość gruntów mienia komunalnego wynosi: 2 613 491,54 zł
V. Informacja o stanie realizacji polityk, programów i strategii.
Strategia rozwoju
Gmina posiada uchwaloną Uchwałą Rady Gminy XXIII/178/2013 Rady Gminy Sułoszowa z dnia
24 stycznia 2013 r. Strategię Rozwoju Gminy na lata 2014 - 2020. Uchwałą Nr XIV/119/2019
z dnia 29 listopada 2019 r. wprowadzono zmiany w treści Strategii, natomiast Uchwałą
Nr XLI/354/2022 z dnia 19 kwietnia 2022 r. przedłużono okres obowiązywania Strategii do 2024 r.
Strategia zakłada realizację zadań w 6 celach strategicznych:
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 są 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.
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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 i przyjęcia nowej na kolejny okres.
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 r. - dla sołectwa Sułoszowa I i Wola Kalinowska wraz obowiązującym MPZP dla

„Parnasu” z 1998 r. oraz zmianą częściową przyjętą w 2020 r. dla części obszaru Woli Kalinowskiej
i punktową zmianą dla działek w Sułoszowej I,


2005 r. - dla sołectwa Sułoszowa II wraz ze zmianą w 2020 r. i Sułoszowa III,



2005 r. - dla sołectwa Wielmoża wraz z jego zmianami z 2009 r., 2019 r. i 2020 r.

Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Sułoszowa
1. 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 r. o gospodarce nieruchomościami.
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;
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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:


zestawienie

powierzchni

nieruchomości

zasobu

oraz

nieruchomości

oddanych

w użytkowanie wieczyste;


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


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 z gospodarowaniem nieruchomościami.
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2. Mienie Gminy Sułoszowa
Do mienia gminnego należą nieruchomości stanowiące przedmiot własności Gminy Sułoszowa
i obejmuje:


zasób Gminy – 89,4524 ha (w 2020 r. 88,8610 ha)



grunty oddane w użytkowanie wieczyste – 2,5154 ha (mniej o 0.0470 ha w stosunku do

2020 r. – działki przejęte przez Województwo Małopolskie Zarządca: Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Krakowie – regulacja drogi wojewódzkiej ul. Krakowska i Olkuska). Ogólna powierzchnia
gruntów stanowiących własność Gminy Sułoszowa, według. stanu na dzień 1 stycznia 2022 r.,
wynosi 91,9678 ha. Odnotowano nieznaczny przyrost powierzchni w stosunku do 2020 r. - o 0,5444
ha.
3. Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Sułoszowa
Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Sułoszowa w roku 2021 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 r. o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy z dnia
13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 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.
4. Prognoza dotycząca wykorzystania nieruchomości Gminy Sułoszowa


Zbywanie nieruchomości:

a) w roku 2021 przewidywano do zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 3 działek
położonych w obrębie Sułoszowa II – sprzedaż tzw. „Nawsie”.
b) dopuszczano zbycie innych nieruchomości w miarę potrzeb,


Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W roku 2021 do Urzędu Gminy nie wpłynął żaden wniosek o przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości. W związku z regulacją stanu prawnego drogi
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wojewódzkiej – ul. Krakowska, obręb Sułoszowa I oraz ul. Olkuska obręb Sułoszowa II;
zmniejszyła się powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste RSH PROMYK na
rzecz Województwa Małopolskiego.


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 2021 kontynuację dotychczasowych
umów dzierżawy najmu i użyczenia oraz zawieranie nowych umów na podstawie składanych
wniosków.
5. Wydatki związane z udostępnianiem nieruchomości z zasobu oraz nabywaniem
nieruchomości z zasobu
W budżecie na rok 2021 zaplanowano wydatki związane ze zbywaniem lub udostępnianiem
nieruchomości z zasobu oraz nabywaniem nieruchomości do zasobu w 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: 94 420,00 zł.
6. Dochody z gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości


Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste oraz dotyczące aktualizacji opłat

z tytułu użytkowania wieczystego
W budżecie na 2021 rok oszacowano uzyskanie dochodu z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste –
8000,00 zł (w 2020 r. szacowano 8 000,00 zł). Osiągnięty dochód wykonany z opłat z tytułu
użytkowania wieczystego nieruchomości – 7904,46 zł. W kolejnych latach szacuje się osiągnięcie
dochodu na poziomie 2021 r., 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 2021 r. 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.


Dochody z dzierżawy i najmu

Na podstawie aktualnie obowiązujących umów dzierżawy i najmu w 2021 r. planowano uzyskać
dochód na poziomie 155 000,00 zł (w 2020 r. planowano 148 000,00 zł). Uzyskany dochód
wykonany z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wynikające z innych umów
o podobnym charakterze wyniósł 159 547,45 zł. W latach następnych planuje się uzyskać dochód
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na poziomie 2021 r. i będzie on uzależniony od składania nowych wniosków o dzierżawę
lub najmu, jak i składanych wniosków o przedłużenie aktualnie obwiązujących umów.


Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości będących w zasobie gminy

W 2021 r. planowano sprzedaż 3 działek położonych na terenie Gminy Sułoszowa. 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.
7. Program zagospodarowania zasobem nieruchomości
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 2020 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 2021 r. wszystkie lokale mieszkalne były wykorzystane pod najem
do czerwca, od lipca 2021 roku wynajmowaniu podlegały 4 lokale mieszkalne – rozwiązano umowę
najmu lokalu mieszkalnego w Wielmoży (budynku filii Centrum Kultury w Wielmoży).
Program opieki nad zabytkami
1. Gmina nie posiada uchwalonego Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.
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2. Gmina prowadzi Gminną Ewidencję Zabytków w którym znajduje się 69 pozycji.

Infrastruktura komunalna
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. osób.
Gmina posiada opracowany i przyjęty uchwałą Rady Gminy w 2017 r. Plan mobilności dla Gminy
w oparciu o który realizuje zadania w ramach programu „Niskoemisyjny transport miejski”
poprawiając stan infrastruktury transportowej oraz budując ścieżki rowerowe.
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
Gmina nie posiada uchwalonego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych.
Środowisko
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2015-2020
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Sułoszowa na lata 2015-2020 został uchwalony 19 maja
2015 r. 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.
Ograniczenie zużycia energii w transporcie
W Planie gospodarki niskoemisyjnej założono budowę 4 km nowych ścieżek rowerowych
oraz zmodernizowanie ok. 6 km istniejących, na chwilę obecną dokonano modernizacji ok. 3 km
ścieżek rowerowych. W latach 2018-2020 zbudowano 1830 m nowych ścieżek (ul. Skalna w
Sułoszowej, ul. Zielna w Woli Kalinowskiej, ul. Krakowska w Sułoszowej oraz wokół ronda na
skrzyżowaniu dróg powiatowych 2136K i 1154K)
Na terenie Gminy Sułoszowa w 2021 r. funkcjonuje 38 200 m ścieżek rowerowych. Gmina posiada
6 parkingów Bike&Ride z 120 miejscami parkingowymi. Na terenie gminy funkcjonują 2 parkingi
Park&Ride z 18 miejscami parkingowymi.
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Zmiana systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. i / lub produkcji energii elektrycznej
W 2021 r. na terenie Gminy Sułoszowa wykonano 27 instalacji odnawialnych źródeł ciepła w tym:
3 pompy ciepła,
9 instalacji fotowoltaicznych,
15 kolektory słoneczne.
Polityka społeczna
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 2021 – 2027 została przyjęta Uchwałą Nr XXXVIII/313/2021 Rady
Gminy Sułoszowa z dnia 29 grudnia 2021 r. Strategia 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 niepożądanych,
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.
Zostały one przedstawione w formie wizji i misji, celów i kierunków działań. Działania zostały
wyznaczone w obrębie celów strategicznych i operacyjnych z uwzględnieniem następujących
priorytetów:
1.

ubóstwu, bezrobociu i bezdomności, zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu

społecznemu osób i rodzin
2.

Wspieranie rodzin i wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży

3.

Przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy w rodzinie

4.

Wspieranie osób starszych i niepełnosprawnych

5.

Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia

6.

Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego mieszkańcom gminy

7.

Rozwój kapitału społecznego i ludzkiego
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1. WIZJA I MISJA
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułoszowa na lata 2021 - 2027
umożliwia podjęcie systemowych rozwiązań umożliwiających niwelowanie i rozwiązywanie
problemów społecznych występujących w gminie. Dla osiągnięcia zakładanych celów została na
potrzeby strategii sformułowana wizja, która brzmi:
„Zapewnienie mieszkańcom szerokiej dostępności do usług społecznych oraz warunków
sprzyjających rozwojowi lokalnego kapitału społecznego”.
Realizacji przyjętej wizji będzie towarzyszyła wyznaczona następująca misja:
„Podejmowanie zintegrowanych działań zmierzających do rozwiązywania problemów społecznych
w trosce o podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Sułoszowa”.
Realizacja zaprogramowanych celów strategicznych, operacyjnych oraz kierunków działań pozwoli
na wypełnienie przyjętej misji oraz przyczyni się do rozwiązywania problemów społecznych
występujących na terenie gminy, a także zapobiegania problemom i trudnościom, z jakimi borykają
się jej mieszkańcy.
Wytyczone cele strategii będą realizowane przy wykorzystaniu istniejących instytucji, organizacji i
innych podmiotów działających w sferze społecznej. Zintegrowanie lokalnego środowiska
zagwarantuje pomoc i wsparcie osobom znajdującym się w trudnej sytuacji socjalno-bytowej oraz
umożliwi ludziom życie w poczuciu poszanowania godności każdej osoby, eliminowanie dysfunkcji
oraz równy dostęp do zasobów podstawowych usług.
2. CELE STRATEGICZNE, OPERACYJNE I KIERUNKI DZIAŁAŃ
Realizacja zaprogramowanych celów strategicznych, operacyjnych oraz kierunków działań ma na
celu wypełnienie przyjętej misji, a także przyczyni się do rozwiązywania problemów społecznych
występujących na terenie gminy, jak również do zapobiegania problemom i trudnościom, z jakimi
borykają się jej mieszkańcy.
Wytyczone cele strategii są realizowane przy wykorzystaniu istniejących instytucji, organizacji i
innych podmiotów działających w sferze społecznej.
Cel strategiczny 1. Poprawa jakości życia – przeciwdziałanie ubóstwu, bezrobociu
i bezdomności wśród mieszkańców gminy.
1. Pomoc mieszkańcom dotkniętym i zagrożonym ubóstwem.
2. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i wsparcie dla osób poszukujących pracy.
3. Pomoc osobom zagrożonym bezdomnością i bezdomnym.
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułoszowej w 2021 r. przyznawał pomoc rodzinom z
następujących powodów: ubóstwa, bezdomności, potrzeby ochrony macierzyństwa, bezrobocia,
niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, przemocy w rodzinie, alkoholizmu,
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułoszowej w 2021 r. ogółem na wypłatę zasiłków
celowych wydatkował kwotę 43195,00 zł. Wypłacono ogółem 74 świadczenia dla 50 rodzin. Z
pomocy z powodu ubóstwa skorzystały 22 rodziny (liczba osób w rodzinach: 66), z powodu
bezrobocia pomoc przyznana została 11 rodzinom (liczba osób w rodzinach: 26), natomiast z
powodu bezdomności 1 osoba skorzystała ze świadczeń tut. Ośrodka.
W 2021 r. 5 osobom przysługiwał zasiłek stały, wypłaconych zostało 60 świadczeń na kwotę
33516,00 zł. Średnia wartość świadczenia wyniosła 558,60 zł.
Zasiłek okresowy przyznano 8 osobom. Wypłaconych zostało 24 świadczeń na łączną kwotę
7211,00 zł. Przeciętny zasiłek wyniósł 300,46 zł.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. stopa bezrobocia w Gminie Sułoszowa wyniosła 3,26%.
Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy wynosiła 112 osób, w tym 52
kobiety i 60 mężczyzn.
W 2021 r. liczba osób objętych kontraktem socjalnym wynosiła 31.
Cel strategiczny 2. Praca na rzecz rodziny, wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży,
przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy w rodzinie
1. Wzmacnianie potencjału rodzin.
2. Podwyższanie jakości usług edukacyjnych, udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży
oraz rozwój alternatywnych form spędzania czasu wolnego.
3. Przeciwdziałanie problemom uzależnień, pomoc osobom i rodzinom dotkniętym problemami
uzależnień i przemocy domowej.
Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcjo opiekuńczo-wychowawczej mogą
otrzymać wsparcie w postaci asystenta rodziny. Wsparcie takie wynika z ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która nakłada na gminy obowiązek
udzielania pomocy rodzinom dysfunkcyjnym z dziećmi. Asystent rodziny wspiera rodzinę,
aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza te dotyczące
opieki i wychowania dzieci. Zadaniem asystenta rodziny jest realizowanie pracy socjalnej z rodziną,
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w Sułoszowej w 2021 r. zatrudniał 1 asystenta rodziny, który pracował z 7 rodzinami.
W 2021 r. mieszkańcy Gminy objęcie zostali wsparciem finansowym z następujących powodów:
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego –
28 rodzin, liczba rodzin objętych wsparciem z powodu alkoholizmu – 5 rodzin, liczba rodzin
objętych wsparciem z powodu przemocy w rodzinie – 1 rodzina.
Praca socjalna była prowadzona w 99 rodzinach. W dużej części przypadków pracownikom udało
się nawiązać współpracę ze środowiskiem co w efekcie przyniosło znaczną poprawę sytuacji
rodzinnej czy bytowej podopiecznych.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2021r. przyznawał i wypłacał świadczenia rodzinne oraz
świadczenia alimentacyjne. Liczba osób korzystających ze świadczeń rodzinnych wyniosła 457,
natomiast ze świadczeń alimentacyjnych 6 osób.
Kolejną formą wsparcia było przyznawanie Karty Dużej Rodziny. W 2021 r. złożono 31 wniosków
o przyznanie Karty Dużej Rodziny.
W gminie realizowany był Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Sułoszowa na lata 2017-2021.
Obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego zapewnia Ośrodek Pomocy
Społecznej. W 2021 roku odbyło się 4 spotkania Zespołu. Do Przewodniczącego Zespołu w 2021 r.
wpłynęło 8 formularzy Niebieska Karta” cz. "A" wypełnione przez: Ośrodek Pomocy - 1 i Policję 7. W 2021 r. utworzono 8 grup roboczych. Grupy robocze pracowały z 13 rodzinami w tym
z 5 rodzinami z lat poprzednich. Odbyło się 64 posiedzenia grup roboczych. W ramach
przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzono działania w stosunku do osób doznających
przemocy jak również do osób stosujących przemoc.
Cel strategiczny 3. Wspieranie i aktywizacja osób starszych oraz osób niepełnosprawnych.
1. Aktywna polityka senioralna – realizacja idei „starzenia się w zdrowiu”.
2. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie.
Gmina Sułoszowa ma 5 801 mieszkańców, z czego 49,7% stanowią kobiety, a 50,3% mężczyźni.
Na dzień 21.12.2021r. liczba osób w wieku poprodukcyjnym wyniosła 1218, co stanowi 21%
wszystkich mieszkańców gminy.
Z powodu niepełnosprawności 25 rodzin skorzystało ze świadczeń pieniężnych realizowanych
przez tut. Ośrodek.
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Ośrodek Pomocy Społecznej wydawał decyzje o skierowaniu do domów pomocy społecznej
i odpłatności za pobyt dla osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku. W 2021 r. Gmina
Sułoszowa ponosiła wydatki związane z pobytem 10 osób w domach pomocy społecznej, w tym:
9 osób przebywa na terenie powiatu krakowskiego oraz 1 osoba przebywa na terenie powiatu
krośnickiego. Roczny koszt utrzymania pensjonariuszy w tych placówkach wyniósł – 302 136,24 zł.
Pomoc w postaci usług opiekuńczych realizowana jest w celu udzielenia wsparcia osobie
wymagającej pomocy w środowisku lokalnym.
W 2021 r. pomocą w formie usług objęta była 1 osoba. Opiekunka udzielająca pomocy
podopiecznym, zatrudniona jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sułoszowej na umowę
zlecenie. Koszt usług opiekuńczych w 2021 r. wyniósł - 12 819,22 zł.
Cel strategiczny 4. Dbałość o zdrowie i tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu, poprawa
bezpieczeństwa publicznego mieszkańców gminy.
1.

