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Wstęp  

Przekazuję Państwu raport o stanie Gminy Dobczyce za rok 2019.  Okres objęty raportem 

uwarunkowany jest przepisami prawa i dotyczyć ma jednego roku, jednakże dla celów 

porównawczych uwzględniono również lata wcześniejsze.  

Odpowiednie planowanie realizacji i finansowania zadań samorządu bezpośrednio wpływa 

na jakość życia mieszkańców. W raporcie przedstawiono stan finansów Gminy Dobczyce 

i sposób wydatkowania środków publicznych, opis realizowanych inwestycji oraz możliwości 

ich realizacji. Opisano zadania w zakresie gospodarki komunalnej, planowania przestrzennego, 

oświaty i kultury. Przedstawiono również zadania związane z pomocą społeczną. Raport opisuje 

również sprawność działania administracji samorządowej oraz sposób realizowania zadań 

związanych z  realizacją Strategii Rozwoju Gminy i realizacji różnych planów i strategii 

przyjętych w Gminie Dobczyce 

Rok 2019 to czas wydatkowania środków inwestycyjnych, w tym  pozyskanych  środków  

unijnych i krajowych na sfinansowanie inwestycji. Wiele zadań inwestycyjnych kontynuowanych 

jest w okresie poprzedzającym 2019 rok, część jednak została rozpoczęta w 2019 r. Wiele 

spośród realizowanych zadań inwestycyjnych podjętych zostało z bezpośredniej lub pośredniej 

inicjatywy mieszkańców Gminy Dobczyce, czego najlepszym przykładem są Fundusze Sołeckie. 

Zintegrowały one społeczności wiejskie, które wspólnie decydowały o  przeznaczeniu  środków 

finansowych.  

Sukcesem Gminy jest również aktywność mieszkańców, przejawiająca się działalnością 

różnorodnych stowarzyszeń,  która pozwala  na  spełnianie  zainteresowań dzieci oraz dorosłych . 

Państwa doświadczenie i aktywność, jako Radnych Rady Miejskiej w Dobczycach,  

z pewnością zaowocuje dobrymi wnioskami z przedstawionego Raportu oraz wieloma 

pomysłami, które pozwolą dokończyć rozpoczęte inwestycje oraz podjąć nowe działania 

wpływające na jakość życia mieszkańców naszej małej ojczyzny.   

 

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce 

Tomasz Suś 
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I. Podstawa prawna Raportu 

Raport opracowany jest na podstawie art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym, 

zgodnie z którym Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce  co roku do dnia 31 maja przedstawia 

radzie gminy raport o stanie gminy. 

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza  Gminy i Miasta Dobczyce w roku 

poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej 

w Dobczycach i budżetu obywatelskiego. 

 

II. Informacje ogólne  

II.1. Charakterystyka Gminy  

Gmina Dobczyce zajmuje powierzchnię 66,4 km
2
 i jest typowym przykładem gminy 

miejsko – wiejskiej, w której skład poza miastem Dobczyce wchodzi 13 sołectw: Bieńkowice, 

Brzączowice, Brzezowa, Dziekanowice, Kędzierzynka, Kornatka, Niezdów, Nowa Wieś, Rudnik, 

Sieraków, Skrzynka, Stadniki, Stojowice. 
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II.2. Demografia  

Na terenie Gminy i Miasta Dobczyce na koniec 2019 roku zameldowanych było na pobyt 

stały 15 022 osoby, w tym 7 460 mężczyzn i 7 562 kobiety. W mieście Dobczyce 

zameldowanych było na pobyt stały 6 276 osób, co stanowi ok. 42 % ogółu zameldowanych, 

natomiast na terenach wiejskich  8 746 osób, co stanowi ok. 58 % ogółu zameldowanych.  

 

Różnica pomiędzy liczbą osób zameldowanych na pobyt stały w  latach 2018 i 2019 była 

dodatnia i wyniosła 57 osób (stan na dzień 31.12.2018 wynosił: 14  965 osób).  

Liczba dzieci urodzonych w 2019 roku, zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy 

i Miasta Dobczyce wyniosła 182 osoby (104 chłopców i 78 dziewczynek), w tym 72 w mieście 

i 110 na wsi.  

W 2019 roku zmarło 117 osób zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy i Miasta 

Dobczyce, w tym 47 osób z Dobczyc i 70 osób z terenów wiejskich. Przyrost naturalny w 2019 

roku był dodatni i wyniósł 65 osób.  

Saldo migracji w 2019 roku było ujemne i wyniosło (-8) osób.  

Tabela 1. Zmiana liczby ludności w poszczególnych miejscowościach Gminy Dobczyce:  