Zaspokojenie

potrzeb

mieszkańców

w

zakresie

ochrony

zdrowia

fizycznego

oraz psychospołecznego oraz zdrowego stylu życia.
2. Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego w Gminie.
3. Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych i w otoczeniu domowym
uczniów.
Placówki oświatowe działające na terenie gminy prowadzą działania profilaktyczne oraz
wychowawcze

z

zakresu

przeciwdziałania

agresji

i

przemocy,

mają

one

charakter

psychoedukacyjny i przybierają m. in. formę rozmów i pogadanek na godzinach wychowawczych,
zajęć prowadzonych przez pedagoga szkolnego na temat agresji i przemocy oraz odpowiedzialności
prawnej nieletnich oraz pedagogizacji rodziców na temat „Jak rozpoznać, że nasze dziecko jest
dręczone przez innych uczniów? I co w takiej sytuacji powinien zrobić rodzic?”, Uczniowie
uczestniczyli w spotkaniach profilaktycznych pt.: „Poznaj prawdę a prawda Cię uwolni” oraz
warsztatach „Język dobra, język zła … Którego używasz?”.
W szkołach z terenu Gminy Sułoszowa zostały zrealizowane następujące profilaktyczne programy
edukacyjne: prelekcja przeprowadzona przez fundację ARKADIO-RTCK pn. „Rób to co kochasz”,
program profilaktyki zintegrowanej „CUDER”, Bezpieczny internet, spotkanie profilaktyczne
z członkiem grupy AA pn. „Nałogi – droga donikąd”
Szkoły dbają o prawidłowy rozwój psychiczno-duchowy. Uczniowie mają możliwość rozwijania
swoich zainteresowań oraz wyrównywania braków w nauce, w szkołach prowadzone są zajęcia
dydaktyczno-wyrównawcze oraz rozwijające. Uczniowie uczestniczą również w zajęciach
logopedycznych, terapii pedagogicznej, prowadzone są zajęcia SKS oraz korekcji wad postawy.
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W zakresie profilaktyki i promocji zdrowia w roku 2021 zostały przeprowadzone następujące
działania:
- przeprowadzone zostały na terenie Gminy Sułoszowa dwie akcje bezpłatnych badań
mammograficznych,
- przeprowadzenie akcji informacyjno - promocyjnej na terenie Gminy Sułoszowa projektu
„Kompleksowy program wczesnej interwencji dla małego dziecka niepełnosprawnego z terenu
powiatu olkuskiego i krakowskiego wraz z dostępem do badań prenatalnych”, „Programu
Profilaktyka 40 PLUS”,
- udział wszystkich szkół z terenu Gminy Sułoszowa w Ogólnopolskim Programie Profilaktyki
Czerniaka,
- kolejny rok kontynuowana była akcja badania wad postawy uczniów szkół podstawowych
z terenu Gminy Sułoszowa,
- w ramach profilaktyki zdrowotnej prowadzone są również na bieżąco akcje dotyczące profilaktyki
alkoholowej (np. Gmina Sułoszowa była patronatem honorowym XIV kampanii społecznej NO
PROMIL – NO PROBLEM, została przeprowadzona akcja informacyjno-edukacyjna dla
sprzedawców alkoholu w terenu gminy)
W zakresie aktywnego spędzania czasu wolnego utworzone zostało na terenie Gminy Sułoszowa
miasteczko rowerowe oraz tężnia solankowa.
Kontynuował działalność Klub „Senior+” , utworzony na 30 miejsc dla osób nieaktywnych
zawodowo w wieku 60+, mieszkańców Gminy Sułoszowa, którego celem była aktywizacja
społeczna seniorów z terenu Gminy Sułoszowa. W 2021 roku z wsparcia w Klubie skorzystało
39 osób.
Cel strategiczny 5. Podnoszenie efektywności wsparcia, doskonalenie kadr pomocy społecznej,
wzmacnianie kapitału i dialogu społecznego
1. Wzmocnienie kadr i służb pomocowych, podnoszenie jakości i efektywności świadczonych
usług.
2. Wspieranie instytucji społeczeństwa obywatelskiego i rozwijanie dialogu społecznego.
Pracownicy pomocy społecznej na bieżąco podnoszą oraz uzupełniają swoje kwalifikacje. Mogą
dzięki temu jeszcze wydajniej i lepiej wykonywać swoją pracę. W 2021r. pracownicy Ośrodka
Pomocy Społecznej wzięli udział w 38 szkoleniach o różnorodnej tematyce dotyczącej pomocy
społecznej, m. in.: świadczenia rodzinne i wychowawcze, profilaktyka uzależnień, Karta Dużej
Rodziny, zmiany w ustawie o pomocy społecznej, kierowanie i umieszczanie osób w DPS, Kodeks
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Postępowania Administracyjnego, prawo pracy, praca socjalna, wywiad środowiskowy, praca
z dziećmi doświadczającymi przemocy, odpłatność za pobyt dziecka w pieczy i wiele innych.
3. FINANSOWANIE
Wytyczone cele strategii zrealizowane są przy wykorzystaniu istniejących instytucji, organizacji
i innych podmiotów działających w sferze społecznej. Źródłem finansowania działań realizacji
strategii są: budżet gminy, budżet państwa, środki Europejskiego Funduszu Społecznego, środki
funduszy krajowych, środki organizacji pozarządowych. Każdy podmiot z terenu gminy jako
realizator zadań w ramach strategii planuje środki finansowe niezbędne do ich prawidłowej
realizacji. Wydatki na realizację strategii w 2021 r. wyniosły 21 723 645,24 zł.
4. WDROŻENIE STRATEGII, MONITOROWANIE, EWALUACJA
Realizacja zaprogramowanych celów strategicznych, operacyjnych oraz kierunków działań pozwoli
na wypełnienie przyjętej misji oraz przyczyni się do rozwiązywania problemów społecznych
występujących na terenie gminy, a także zapobiegania problemom i trudnościom, z jakimi borykają
się jej mieszkańcy.
Koordynatorem realizacji działań wyznaczonych w Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Sułoszowa na lata 2021-2027 jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
który przedkłada dane zebrane i opracowane w procesie monitoringu, które posłużą do ewaluacji
strategii, której ogólnym celem jest podwyższanie stopnia adekwatności, efektywności i znaczenia
rezultatów wynikających z realizacji strategii.

Monitoring Strategii to proces obserwacji, który

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 2021 r.
5. PROGRAMY I PROJEKTY
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułoszowa na lata 2021-2027 będzie
realizowana w szczególności poprzez poniżej wymienione programy:
1.Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Gminie Sułoszowa;
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2.Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii;
3. Gminny Program Wspierania Rodziny;
4. Program współpracy Gminy Sułoszowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
W ramach strategii realizowane są projekty, które odzwierciedlają potrzeby oraz zamierzenia gminy
i jej mieszkańców. Ich realizacja jest niezwykle wskazana i możliwa dzięki pozyskaniu
niezbędnych środków finansowych.
PODSUMOWANIE
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułoszowa na lata 2021-2027 stworzona
została dla polepszenia sytuacji życiowej mieszkańców Gminy Sułoszowa i ma ona za zadanie
zapewnić mieszkańcom szeroką dostępność do usług społecznych oraz warunków sprzyjających
rozwojowi lokalnego kapitału społecznego. Analizując działania podejmowane w ramach Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułoszowa na lata 2021 - 2027, można stwierdzić,
że poprzez realizację celów strategicznych, operacyjnych realizowana jest przyjęta misja.
Podejmowane działania sprzyjają rozwiązywaniu problemów społecznych występujących na terenie
gminy, a także zapobiegają problemom i trudnościom, z jakimi borykają się mieszkańcy.
Niewątpliwie trudną sytuacją jest trwająca pandemia COVID - 19. Stan, w którym przyszło nam
wszystkim funkcjonować powoduje utrudnienia zarówno dla pracowników, jak i dla mieszkańców
i wymusza wprowadzenie nowych rozwiązań w działalności Ośrodka. Przestrzeganie zasad
bezpieczeństwa wiążę się z ograniczeniem bezpośrednich kontaktów pracowników socjalnych
z podopiecznymi. Alternatywą jest najczęściej kontakt telefoniczny. Nie jest to tożsame, zwłaszcza
w kontaktach z osobami starszymi, samotnymi, potrzebującymi bliskości drugiego człowieka,
dlatego w tej nowej, trudnej dla wszystkich rzeczywistości należy szukać najlepszych, a zarazem
humanitarnych rozwiązań pomocowych.
Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania
narkomanii
Gminny Program Profilaktyki na rok 2021 przyjęty został Uchwałą Nr XXVI/226/2020 Rady
Gminy Sułoszowa z dnia 29 grudnia 2020 r.
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Liczba mieszkańców Gminy Sułoszowa wg stanu na 31.12.2021 r wynosiła 5 731 osoby, w tym
liczba mieszkańców powyżej 18 r. życia 4 587 osób.
Na terenie Gminy w roku 2021 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 31.12.2021 r. liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych wynosiła 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 31.12.2021 r.) uprawniających do sprzedaży napojów alkoholowych
w sklepach, ważnych w 2021: 33, liczba zezwoleń w lokalach gastronomicznych: 9.
W roku 2021 wydano 32 zezwolenia, w tym 26 zezwoleń dla sklepów prowadzących sprzedaż
detaliczną alkoholu, 6 zezwoleń dla punktów oraz lokali gastronomicznych. Zezwoleń uprawniające
na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 wydano 4.
Wartość sprzedaży alkoholu sprzedanego w 2021 na terenie Gminy (na podstawie oświadczeń
złożonych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych)
wynosi razem 2 432 834,60 zł, w tym wartość sprzedanego alkoholu o zawartości do 4,5 %
oraz na piwo wynosi 1 079 732,22 zł, dla alkoholu od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) wynosi
145 781,52 zł, dla alkoholu o zawartości powyżej 18% 1 207 320,86 zł).
Liczba decyzji wydanych w 2021 roku o wygaśnięciu zezwoleń z powodu likwidacji punktu
sprzedaży wynosi 6, w tym 4 dla sklepu spożywczo-przemysłowego oraz 2 dla lokalu
gastronomicznego.
Gminna Komisja przeprowadziła kontrolę 9 punktów sprzedaży alkoholu.
Liczba członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynosi 8 osób.
W roku 2021 zostały powołane w skład Gminnej Komisji dwie nowe osoby.
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 2021 roku wynosi 20.
Liczba osób, z którymi prowadzili rozmowy członkowie Komisji w roku 2021 (osoby uzależnione
od alkoholu): 8
Członkowie ich rodzin: 7.
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Gminna Komisja pełniła dyżury najczęściej w pierwsze poniedziałki miesiąca w godzinach
od 16.00 – do 17.00, w siedzibie Urzędu Gminy Sułoszowa. Skład zespołu dyżurującego stanowili
członkowie Komisji – minimum dwie osoby. W roku 2021 pełniono dyżur 11 - krotnie.
Gminna Komisja podjęła decyzję o skierowaniu wniosku do sądu o orzeczenie obowiązku leczenia
uzależnienia w stosunku do 9 osób. Cztery osoby dobrowolnie podjęło leczenie odwykowe.
W 2020 odbyło się 9 spotkań Gminnej Komisji, najczęściej w pierwsze poniedziałki miesiąca,
w godz. od 15 do 16.
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 32 wnioski pozytywnie stwierdzających usytuowanie
punktu sprzedaży alkoholu, oraz zgodnie z limitem, czyli maksymalną liczbą zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych określoną przez uchwałę Rady Gminy.
Liczba rodzin, którym w 2021 r. udzielono pomocy w ramach grup roboczych ds. przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, w skład których wchodzili członkowie Gminnej Komisji – 9.
Ogólna liczba rodzin korzystających z pomocy materialnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w 2021 r., objętych pomocą z powodu uzależnienia lub nadużywania alkoholu przez co najmniej
jednego z członków rodziny: 5 rodzin
Wielkość środków finansowych przeznaczonych przez GOPS na pomoc rodzinom z problemem
alkoholowym : 4 379,00 zł.
W ramach Punktu Konsultacyjnego w Sułoszowej dla osób z problemami psychologicznymi
przeznaczono w 2021 r. 6 720,00 zł. Punkt funkcjonuje od dnia 6 lutego 2019 r. Psycholog
przyjmuje w punkcie konsultacyjnym w każdą środę miesiąca w wymiarze 2 godzin. W roku 2021
z porad Punktu korzystało 19 osób, udzielono 51 porad.
W Gminnym Programie na 2021 rok 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 2021 łącznie
10500,00 zł; na prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie profilaktyki narkomanii: 6000,00 zł.
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Program współpracy na 2021 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXIII/197/2020 z dnia
30 października 2020 r. W przedmiotowej Uchwale określono zakres współpracy z organizacjami
pozarządowymi. W 2021 r. Gmina zleciła organizacjom pozarządowym do realizacji dwa zadania:
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1. prowadzenie Klubu Seniora + w Sułoszowej
2. prowadzenie aktywizacji społeczno-zawodowej realizowanej projektu pn.; „Szansa na rozwój
w Gminie Sułoszowa”.
Na realizację zadania nr 1 zaplanowano w 2021 roku 120 000,00 zł., wykonanie zadania wyniosło
106 745,60 zł.
Na zadanie nr 2 przeznaczono 108 000,00 zł, wykonanie wyniosło 108 000,00 zł.

VI. Realizacja uchwał Rady Gminy
Omówienie
W 2021 r. Rada Gminy Sułoszowa kadencji 2018-2023 pracowała pod przewodnictwem Pana
Adama Goraja. W 2021 r. Rada podjęła 94 uchwały.
Status
Nazwa uchwały
Uchwała
wyrażenia
nabycie

w

sprawie:

zgody
przez

Numer uchwały

Data

Zrealizowana/w trakcie

XXVII/230/2021

29 stycznia

realizacji/niezrealizowana
Przejęto działki pod

2021 r.

poszerzenie drogi

na
Gminę

Sułoszowa na własność w
formie darowizny działek
oznaczonej

w

ewidencji

gruntów i budynków jako
działki: nr 1263/1 o pow.
0,0067 ha, nr 661/1 o pow.
0,0084 ha, nr 1264/5 o pow.
0,0038 ha, nr 659/1 o pow.
0,0025 ha, nr 660/1 o pow.
0,0065 ha, nr 782/1 o pow.
0,0052 ha, nr 778/1 o pow.
0,0019 ha, nr 658/1 o pow.
0,0008 ha, nr 1265/1 o pow.
0,0042 ha, nr 783/5 o pow.
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0,0044 ha, nr 1264/3 o pow.
0,0034 ha, nr 779/1 o pow.
0,0045 ha, nr 1270/1 o pow.
0,0050 ha, nr 1271/1 o pow.
0,0044 ha, nr 1276/1 o pow.
0,0004 ha, nr 780/1 o pow.
0,0054 ha, nr 783/3 o pow.
0,0044 ha, nr 1266/1 o pow.
0,0016 ha, nr 1273/1 o pow.
0,0020 ha, nr 1274/1 o pow.
0,0004 ha, nr 1277/1 o pow.
0,0020 ha. Przedmiotowe
działki

położone

obrębie

są

w

ewidencyjnym

Sułoszowa III, Sułoszowa
ulica Dworska.
Uchwała
w
wyrażenia

sprawie:

zgody

przedłużenie

XXVII/231/2021

na

29 stycznia

Przedłużono umowę

2021 r.

umowy

zawartej dnia 28.03.2013
roku z Firmą Handlową
„GIGA” 32-043 Skała, Pl.
Konstytucji 3 Maja 6.
Uchwała
w
sprawie:
udzielenia
Straży

XXVII/232/2021

Państwowej

Pożarnej

29 stycznia

Udzielono dotacji

2021 r.

pomocy

finansowej w formie dotacji
celowej za pośrednictwem
Funduszu Wsparcia PSP w
2021 r.
Uchwała

w

sprawie:

XXVII/233/2021

przyjęcia Programu opieki
nad
zwierzętami

29 stycznia
2021 r.

bezdomnymi
oraz

zapobiegania bezdomności
29

Zrealizowano

zwierząt na terenie Gminy
Sułoszowa.
Uchwała w sprawie: poboru

XXVII/234/2021

podatku od nieruchomości,

29 stycznia

Zrealizowano

2021 r.

rolnego i leśnego od osób
fizycznych w drodze inkasa
oraz

wyznaczenia

inkasentów
wysokości

i

określenia

wynagrodzenia

za inkaso
Uchwała w sprawie: poboru

XXVII/235/2021

opłaty targowej w drodze

29 stycznia

Zrealizowano

2021 r.

inkasa oraz wyznaczenie
inkasentów

i

określenia

wysokości

wynagrodzenia

za inkaso
Uchwała

w

udzielenia

sprawie:

XXVII/236/2021

Powiatowi

Krakowskiemu

29 stycznia

Udzielono dotacji

2021 r.

pomocy

finansowej w formie dotacji
celowej w trybie Inicjatyw
Samorządowych
Uchwała
w
uchwalenia
planu

sprawie:

XXVII/237/2021

miejscowego

29 stycznia

Zrealizowano

2021 r.

zagospodarowania

przestrzennego

dla

fragmentów

obszaru

sołectwa Sułoszowa II.
Uchwała
w
sprawie:
uchwalenia

XXVII/238/2021

zmiany

miejscowego

2021 r.

planu

zagospodarowania
przestrzennego
Wielmoża,

29 stycznia

sołectwa
dotyczącej
30

Zrealizowano

terenów

położonych

otulinie
Parku

w

Dłubniańskiego
Krajobrazowego,

podjętego

Uchwałą

XXXIII/216/2009

Nr
rady

Gminy Sułoszowa z dnia 6
października 2009 r. dla
działki nr 86/6 AM 3-12 i
części działki nr 311 AM 312.
Uchwała

w

uchwalenia

Planu

sprawie:

XXVII/239/2021

Pracy

29 stycznia

Zrealizowano

2021 r.

Rady Gminy Sułoszowa na
2021 r.
Uchwała

w

sprawie:

uchwalenia
Centrum

Statutu
Kultury

Sułoszowej.
Uchwała
w
wyrażenia
nabycie

XXVII/240/2021

przez

Zrealizowano

2021 r.

w

sprawie:

zgody

29 stycznia

XXVII/241/2021

na

29 stycznia

W realizacji

2021 r.

Gminę

Sułoszowa na własność w
formie darowizny działki
oznaczonej

w

ewidencji

gruntów i budynków jako
działka

nr

857/5.

Przedmiotowa

działka

położona jest w obrębie
ewidencyjnym

Sułoszowa

II, przy ulicy Skalnej.
Uchwała
w
sprawie:
zmiany

Uchwały

XXVII/234/2021

XXVIII/242/2021

Nr

26 lutego
2021 r.

Rady

Gminy Sułoszowa z dnia 29
stycznia 2021 r. w sprawie:
31

Zrealizowano

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:
uchylenia

Uchwały

XXVII/235/2021

XXVIII/243/2021

Nr

26 lutego

Zrealizowano

2021 r.

Rady

Gminy Sułoszowa z dnia 29
stycznia 2021 r. w sprawie:
poboru opłaty targowej w
drodze

inkasa

oraz

wyznaczenie inkasentów i
określenia

wysokości

wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała
w
sprawie:
wyrażenia
nabycie

zgody
przez

XXVIII/244/2021

na

26 lutego

Zrealizowano

2021 r.

Gminę

Sułoszowa na własność w
formie darowizny działki
oznaczonej

w

ewidencji

gruntów i budynków jako
działka nr 127/9, położonej
w obrębie ewidencyjnym
Wielmoża,

przy

Krakowskiej.
Uchwała
w
wyrażenia
nabycie

ulicy
sprawie:

zgody
przez

XXVIII/245/2021

na
Gminę

Sułoszowa na własność w
formie darowizny działek
oznaczonej

w

ewidencji

gruntów i budynków jako
32

26 lutego

Nabyto działki pod

2021 r.

poszerzenie drogi

działki: nr 1275/1 o pow.
0,0016 ha, nr 1272/1 o pow.
0,0035 ha, położonych w
obrębie

ewidencyjnym

Sułoszowa III, Sułoszowa
ulica Dworska.
Uchwała
w
wyrażenia
sprzedaż

sprawie:

zgody

na

przez

Gminę

w

formie

Sułoszowa
przetargowej

XXVIII/246/2021

26 lutego

Nie zrealizowano

2021 r.

działek

oznaczonych w ewidencji
gruntów i budynków jako
działki: nr 56/12 o pow.
0,0697 ha, nr 56/13 o pow.
0,0675 ha, nr 56/14 o pow.
0,0705 ha, położonych w
obrębie

ewidencyjnym

Wielmoża,

przy

Alternatywy.
Uchwała
w
zmiany

ulicy
sprawie:

Uchwały

XXVIII/247/2021

Nr

26 lutego

Zrealizowano

2021 r.

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:

XXVIII/248/2021

zmiany Uchwały Nr XXIII/
197/2020
Sułoszowa

Rady
z

2021 r.

Gminy
dnia

26 lutego

30

października 2020 r. w
33

Zrealizowano

sprawie: określenia limitu i
rodzaju zadań do zlecenia
organizacjom
pozarządowym
2021.
Uchwała

w

wyrażenia
nabycie

w

roku

sprawie:

zgody
przez

XXVIII/249/2021

na

26 lutego

Zrealizowano dr. na Parnas

2021 r.

Gminę

Sułoszowa na własność w
formie darowizny działek
oznaczonych w ewidencji
gruntów i budynków jako
działki nr 1096/6 i 1096/4,
położonych

w

obrębie

ewidencyjnym Sułoszowa I.
Uchwała w sprawie: zmian
w

budżecie

XXIX/250/2021

gminy

Sułoszowa na rok 2021.
Uchwała
w
sprawie:
zmiany

Wieloletniej

Prognozy

Finansowej

gminy Sułoszowa.
Uchwała
w
sprawie:
Ochotniczej

XXIX/251/2021

nabycie

zgody
przez

XXIX/252/2021

XXIX/253/2021

na

położonej

nr
w

26 marca
2021 r.

Gminę

ewidencji

gruntów i budynków jako
działka

26 marca

Udzielono dotacji

2021 r.

formie darowizny działki
w

Zrealizowano

2021 r.

Sułoszowa na własność w
oznaczonej

26 marca

Straży

Pożarnej Wielmoża.
Uchwała
w
sprawie:
wyrażenia

Zrealizowano

2021 r.

udzielenia dotacji celowej
dla

26 marca

1337/4,
obrębie
34

Zrealizowano

ewidencyjnym Sułoszowa I.
Uchwała
w
sprawie:
wyrażenia

zgody

nabycie

przez

XXIX/254/2021

na

26 marca

Nabyto grunt

2021 r.

Gminę

Sułoszowa na własność w
formie darowizny działek
oznaczonych w ewidencji
gruntów i budynków jako
działki nr 344/3 i 348/1,
położonych

w

ewidencyjnym

obrębie
Wielmoża,

przy ul. Granicznej.
Uchwała
w
sprawie:
wyrażenia
nabycie

zgody
przez

XXIX/255/2021

na

26 marca

Nabyto grunt pod

2021 r.

poszerzenie drogi

26 marca

Zrealizowano

Gminę

Sułoszowa na własność w
formie darowizny działek
oznaczonych w ewidencji
gruntów i budynków jako
działki nr 525/4, 522/8,
521/8, 615/10, 614/5, 613/3
i

610/7,

obrębie

położonych

w

ewidencyjnym

Wola Kalinowska.
Uchwała
w
sprawie:

XXIX/256/2021

przyjęcia sprawozdania z

2021 r.

realizacji zadań z zakresu
wspierania rodziny za rok
2020 oraz przedstawienie
potrzeb

związanych

z

realizacją zadania na rok
2021.
Uchwała
zmiany

w

sprawie:

Uchwały

XVII/146/2020

XXX/257/2021

Nr

23 kwietnia
2021 r.

Rady
35

Zrealizowano

Gminy Sułoszowa z dnia 6
marca 2020 r. w sprawie:
uchwalenia

Regulaminu

utrzymania

czystości

i

porządku na terenie Gminy
Sułoszowa.
Uchwała
w
zmiany

sprawie:

uchwały

XXX/258/2021

nr

23 kwietnia

Zrealizowano

2021 r.

XVII/148/2020 dotyczącej
szczegółowego sposobu i
zakresu świadczenia usług
w

zakresie

odbierania

odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania

tych

odpadów.
Uchwała

w

sprawie:udzielenia

XXX/259/2021

dotacji

23 kwietnia

Zadanie w realizacji

2021 r.

dla Powiatu Krakowskiego
na realizację Projektu pn.
Likwidacja

wyrobów

zawierających

azbest

na

terenie

Powiatu

Krakowskiego.
Uchwała
w

sprawie:

XXX/260/2021

zatwierdzenia sprawozdania

23 kwietnia

Zrealizowano

2021 r.

za rok 2020 z działalności
Gminnego
Pomocy

Ośrodka
Społecznej

w

Sułoszowej.
Uchwała w sprawie: zmian
w

budżecie

Gminy

Sułoszowa na rok 2021.
Uchwała
w
sprawie:
zmiany

XXX/261/2021

23 kwietnia

Zrealizowano

2021 r.
XXX/262/2021

Wieloletniej

23 kwietnia
2021 r.

36

Zrealizowano

Prognozy

Finansowej

Gminy Sułoszowa.
Uchwała
w
sprawie:
zatwierdzenia

XXX/263/2021

rocznego

23 kwietnia

Zrealizowano

2021 r.

sprawozdania finansowego
jednostki

Samodzielnego

Publicznego
Opieki

Zakładu

Zdrowotnej

w

Sułoszowej.
Uchwała w sprawie:zmian
w

budżecie

XXXI/264/2021

Gminy

Sułoszowa na rok 2021.
Uchwała
w
sprawie:
zmiany

Wieloletniej

Prognozy

Finansowej

Gminy Sułoszowa.
Uchwała
w
sprawie:
wyrażenia

zgody

na

użyczenie

działek

na

28 maja

Zrealizowano

2021 r.
XXXI/265/2021

28 maja

Zrealizowano

2021 r.

XXXI/266/2021

28 maja

Zrealizowano

2021 r.

zlokalizowanie pojemników
na

odzież

Dotyczy

używaną.

działek:

obręb

Sułoszowa I działka nr
1399/13 oraz na działce nr
1110/25, obręb Sułoszowa
III działka nr 1445/4, obręb
Wielmoża działki nr 56/23
(k. m.1-2) i działka nr 180,
obręb

Wola

Kalinowska

działka nr 610/5.
Uchwała
w

sprawie:

XXXI/267/2021

powołania Rady Społecznej
działającej

2021 r.

przy

Samodzielnym Publicznym
Zakładzie

28 maja

Opieki
37

Zrealizowano

Zdrowotnej w Sułoszowej
Uchwała
w
sprawie:
wyrażenia
sprzedaż

zgody

na

przez

Gminę

w

formie

bezprzetargowej

działek

Sułoszowa

XXXI/268/2021

28 maja

Zrealizowano

2021 r.

oznaczonych w ewidencji
gruntów i budynków jako
działki: nr 1245/12 o pow.
0,00089 ha, nr 742/5 o pow.
0,0101 ha, położonych w
obrębie

Sułoszowa

stanowiących

II

własność

Gminy Sułoszowa.
Uchwała
w
sprawie:

XXXII/269/2021

określenia metody ustalenia

7 czerwca

Zrealizowano

2021 r.

opłaty za gospodarowanie
odpadami

oraz

stawki

opłaty

ustalenia
za

gospodarowanie odpadami
komunalnymi

na

terenie

Gminy Sułoszowa.
Uchwała w sprawie: wotum

XXXIII/270/2021

zaufania dla Wójta Gminy
Sułoszowa za rok 2020.
Uchwała
w
sprawie:

25 czerwca

Zrealizowano

2021 r.
XXXIII/271/2021

rozpatrzenia i zatwierdzenia

25 czerwca

Zrealizowano

2021 r.

sprawozdania finansowego
Gminy Sułoszowa za 2020
r.

oraz

sprawozdania

z

wykonania budżetu gminy
za 2020 r.
Uchwała
udzielenia
Wójtowi

w

sprawie:

XXXIII/272/2021

absolutorium
Gminy

25 czerwca
2021 r.

za
38

Zrealizowano

wykonanie budżetu Gminy
za 2020 rok.
Uchwała
w

sprawie:

udzielenia

Gminie

Skała

dotacji

celowej

na

realizację

projektu

budżecie

25 czerwca

W realizacji

2021 r.

e-

administracja.
Uchwała w sprawie: zmian
w

XXXIII/273/2021

XXXIII/274/2021

Gminy

Sułoszowa na rok 2021.
Uchwała
w
sprawie:
zmiany

Wieloletniej

Prognozy

Finansowej

Gminy Sułoszowa.
Uchwała
w
sprawie:

25 czerwca

Zrealizowano

2021 r.
XXXIII/275/2021

25 czerwca

Zrealizowano

2021 r.

XXXIII/276/2021

przyjęcia oceny zasobów

25 czerwca

Zrealizowano

2021 r.

pomocy społecznej za rok
2020

dla

Gminy

Sułoszowa.
Uchwała
w

sprawie:

nabycia

przez

XXXIII/277/2021

Gminę

25 czerwca

Zakupiono dwie z trzech

2021 r.

działek

25 czerwca

Zrealizowano

Sułoszowa na własność w
formie

kupna

działek

oznaczonych w ewidencji
gruntów i budynków nr
1054/1 o pow. 0,0030 ha,
1056/1 o pow. 0,0210 ha,
1060 o pow. 0,0160 ha,
położonych

w

obrębie

ewidencyjnym Sułoszowa I,
Gmina Sułoszowa.
Uchwała
w
sprawie:
ustalenia

średniej

XXXIII/278/2021

ceny

2021 r.

jednostki paliwa w Gminie
Sułoszowa na rok szkolny

39

2021/2022.
Uchwała
w

sprawie:

przyjęcia

projektu

Regulaminu
wody

i

XXXIII/279/2021

25 czerwca

Zrealizowano

2021 r.

dostarczania
odprowadzania

ścieków na terenie Gminy
Sułoszowa i przekazania do
zaopiniowania

organowi

regulacyjnemu.
Uchwała
w

sprawie:

upoważnienia

XXXIV/280/2021

Kierownika

Gminnego

13 sierpnia

Zrealizowano

2021 r.

Ośrodka

Pomocy

Społecznej

w

Sułoszowej do prowadzenia
postępowania i wydawania
decyzji
w

administracyjnych

sprawach

pomocy

świadczeń

materialnej

uczniów

o

socjalnym.
Uchwała
uchwalenia

dla

charakterze
w

sprawie:

XXXIV/281/2021

Regulaminu

udzielania

13 sierpnia

Zrealizowano

2021 r.

pomocy

materialnej o charakterze
socjalnym

dla

uczniów

zamieszkałych na terenie
Gminy Sułoszowa.
Uchwała
w
sprawie:
uchylenia

Uchwały

XXXIII/277/2021

XXXIV/282/2021

Nr

2021 r.

Rady

Gminy Sułoszowa z dnia 25
czerwca 2021 r. w sprawie
nabycia

przez

Gminę

Sułoszowa na własność w
formie

kupna

13 sierpnia

działek
40

Nabyto dwie z trzech działek

oznaczonych w ewidencji
gruntów

i

budynków

nr 1054/1 o pow. 0,0030 ha,
nr 1056/1 o pow. 0,0210 ha
i nr 1060 o pow. 0,0160 ha,
położonych

w

obrębie

ewidencyjnym Sułoszowa I,
Gmina Sułoszowa.
Uchwała
w
sprawie:
wyrażenia

zgody

nabycie

przez

XXXIV/283/2021

na

13 sierpnia

Nabyto dwie z trzech działek

2021 r.

Gminę

Sułoszowa na własność w
formie

kupna

działek

oznaczonych w ewidencji
gruntów i budynków jako
działki nr 1054/1 o pow.
0.0090 ha, dz. nr 1055/1 o
pow. 0.0210 ha, dz. nr 1060
o

pow.

0.0160

położonych

w

ha,

obrębie

ewidencyjnym Sułoszowa I
przy ul. Wspólnej.
Uchwała
w
sprawie:
wyrażenia

zgody

przedłużenie

XXXIV/284/2021

na

13 sierpnia

Zrealizowano

2021 r.

umowy

dzierżawy części działki nr
1145/10

zawartej

05.09.2011 r.
Uchwała
w

dnia

sprawie:

uchwalenia

XXXIV/285/2021

zmiany

miejscowego

2021 r.

planu

zagospodarowania
przestrzennego
Sułoszowa

I

13 sierpnia

sołectwa
podjętego

Uchwałą nr IX/48/07 Rady
41

Zrealizowano

Gminy Sułoszowa z dnia 29
czerwca 2007 r.
Uchwała
w

sprawie:

uchwalenia

XXXIV/286/2021

zmiany

miejscowego

13 sierpnia

Zrealizowano

2021 r.

planu

zagospodarowania
przestrzennego
Sułoszowa

sołectwa

III

podjętego

Uchwałą nr XXVIII/192/05
Rady Gminy Sułoszowa z
dnia 07 kwietnia 2005 r.
Uchwała
w
sprawie:
uchwalenia

XXXIV/287/2021

zmiany

miejscowego

13 sierpnia

Zrealizowano

2021 r.

planu

zagospodarowania
przestrzennego
Wielmoża

sołectwa
w

dotyczącej
położonych

części
terenów

w

Dłubniańskiego

otulinie
Parku

Krajobrazowego podjętego
Uchwałą

nr

XXXIII/216/2009

Rady

Gminy Sułoszowa z dnia 6
października 2009 r.
Uchwała w sprawie: zmian
w

budżecie

XXXIV/288/2021

Gminy

Sułoszowa na rok 2021.
Uchwała
w
sprawie:
zmiany

Wieloletniej

Prognozy

Finansowej

Gminy Sułoszowa.
Uchwała
w
sprawie:

Zrealizowano

2021 r.
XXXIV/289/2021

13 sierpnia

Zrealizowano

2021 r.

XXXV/290/2021

przyjęcia sprawozdania z
realizacji

13 sierpnia

24 września
2021 r.

Programu
42

Zrealizowano

współpracy

Gminy

Sułoszowa z organizacjami
pozarządowymi
innymi

oraz
podmiotami

prowadzącymi działalność
pożytku publicznego za rok
2020.
Uchwała

w

sprawie:

XXXV/291/2021

przyjęcia Statutu Gminnego
Ośrodka

24 września

Zrealizowano

2021 r.

Pomocy

Społecznej w Sułoszowej.
Uchwała
w
sprawie:

XXXV/292/2021

określenia limitu i rodzaju
zadań

do

24 września

Zrealizowano

2021 r.

zlecenia

organizacjom
pozarządowym
2022.
Uchwała

w

w

roku

sprawie:

przyjęcia

XXXV/293/2021

„Programu

współpracy

24 września

Zrealizowano

2021 r.

Gminy

Sułoszowa z organizacjami
pozarządowymi
innymi

oraz
podmiotami

prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok
2022”.
Uchwała w sprawie: zmian
w

budżecie

XXXV/294/2021

Gminy

Sułoszowa na rok 2021.
Uchwała
w
sprawie:

XXXV/295/2021

uchwalenia
Programu

w

sprawie
Gminnego

Profilaktyki

24 września
2021 r.

226/2020 z dnia 29 grudnia
r.

Zrealizowano

2021 r.

zmiany Uchwały Nr XXVI/
2020

24 września

i
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Zrealizowano

Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

oraz

Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2021.
Uchwała
w
sprawie:
wyrażenia
sprzedaż

zgody

na

przez

Gminę

w

formie

bezprzetargowej

działek

Sułoszowa

XXXVI/296/2021

29

W realizacji

października
2021 r.

oznaczonych w ewidencji
gruntów i budynków jako
działki nr 1258/41 o pow.
0,0170 ha i nr 884/12 o
pow. 0,0316 ha, położonych
w obrębie Sułoszowa II,
stanowiących

własność

Gminy Sułoszowa.
Uchwała
w
sprawie:
wyrażenia

zgody

XXXVI/297/2021

na

29

W realizacji

października

oddanie w najem lokalu

2021 r.

mieszkalnego wchodzącego
w skład gminnego zasobu
mieszkaniowego
położonego

w

Domu
w Wielmoży

budynku

Nauczyciela
przy

ul.

Szkolnej nr 53.
Uchwała
w

sprawie:

zatwierdzenia

diagnozy

XXXVI/298/2021

29

Zrealizowano

października

dotyczącej zapotrzebowania

2021 r.

na utworzenie miejsc opieki
nad dziećmi do lat 3 na
terenie Gminy Sułoszowa.
Uchwała
w
sprawie:

XXXVI/299/2021

wysokości stawek podatku

29
października
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Zrealizowano

od nieruchomości na terenie

2021 r.

gminy Sułoszowa na rok
2022.
Uchwała

w

sprawie:

XXXVI/300/2021

29

ustalenia stawek podatku od

października

środków transportowych na

2021 r.

terenie Gminy Sułoszowa.
Uchwała
w
sprawie:
przyjęcia

XXXVI/301/2021

„Regulaminu

dostarczania

wody

29

Zrealizowano

Zrealizowano

października

i

2021 r.

odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Sułoszowa”.
Uchwała w sprawie: zmian
w

budżecie

XXXVI/302/2021

Gminy

Sułoszowa na rok 2021.
Uchwała
w
sprawie:

29
października

XXXVI/303/2021

2021 r.
29

zmiany

Wieloletniej

października

Prognozy

Finansowej

2021 r.

Gminy Sułoszowa.
Uchwała
w
sprawie:
ustalenia

XXXVII/304/2021

wynagrodzenia

Wójta Gminy Sułoszowa.
Uchwała
w
sprawie:

Zrealizowano

3 grudnia

Zrealizowano

Zrealizowano

2021 r.
XXXVII/305/2021

określenia wysokości diet

3 grudnia

Zrealizowano

2021 r.

dla radnych i sołtysów w
Gminie Sułoszowa.
Uchwała
w
sprawie:

XXXVII/306/2021

zatwierdzenia projektu w
ramach

3 grudnia

Zrealizowano

2021 r.

Europejskiego

Funduszu Społecznego pt.
„Utworzenie
Dziecięcego

Klubu
w

Sułoszowa”.
Uchwała
w

Gminie
sprawie:

XXXVII/307/2021

udzielenia dotacji celowej
dla

Ochotniczej

3 grudnia
2021 r.

Straży
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Udzielono dotacji

Pożarnej

w

Woli

Kalinowskiej.
Uchwała
w

sprawie:

uchwalenia
Programu

XXXVII/308/2021

Gminnego
Profilaktyki

3 grudnia

Zrealizowano

2021 r.

i

Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

oraz

Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2022.
Uchwała
w
sprawie:

XXXVII/309/2021

wspólnego prowadzenia z
Powiatem

3 grudnia

Zrealizowano

2021 r.

Krakowskim

zadań w zakresie promocji
zdrowia

i

edukacji

zdrowotnej.
Uchwała w sprawie: opłat

XXXVII/310/2021

za usługi świadczone w
Szkolnym

3 grudnia

Zrealizowano

2021 r.

Schronisku

Młodzieżowym w Zespole
Placówek Oświatowych w
Woli Kalinowskiej.
Uchwała
w
sprawie:
udzielenia

pomocy

finansowej

Województwu

Małopolskiemu

XXXVII/311/2021

3 grudnia

W realizacji

2021 r.

na

finansowanie

zadania

własnego na rok 2022 w
zakresie

publicznego

transportu drogowego.
Uchwała
w
sprawie:
zmiany

uchwały

IV/30/19

Rady

XXXVII/312/2021

nr

2021 r.

Gminy

Sułoszowa z 31 stycznia
2019

r.

w

3 grudnia

sprawie

udzielenia dotacji celowej
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W realizacji

na dofinansowanie kosztów
inwestycji

służących

ochronie

powietrza

polegającego na wymianie
źródeł ciepła w budynkach
mieszkalnych

na

terenie

Gminy Sułoszowa.
Uchwała w sprawie: zmian
w

budżecie

XXXVII/313/2021

Gminy

Sułoszowa na rok 2021.
Uchwała
w
sprawie:
zmiany

Wieloletniej

Prognozy

Finansowej

3 grudnia
2021 r.

XXXVII/314/2021

3 grudnia

XXXVIII/

29 grudnia

w

Gminy

315/2021

2021 r.

Sułoszowa na rok 2021.
Uchwała
w
sprawie:

XXXVIII/

29 grudnia

zmiany

Wieloletniej

316/2021

2021 r.

Prognozy

Finansowej

Gminy Sułoszowa.
Uchwała
w
sprawie:

XXXVIII/

29 grudnia

Uchwały

317/2021

2021 r.

sprawie:

XXXVIII/

29 grudnia

uchwalenia

Wieloletniej

318/2021

2021 r.

Prognozy

Finansowej

Gminy Sułoszowa.
Uchwała
w
sprawie:

XXXVIII/

29 grudnia

przyjęcia

319/2021

2021 r.

XXXVIII/

29 grudnia

Budżetowej

Zrealizowano

2021 r.

Gminy Sułoszowa.
Uchwała w sprawie: zmian
budżecie

Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano

Gminy Sułoszowa na rok
2022.
Uchwała

w

Strategii

Zrealizowano

Zrealizowano

Rozwiązywania Problemów
Społecznych

w

Gminie

Sułoszowa

na lata

2027.
Uchwała

w

2021-

sprawie:

47

Zrealizowano

zmiany Uchwały Nr XXIII/

320/2021

2021 r.

XXXVIII/

29 grudnia

321/2021

2021 r.

Firmą Orange Polska S. A.
Uchwała
w
sprawie:

XXXVIII/

29 grudnia

wyrażenia

322/2021

2021 r.

185/2016

Rady

Sułoszowa

z

Gminy
dnia

29

grudnia 2016 r. w sprawie:
określenia

szczegółowych

warunków przyznawania i
odpłatności

za

usługi

opiekuńcze

i

specjalistyczne

usługi

opiekuńcze z wyłączeniem
specjalistycznych

usług

opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami
psychicznymi,

oraz

szczegółowe

warunki

częściowego

lub

całkowitego zwolnienia od
opłat, jak również tryb ich
pobierania.
Uchwała
w
wyrażenia

sprawie:

zgody

przedłużenie
dzierżawy

na

Zrealizowano

umowy
lokalu

o

powierzchni
25 m2 w budynku Straży
Pożarnej w Wielmoży na
posadowienie

urządzeń

telekomunikacyjnych

sprzedaż
Sułoszowa

zgody
przez

z

na
Gminę

działek

oznaczonych w ewidencji
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W realizacji

gruntów i budynków jako
działki nr 1236/15 o pow.
0.0016 ha, 1236/16 o pow.
0.0032 ha, 1236/13 o pow.
0.0011 ha i dz. nr 1236/11 o
pow.

0.0029

ha.

Przedmiotowe
położona

działki

są

w

ewidencyjnym

obrębie

Sułoszowa

II, przy ul. Skalnej.
Uchwała
w
sprawie:

XXXVIII/

29 grudnia

wyrażenia

323/2021

2021 r.

sprawie:

XXXVIII/

29 grudnia

udzielania dotacji celowej

324/2021

2021 r.

zgody

nabycie

przez

na

W realizacji

Gminę

Sułoszowa na własność w
formie

zakupu

działek

oznaczonych w ewidencji
gruntów i budynków jako
działki nr 852/6 o pow.
0.0038 ha, 851/5 o pow.
0.0059 ha i 852/7 o pow.
0.0007 ha, położonych w
obrębie

ewidencyjnym

Sułoszowa

II,

Skalnej.
Uchwała

w

przy

ul.

na dofinansowanie kosztów
inwestycji

służących

ochronie

powietrza

polegających na wymianie
źródeł ciepła w budynkach
mieszkalnych

na

terenie

Gminy Sułoszowa.
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W realizacji

VII. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi
Związki komunalne - Gmina Sułoszowa nie uczestniczy w żadnym związku komunalnym.
W 2021 r. 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, JerzmanowicePrzeginia, 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”

•

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 zadania będącego we właściwości Powiatu Krakowskiego w
zakresie odwodnienia ronda w ciągu drogi nr 2136K



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 Pieskowej Skale w zakresie ułożenia nowej nawierzchni asfaltowej.



Porozumienie w sprawie udzielenia dotacji dla Powiatu Krakowskiego na opracowanie
dokumentacji technicznej na budowę drogi 1154K relacji Sułoszowa - Przeginia



Porozumienie w sprawie udzielenia dotacji dla Województwa Małopolskiego na realizację
aktywnych przejść dla pieszych.



Porozumienie w sprawie udzielenia dotacji dla Województwa Małopolskiego na wykonanie
remontu chodnika i odwodnienia drogi na terenie sołectwa Sułoszowa III

Gmina jest członkiem następujących Stowarzyszeń jst.


Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski,



Związek Gmin Jurajskich
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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 2021 r.)
Mienie komunalne
Zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzacją – stan gruntów mienia komunalnego na dzień
31.12.2021 r. Wynosi 91,9678 ha.
Drogi gminne oraz grunty nabyte na poszerzenie dróg stanowią 52% całej powierzchni mienia
komunalnego.
Natomiast pozostałe 48% 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. przeprowadzone
zostały następujące transakcje związane z mieniem komunalnym:


na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego Gmina Sułoszowa nabyła z mocy prawa,

prawo własności nieruchomości oznaczonej w Ewidencji Gruntów i Budynków jako działka nr
507/1 o pow. 0.0023 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Wola Kalinowska zajętej według stanu
na dzień 31 grudnia 1998 r. pod drogę publiczną gminną,


na podstawie art. 98 ugn Gmina Sułoszowa odpisała (działki przeszły z mocy prawa na

rzecz Województwa Małopolskiego ) działki nr: nr 871/10 o pow. 0,0032 ha obręb Sułoszowa II ,
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nr 755/19 o pow. 0,0078 ha obręb Sułoszowa II, nr 755/35 o pow. 0,0017 ha obręb Sułoszowa II, nr
1258/38 o pow. 0,0011 ha obręb Sułoszowa II, nr 870/11 o pow. 0,0204 ha obręb Sułoszowa II, nr
870/15 o pow. 0,0122 ha obręb Sułoszowa II, nr 755/31 o pow. 0,0173 ha obręb Sułoszowa II, nr
1399/15 o pow. 0,0204 ha obręb Sułoszowa ,


na podstawie art. 98 ugn Gmina Sułoszowa nabyła działkę nr 199 o pow. 0,0675 ha, obręb

Wielmoża – nabycie z mocy prawa z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego drogi
gminnej,


zawarto umowę kupna - sprzedaży z osobą fizyczną (Gmina sprzedała) na działki 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, obręb Sułoszowa II; działka przy drodze publicznej, jako polepszenie gospodarowania
działki która stanowi własność kupującego tzw. „Nawsie”.


na podstawie art. 98 ugn Gmina Sułoszowa nabyła działkę nr 788/8 o pow. 0,0230 ha, obręb

Wola Kalinowska – nabycie z mocy prawa z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego drogi
gminnej.


na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego Gmina Sułoszowa nabyła z mocy prawa,

prawo własności nieruchomości oznaczonych w Ewidencji Gruntów i Budynków jako działki nr:
491/1 o pow. 0.0022 ha, dz. 498/3 o pow. 0.0017 ha, położonych w obrębie geodezyjnym Wola
Kalinowska zajętej według stanu na dzień 31 grudnia 1998r. pod drogę publiczną gminną,


zgodnie z Postanowieniem Sądowym INs/405/19S (zasiedzenie) z dnia 25.01.2021 roku

podziałowi ulegały działki nr :
1. 729/5 o pow. 0,0996ha na działki nr: 729/6 o pow. 0.0383ha, obręb Sułoszowa II 729/7 o
pow. 0.0613 ha, obręb Sułoszowa II
2. 1244/2 o pow. 0.0406ha na działki nr: 1244/3 o pow. 0.0087ha, obręb Sułoszowa II 1244/4 o
pow. 0.0319ha, obręb Sułoszowa II


zgodnie z Postanowieniem Sądowym INs/405/19S (zasiedzenie) z dnia 25.01.2021 roku

Gmina Sułoszowa oddała działki nr 1244/3 o pow. 0.0087ha i nr 729/6 o pow. 0.0383ha, obręb
Sułoszowa II na rzecz osoby fizycznej.


zawarto umowę darowizny z osobą fizyczną na działki oznaczone w Ewidencji Gruntów i

Budynków nr 1096/4 o pow. 0.1575 ha i nr 1096/6 o pow. 0.1297 ha położone w obrębie
geodezyjnym Sułoszowa I z przeznaczeniem pod rozbudowę drogi gminnej,


zawarto umowę darowizny z osobą fizyczną na działkę oznaczoną w Ewidencji Gruntów i

Budynków nr 1337/4 o pow. 0.0016 ha położone w obrębie geodezyjnym Sułoszowa II z
przeznaczeniem pod rozbudowę drogi gminnej,
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zawarto umowę darowizny z osobą fizyczną na działkę oznaczoną w Ewidencji Gruntów i

Budynków nr 127/9 o pow. 0.0062 ha położonej w obrębie geodezyjnym Wielmoża z
przeznaczeniem pod rozbudowę drogi gminnej,


na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego Gmina Sułoszowa nabyła z mocy prawa,

prawo własności nieruchomości oznaczonych w Ewidencji Gruntów i Budynków jako działki nr:
305/1 o pow. 0.0076 ha, dz. 341/8 o pow. 0.0046 ha, położonych w obrębie geodezyjnym Wola
Kalinowska zajętej według stanu na dzień 31 grudnia 1998 r. pod drogę publiczną gminną,


na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego Gmina Sułoszowa nabyła z mocy prawa,

prawo własności nieruchomości oznaczonych w Ewidencji Gruntów i Budynków jako działki nr:
491/1 o pow. 0.0022 ha, dz. 498/3 o pow. 0.0017 ha, położonych w obrębie geodezyjnym Wola
Kalinowska zajętej według stanu na dzień 31 grudnia 1998r. pod drogę publiczną gminną,


zawarto umowę darowizny z osobą fizyczną na działkę oznaczoną w Ewidencji Gruntów i

Budynków nr 489/2 o pow. 0.0055 i nr 536/1 o pow. 0.0052 ha położonej w obrębie geodezyjnym
Wola Kalinowska z przeznaczeniem pod rozbudowę drogi gminnej,


na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego Gmina Sułoszowa nabyła z mocy prawa,

prawo własności nieruchomości oznaczonych w Ewidencji Gruntów i Budynków jako działki nr:
224/1 o pow. 0.0006 ha, dz. 223/10 o pow. 0.0002 ha, dz. 204/25 o pow. 0.0043 ha, dz. 204/26 o
pow. 0.0075 ha, 223/12 o pow. 0.0009 ha, dz. 222/1 o pow. 0.0008 ha, dz. 207/3 o pow. 0.0005 ha,
dz. 223/8 o pow. 0.0003 ha, dz. 223/14 o pow. 0.0009 ha, dz. 204/27 o pow. 0.0018 ha, dz. 172/7 o
pow. 0.0012 ha, dz. 172/9 o pow. 0.0004 ha, dz. 173/1 o pow. 0.0033 ha położonych w obrębie
geodezyjnym Wielmoża zajętej według stanu na dzień 31 grudnia 1998r. pod drogę publiczną
gminną.


na podstawie art. 98 ugn Gmina Sułoszowa nabyła działki nr: 245/2 o pow. 0.0842 ha, dz.

245/4 o pow. 0.0841 ha, dz. 371/4 o pow. 0.0044 ha, dz. 371/5 o pow. 0.0015 ha położonych w
obrębie geodezyjnym Wielmoża – nabycie z mocy prawa z przeznaczeniem na poszerzenie pasa
drogowego drogi gminnej,


zawarto umowę kupna - sprzedaży z osobą fizyczną (Gmina sprzedała) na działkę nr 712/8 o

pow. 0,0 181 ha i nr 712/9 o pow. 0.0186, obręb Sułoszowa II – sprzedaż „Nawsie”,


na podstawie art. 98 ugn Gmina Sułoszowa nabyła działki nr: 348/1 o pow. 0.0142 ha i dz.

344/3 o pow. 0.0035 ha, położonych w obrębie geodezyjnym Wielmoża –nabycie z mocy prawa z
przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej,


na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego Gmina Sułoszowa nabyła z mocy prawa,

prawo własności nieruchomości oznaczonych w Ewidencji Gruntów i Budynków jako działki nr:
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517/7 o pow. 0.0023 ha, dz. 464/1 o pow. 0.0028 ha, położonych w obrębie geodezyjnym Wola
Kalinowska zajętej 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 oznaczonych w Ewidencji Gruntów i Budynków jako działki nr:
177/1 o pow. 0.0011 ha położonej w obrębie geodezyjnym Wielmoża zajętej 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 oznaczonych w Ewidencji Gruntów i Budynków jako działki nr:
479/14 o pow. 0.0002 ha, 479/15 o pow. 0.0011 ha, 482/5 o pow. 0.0034 ha, dz. 493/5 o pow.
0.0035 ha, dz. 494/5 o pow. 0.0026 ha, położonych w obrębie geodezyjnym Wola Kalinowska
zajętej według stanu na dzień 31 grudnia 1998r. pod drogę publiczną gminną.


zawarto umowę kupna - sprzedaży z osobą fizyczną (Gmina sprzedała) na działkę

nr 721/3 o pow. 0,0294 ha obręb Sułoszowa II – sprzedaż „Nawsie”.


zgodnie z decyzją podziałową GK.6831.1.23.2021 z dnia 13.10.2021r. podziałowi ulegała

działka nr :
1. 83 o pow. 0,1790ha na działki nr: 83/1 o pow. 0.0018ha, obręb Wola Kalinowska 83/2 o
pow. 0.1772ha, obręb Wola Kalinowska


zgodnie z decyzją podziałową Gk.6831.1.23.2021 z dnia 13.10.2021r. oraz na podstawie art.

98 ugn Gmina Sułoszowa przekazała działkę nr 83/1 o pow. 0.0018ha, obręb Wola Kalinowska na
rzecz Województwa Małopolskiego Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie – powiększenie pasa
drogowego drogi wojewódzkiej ul. Prądnicka.


na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego Gmina Sułoszowa nabyła z mocy prawa,

prawo własności nieruchomości oznaczonych w Ewidencji Gruntów i Budynków jako działki nr:
174/1 o pow. 0.0014 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Wielmoża zajętej według stanu na dzień
31 grudnia 1998 r. pod drogę publiczną gminną.


na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego Gmina Sułoszowa nabyła z mocy prawa,

prawo własności nieruchomości oznaczonych w Ewidencji Gruntów i Budynków jako działki nr:
490/5 o pow. 0.0019 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Wola Kalinowska zajętej według stanu
na dzień 31 grudnia 1998r. pod drogę publiczną gminną.


na podstawie art. 98 ugn Gmina Sułoszowa nabyła działkę nr: 336/3 o pow. 0.0098 ha

położonej w obrębie geodezyjnym Wola Kalinowska – nabycie z mocy prawa z przeznaczeniem na
poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej,
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zawarto umowę darowizny z osobami fizycznymi (Gmina nabyła) na działki nr 778/1 o

pow. 0,0019 ha, nr 1265/1 o pow. 0.0042 ha, nr 659/1 o pow. 0.0025 ha, nr 782/1 o pow. 0.0052 ha,
nr 1264/5 o pow. 0.0038 ha, nr 658/1 o pow. 0.0008 ha, nr 783/5 o pow. 0.0044 ha, nr 1264/3 o
pow. 0.0034 ha, nr 780/1 o pow. 0.0054 ha, nr 783/3 o pow. 0.0044 ha, nr 1266/1 o pow. 0.0016 ha,
nr 1273/1 o pow. 0.0020 ha, nr 1274/1 o pow. 0.0004 ha, obręb Sułoszowa III – nabycie w celu
powiększenia pasa drogowego drogi gminnej ul. Dworska.


na podstawie art. 98 ugn Gmina Sułoszowa nabyła działkę nr: 1267/3 o pow. 0.0144 ha

położonej w obrębie geodezyjnym Sułoszowa III – na podstawie art. 98 ugn – nabycie z mocy
prawa z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej ul. Dworska,


W wyniku przeprowadzonego raportu samokontroli dot. Stanu Mienia Komunalnego,

wprowadzono następujących zmiany:
A.

Konieczność przywrócenia do ewidencji działki nr 748/1 o pow. 89m2, obręb Wola

Kalinowska. Działka została sprzedana (Rep. A. Nr 15312/2017 z dnia 30.11.2017r.) następnie z
nabywcą spisano Ugodę Pozasądową (26 lipca 2018r.) stwierdzającą nieważność umowy
sprzedaży; działka powinna zostać przywrócona do Stanu Mienia Komunalnego.
B.

Konieczność wprowadzenia zmiany: podział działki nr 1261 o pow. 0,0030 ha, obręb

Sułoszowa II na działki nr 1261/1 o pow. 0,0006 ha oraz nr 1261/2 o pow. 0,0024 ha
C.

Wprowadzić do ewidencji dz. 51/4, obręb Wielmoża o pow. 0,0307 ha. Konieczność

wprowadzenia tej zmiany wykryto przy aktualizacji spisu Dróg Gminnych dla obrębu Wielmoża.
D.

Konieczność wprowadzenia zmiany: ujawnienie podziału działki nr 1414/3 o pow. 0,3767

ha, obręb Sułoszowa I na działki nr 1414/4 o pow. 0,1959 ha i nr 1414/5 o pow. 0,1808 ha.


na podstawie art. 98 ugn Gmina Sułoszowa nabyła działkę nr: 615/10 o pow. 0.0109 ha

położonej w obrębie geodezyjnym Wola Kalinowska – nabycie z mocy prawa z przeznaczeniem na
poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej ul. Szkolna,


na podstawie art. 98 ugn Gmina Sułoszowa nabyła działkę nr: 525/4 o pow. 0.0114 ha

położonej w obrębie geodezyjnym Wola Kalinowska – nabycie z mocy prawa z przeznaczeniem na
poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej ul. Szkolna,


na podstawie art. 98 ugn Gmina Sułoszowa nabyła działkę nr: 614/5 o pow. 0.0099 ha

położonej w obrębie geodezyjnym Wola Kalinowska – nabycie z mocy prawa z przeznaczeniem na
poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej ul. Szkolna,


na podstawie art. 98 ugn Gmina Sułoszowa nabyła działkę nr: 1096/10 o pow. 0.1066 ha

położonej w obrębie geodezyjnym Sułoszowa I – na podstawie art. 98 ugn – nabycie z mocy prawa
z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej ul. Wspólna,
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na podstawie art. 98 ugn Gmina Sułoszowa nabyła działki nr: 779/1 o pow. 0.0045 ha, nr

1270/1 o pow. 0.0050ha, nr 1271/1 o pow. 0.0044ha, nr 1276/1 o pow. 0.0004ha, 1277/1 o pow.
0.0020 ha, nr 1272/1 o pow. 0.0035 ha położonych w obrębie geodezyjnym Sułoszowa III –
nabycie z mocy prawa z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej ul.
Dworska.
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

7 685,56 zł
159 231,21 zł
71602,26 zł

użytkowania wieczystego nieruchomości

Stan zagospodarowania gruntów mienia komunalnego w poszczególnych obrębach gminy
oraz zestawienie środków trwałych przedstawiono w załączonej części tabelarycznej.

Oświata i edukacja
W 2021 r. gmina realizowała następujące projekty:
Nazwa

Lp.
1.

Wsparcie

projektu
przedszkolaków

Okres
w

Gminie

Sułoszowa

realizacji
20192021

Cel projektu
Celem
projektu

Wartość w
PLN
402 903,63

jest dotacja

poprawa

333 028,63

jakości

(RPO

wychowania

2014-2020

przedszkolneg

poddziałanie

o na terenie 10.1.2)
gminy
Sułoszowa
poprzez
utworzenie 20
nowych
56

WM

miejsc
przedszkolnyc
h, poszerzenie
oferty
edukacyjnej
dzięki
realizacji zajęć
dodatkowych,
a

także

podniesienie
kompetencji
2.

Małopolskie Talenty

2019-

nauczycieli.
Celem

2022

projektu

385 630,00

jest dotacja UE

podniesienie

327 785,50

kompetencji

(RPO

kluczowych

2014-2020

uczniów

poddziałanie

zdolnych

10.1.5)

niezbędnych

dotacja BP

na rynku pracy 38 563,00
z zakresu nauk
matematyczno
–
przyrodniczyc
h,
przedsiębiorcz
ości,
technologii
informacyjno
–
komunikacyjn
ych i języka
angielskiego
57

WM

wraz z szeroko
rozumianymi
kompetencjam
3.

–

2020-

i społecznymi.
Celem

program rozwoju kompetencji uczniów i

2022

projektu

Kompetencje

kluczem

do

sukcesu

1.741.335,24

jest dotacja

UE

nauczycieli szkół podstawowych w Gminie

podniesienie u 1.423.485,24

Sułoszowa

uczniów

(RPO

kompetencji

2014-2020

kluczowych

poddziałanie

oraz

10.01.03)

właściwych
postaw
niezbędnych
na rynku pracy
oraz
indywidualiza
cja

podejścia

w
szczególności
do uczniów o
szczególnych
potrzebach.
Projekt
pozwoli

na

doposażenie
szkół

w

narzędzie TIK
i

pomoce

naukowe,
szkolenia
nauczycieli
oraz
stworzenie
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dla

WM

międzyszkolne
j

pracowni

komputerowej
4.

Odkrywam Małopolskę

2021

.
Celem

42 598,57

projektu

jest dotacja

aktywny

pomocy

wypoczynek

finansowej

połączony

z

ze Województwa

zdobywaniem
wiedzy

Małopolskieg

o o

swoim

23 571,00

województwie
.

Uczniowie

pogłębiają
wiedzę
temat

na
swojej

kultury

i

otaczającej
architektury
5.

Małopolska Olimpiada Frekwencji

2021

oraz przyrody.
Celem
projektu

37 924,00

jest dotacja

z

zachęcanie do pomocy
aktywnych

finansowej

form

Województwa

spędzania

Małopolskieg

czasu,

o

poznawanie

37 924,00

zabytków
kultury

i

historii

oraz

wzbogacenie
wiedzy
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o

zwiedzanym
regionie.
Uczniowie za
pośrednictwe
m

projektu

zrealizują cele
związane

z

wychowaniem
patriotycznym
i

moralnym,

dodatkowo
poznają
praktyczny
aspekt
demokracji w
6.

–

2020-

państwie.
Celu projektu

Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i

2021

grantowego -

dotacja

należy przez

73.394,10

to rozumieć

(RPO WM

wsparcie

2014-2020

Małopolska

Tarcza

Antykryzysowa

placówek oświatowych

73.394,10

realizacji zajęć poddziałanie
dydaktycznyc
h w szkołach
podstawowych
,
ponadpodstaw
owych oraz
placówkach
systemu
oświaty
prowadzących
kształcenie
ogólne
60

10.1.6)

poprzez zakup
przez organy
prowadzące
publiczne i
niepubliczne
szkoły
podstawowe,
ponadpodstaw
owe oraz
placówki
systemu
oświaty
prowadzące
kształcenie
ogólne ( z
wyłączeniem
szkół
zawodowych)
sprzętu
komputeroweg
o
umożliwiające
go zdalne
nauczanie, w
związku z
zagrożeniem i
skutkami
7.

Laboratoria Przyszłości

2021-

COVID-19.
Celem

2022

projektu

210000,00

jest -

forma

wsparcie szkół wsparcia
podstawowych bezpośrednieg
w budowaniu o z MEiN na
wśród
61

podstawie art.

uczniów

65

kompetencji

ustawy z dnia

przyszłości

ust.

z 2

28

marca

tzw.

2020r.

kierunków

szczególnych

STEAM

rozwiązaniach

(nauka,

związanych z

technologia,

zapobieganie

inżynieria,

m,

sztuka

o

oraz przeciwdziała

matematyka).

niem

i

zwalczaniem
COVID - 19
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.
Budżet Centrum Kultury na rok 2020:


324 400,00 zł – dotacja organizatora (321 600,00 zł + zwiększenie 2800,00 zł);



10 450,00 zł – wypracowane środki własne.

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 2021 roku na w/w
kluby sportowe to kwota blisko 25000,00 zł na każdy z klubów.
STRAŻ – 2 800,00 zł
Działalność Centrum Kultury i Bibliotek
Do podstawowych zadań ośrodka należy w szczególności:
- edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
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- 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 2021 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.
ZAJĘCIA STAŁE
W 2021 r. kontynuujemy zajęcia oferowane w latach poprzednich, które mogą liczyć na swoich
wiernych odbiorców, jak i nowe propozycje, które wzbogacają program, sprawiając, że oferta Centrum Kultury w Sułoszowej jest jeszcze ciekawsza. W ofercie sekcji tematycznych znajdują się zajęcia:
1. Plastyczne;
Zajęcia odbywają się we wtorki w dwóch grupach oraz dodatkowo w czwartki zajęcia rękodzielnicze z szydełkowania
2. Ceramiczne;
Zajęcia indywidualne odbywają się w czwartki i podzielone są na dwie grupy. Zajęcia dla przedszkolaków odbywają się w ramach „Środowych poranków” w wybrane środy. W 2021 roku grupy
przedszkolne tylko na zajęcia z gliny odwiedziły Centrum 12 razy.
3. Nauka gry na instrumentach dętych oraz perkusji;
Zajęcia odbywają się w piątki w ramach sekcji początkującej orkiestry. Dodatkowo tzw. pałeczkowanie dla dzieci przygotowujących się do zajęć odbywa się w środy.
4. Nauka gry na gitarze;
Zajęcia płatne z instruktorem zewnętrznym odbywają się w piątki w dwóch grupach.
5. Zajęcia taneczne w trzech grupach tanecznych;
Zajęcia z tańca nowoczesnego oraz tańca z elementami baletu mają miejsce w poniedziałki i odbywają się w trzech grupach wiekowych.
6. Spotkania z Kołami Gospodyń Wiejskich;
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W 2021 r. zawiązała się grupa śpiewacza z członkiń KGW z terenu gminy. Obecnie spotkania odbywają się regularnie co dwa tygodnie. W 2021 r. spotkania odbywały się w miarę potrzeb.
7. Spotkania DKK;
W naszych placówkach działają dwa Dyskusyjne Kluby Książki – jeden dla dorosłych czytelników
i drugi dla dzieci. Spotkania odbywają się cyklicznie co miesiąc.
8. Spotkania z przedszkolakami;
Grupy przedszkolne odwiedzają nasze placówki najczęściej w ramach „Środowych poranków”. Organizowane są wtedy zajęcia z gliną, zajęcia plastyczne, literacki, lekcje biblioteczne oraz spotkania
tematyczne.
9. Spotkania z seniorami;
W ramach współpracy z Klubem Seniora organizowane są spotkania autorskie, narodowe czytanie
oraz warsztaty ceramiczne.
Tygodniowo w różnego rodzaju zajęciach oferowanych przez Centrum Kultury w Sułoszowej bierze udział blisko 120 osób.


zajęcia plastyczne plus szydełkowanie: średnio 15 osób;



zajęcia taneczne: średnio 25 osób;



nauka gry na gitarze: 6 osób;



nauka gry na instrumentach dętych: 13 osób;



próby orkiestry: średnio 6 osób;



próby grupa śpiewacza: średnio 15 osób;



zajęcia ceramiczne indywidualne: średnio 15 osób;



zajęcia ceramiczne grupowe: średnio 25 osób;



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.


Orkiestra dęta
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Przy Centrum Kultury w Sułoszowej działa Młodzieżowa Orkiestra Dęta, która w chwili obecnej
liczy 15 instrumentalistów oraz 13 osób uczących się w sekcji początkującej. Orkiestra jest ważnym
elementem krzewienia kultury w Sułoszowej. Bierze udział w różnych uroczystościach gminnych,
kościelnych, strażackich czy okolicznościowych, uświetniając te wydarzenia i zwiększając ich
atrakcyjność. Od samego początku istnienia Orkiestra była pozytywnie odbierana przez lokalną
społeczność.
Warsztaty muzyczne nauki gry na instrumentach dętych oraz perkusji, odbywają się w każdy piątek
od godz. 16.00 do 18.00 – sekcja początkująca. Od godz. 18.00 do 20.00 – próby członków
orkiestry. Zajęcia są bezpłatne. Zajęcia prowadzi kapelmistrz Młodzieżowej Orkiestry Dętej
w Sułoszowej - Grzegorz Chyc. Poza próbami z kapelmistrzem, dzieci z sekcji początkującej
spotykają się dwa razy w tygodniu na nauce rytmów. Muzycy korzystają z możliwości bezpłatnej
nauki gry na wybranym instrumencie oraz biorą udział w zajęciach prowadzonych w sekcjach
i całym składzie orkiestralnym. Centrum Kultury udostępnia członkom Orkiestry instrumenty
oraz potrzebne akcesoria do nauki gry.
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.


172 600,00 zł – dotacja organizatora (165600,00 zł + zwiększenie 7000,00 zł);



20 000,00 zł – pozyskana dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na zakup nowości wydawniczych;


2000,00 zł – wypracowane środki własne;



2000,00 zł – pozyskane dofinansowanie z Dyskusyjnego Klubu Książki.

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 2021 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”.
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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.
Gminna Biblioteka Publiczna w Sułoszowej wraz z filią w Wielmoży użytkuje program
biblioteczny Libra Net, który dostępny jest dla użytkowników i bibliotekarzy 24h/dobę, 7 dni
w tygodniu, także na urządzeniach mobilnych w dwóch wersjach językowych (polski i angielski).
Program pozwala na szybkie opracowywanie posiadanych zbiorów, rejestruje każde wypożyczenie,
zwrot i prolongatę. Umożliwia równoległą pracę nad opracowywaniem zbiorów i udostępnianiem
zasobów. Tworzy wszystkie niezbędne okresowe sprawozdania statystyczne z pracy biblioteki.
Pozwala na przeprowadzanie różnorodnych działań na wielu czytelnikach jednocześnie. Umożliwia
zastosowanie kodów kreskowych, ułatwiając tym samym rejestrację wypożyczeń i zwrotów oraz
prowadzenie kontroli zbiorów (skontrum). Zapewnia bieżącą kontrolę stanu zbiorów - zarówno pod
kątem ilości jak i wartości. Na koniec 2020 r., do elektronicznego katalogu bibliotek wprowadzony
został już cały księgozbiór. Obecnie wprowadzane są na bieżąco egzemplarze zakupione
do biblioteki.
Libra NET umożliwia bardzo łatwe wystawianie zbiorów na "zewnątrz" do przeglądania
i wypożyczania

książek.

Katalog

internetowy

(OPAC)

jest

udostępniany

czytelnikom

automatycznie. Czytelnicy otrzymują:
a)

Intuicyjne wyszukiwanie zbiorów (z opcją podpowiedzi podczas wpisywania tekstu);

b)

Zawężanie listy z wynikami za pomocą doskonale znanego czytelnikom mechanizmu

filtrów;
c)

Możliwość rezerwacji zasobów biblioteki o każdej porze z dowolnego urządzenia

posiadającego dostęp do Internetu (komputer, tablet, telefon komórkowy);
d)

Podgląd aktualnych zestawień bibliograficznych tworzonych przez bibliotekarza, takich jak

nowości czy zestawienia tematyczne;
e)

Możliwość przeglądania własnego konta wypożyczeń, gdzie znajdują się między innymi

informacje o pozycjach zarezerwowanych (termin odbioru), wypożyczonych (możliwość
prolongaty) i przetrzymywanych.
Dane czytelników przechowywane są zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych
Obie placówki biblioteczne na terenie Gminy Sułoszowa 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
66

w pracy poszczególnych działów bibliotecznych. Biblioteka główna i filia biblioteczna wyposażone
są także w sprzęt peryferyjny (drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, kserokopiarki) oraz aparaty
fotograficzne.
Przez cały rok 2021 działała strona internetowa, która była na bieżąco uaktualniana informacjami
z życia i działalności centrum kultury i biblioteki, z realizowanych projektów i usług. Liczba odsłon
strony internetowej w okresie sprawozdawczym według Google Analytic to 12478.
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.
Udział biblioteki w akcjach czytelniczych


23.04.2021 r. obchodziliśmy międzynarodowy dzień książki oraz 20 Małopolskie Dni

„Książka i Róża”


organizacja ogólnopolskiego święta czytelnictwa i bibliotek – tym razem pod hasłem „Znaj-

dziesz mnie w bibliotece” był to w tym roku XVII Tydzień Bibliotek i trwał od 08.05.2021 r. do
15.05.2021 r.


środowe spotkania literacko-plastyczne z przedszkolakami w ramach DKK dla dzieci



systematycznie comiesięczne spotkania tym razem dla dorosłych w ramach DKK



spotkania dla dzieci z Teatrem kamishibai



konkurs czytelniczy dla wszystkich użytkowników GBP w Sułoszowej i filii GBP w Wiel-

moży


lekcje biblioteczne



udział biblioteki w ogólnopolskiej akcji Instytutu Książki propagującej czytanie dzieciom –

„Mała Książka – wielki człowiek” – przy zapisie do biblioteki rozdajemy bezpłatnie wyprawki czytelnicze dzieciom z roczników 2015-2018


udział GBP w Sułoszowej w akcji Kinder Mleczna Kanapka. Wspólne czytanie 2021 – przy

wsparciu głosami czytelników i sympatyków biblioteki otrzymaliśmy książki dla dzieci o wartości
497,46 zł i papierowy teatrzyk kamishibai z bajką do dziecięcego Kącika Czytelniczego.
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uczestniczyliśmy w Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom – w dniach od 26 maja do

2 czerwca organizatorem akcji była Fundacja ABCXXI – Cała Polska Czyta Dzieciom


organizacja X jubileuszowej edycji Narodowego Czytania – w tym roku w całej Polsce czy-

tana była „Moralność Pani Dulskiej” – 03.09.2021


spotkanie z autorką słynnej sagi „Stulecie winnych” Ałbeną Grabowską - spotkanie to dofi-

nansowane było z Instytutu Książki w ramach działających dwóch Dyskusyjnych Klubów Książki
i odbyło się 15.09.2021


spotkanie autorskie z podróżnikiem Waldkiem Maliną – tematem spotkania była wyprawa

do Czeczeni i spotkanie to finansowane było ze środków Stowarzyszenia Klub Seniora „Pod Maczugą” – 07.10.2021


Spotkanie autorskie z podróżnikiem Jędrzejem Majką, który zabrał wszystkich zgromadzo-

nych słuchaczy w świat przypraw i aromatów – spotkanie to również było finansowane ze środków
Stowarzyszenia Klub Seniora „Pod Maczugą” – 08.11.2021
6. Realizowane projekty i programy w 2021 r.:
I. Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zakup nowości wydawniczych
dla bibliotek”. Dotacja w wysokości 20 000, 00 zł.
II. 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 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.
III. Dyskusyjne Kluby Książki. W naszej bibliotece działają dwa DKK; jeden dla dorosłych, drugi
dla dzieci. Spotkania odbywają się cyklicznie w ostatni wtorek miesiąca, przez cały rok. Spotkania
z dziećmi w ramach projektu realizowane są znacznie częściej.
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IV. 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.
V. W 2021 r. została podpisana umowa udziału GBP w Sułoszowej w projekcie „Sieć na kulturę
w podregionie krakowskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Z tego zadania po 30 godzinnym
przeszkoleniu pracownika biblioteki, realizowaliśmy szkolenia online dla dzieci i młodzieży
w wieku 10 – 18 lat z „projektowania graficznego z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”.
W ramach tego zadania podnosiliśmy kompetencje i kwalifikacje cyfrowe zarówno pracowników,
jak i rozwijaliśmy kompetencje cyfrowe dzieci i młodzieży. Dzięki realizowanemu zadaniu –
biblioteka wzbogaciła się o nowy sprzęt w postaci trzech laptopów oraz trzech tabletów.
VI. ACADEMICA – Centralna Wypożyczalnia Międzybiblioteczna Publikacji Naukowych.
Biblioteka przystąpiła do projektu finansowanego przez UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacja Gospodarcza. Program jest pilotowany
przez Bibliotekę Narodową. W bibliotece głównej w Sułoszowej uruchomiono terminal systemu
CWPN na którym czytelnicy mogą na miejscu korzystać z publikacji cyfrowych. System
ACADEMICA oferuje: pełnotekstowe przeszukiwanie setki tysięcy współczesnych publikacji
naukowych, artykułów, monografii podręczników i skryptów - szczególnie przydatne dla uczniów
i studentów.
GROMADZENIE, OPRACOWYWANIE I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW
Zbiory biblioteczne - na dzień 31 grudnia 2021 r. księgozbiór obu bibliotek liczył ogółem 28
838 woluminów oraz 82 zbiory specjalne . W ciągu roku sprawozdawczego odpisano z inwentarza
filii GBP w Wielmoży 481 książek jako zniszczone.
W omawianym okresie sprawozdawczym zakupiliśmy do bibliotek 1972 książki na łączną
kwotę 40033,24 zł oraz 9 audiobooków za sumę 71,11 zł. W tym z dotacji organizatora na kwotę
20033,24 zł, w ramach dotacji MKiDN z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata
2021-2025 na kwotę 20 000,00 zł. 1482 książki trafiły do GBP w Sułoszowej natomiast 490 do filii
biblioteki w Wielmoży. W darze od czytelników zgromadziliśmy 50 książek wycenionych na kwotę
190,00 zł. Otrzymaliśmy także 21 pozycji książkowych przekazanych z WBP w Krakowie w ramach protokołu przekazania na kwotę 403,69 zł oraz 1 egzemplarz książki z Departamentu Funduszy i Spraw Europejskich Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Otrzymaliśmy także
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nagrodę za wspieranie akcji czytelniczej „Kinder mleczna kanapka. Przerwa na wspólne czytanie” –
to 13 książek na kwotę 497,46 zł.
Wykorzystanie usług bibliotecznych:
Ilość czytelników zarejestrowanych – Sułoszowa – 1195, Wielmoża - 346
Ilość czytelników aktywnych w 2021 r. – Sułoszowa – 803, Wielmoża - 247
Ilość odwiedzin – Sułoszowa – 7397 osób, Wielmoża – 1048 osób
Ilość wypożyczeń - 22 766 sztuk – Sułoszowa:
- na zewnątrz – 17013
- zbiory specjalne – 75
- na miejscu w czytelni – 1549
Biblioteka główna oferuje także swoim użytkowników dostęp do 15 tytułów prasowych w ramach
realizacji zobowiązania z zadania pt. „Nowe wyposażenie Gminnej Biblioteki w Sułoszowej”. Na
półroczną prenumeratę wydano w 2021 r. kwotę 3 400,00 zł.
Wskaźniki:
Liczba czytelników na 100 mieszkańców - 18,10
Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców -34,15
Liczba wypożyczeni ogółem na 100 mieszkańców – 319,98
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
Bibliotekarze z naszych bibliotek w 2021 r. poszerzali swoją wiedzę głównie za pośrednictwem
webinariów i szkoleń online. Ich tematyka obejmowała zagadnienia:


projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych - 28 godz.



szkolenie z narzędzi online – 6 godz.



opracowanie rzeczowe dokumentów z wykorzystaniem tablic skróconych UKD – metodyka

klasyfikowania (poddziały wspólne i działy 0/9) – 4 godz.


szkolenie z wypełniania wniosku do Biblioteki Narodowej – 1,5 godz.



Polska UKD online – 2 godz.



kartoteka wzorcowa UKD – symbole dodane, zmodyfikowane, usunięte – 2 godz.



szkolenie pod nazwą „Bezpieczeństwo informacji” – o ochronie danych osobowych –

1 godz.


szkolenie

zorganizowane

przez

Bibliotekę

Academica.edu.pl – 2 godz.
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Narodową

pod

nazwą

„Szkolenie

Gospodarka komunalna
W 2021 r. dokonano wymiany 28 źródeł ciepła finansowanego z gminnego programu wymiany
źródeł ciepła:
14 instalacji gazowych
3 pompy ciepła
8 kotłów węglowych ekoprojekt
3 kotły na biomasę
W roku 2021 na terenie Gminy przeprowadzono również 60 kontroli w zakresie przestrzegania
uchwały antysmogowej a także spalania odpadów w użytkowanych przez mieszkańców kotłach.
Pobrano 6 próbek popiołów paleniskowych.
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, 31 maja 2022 r.
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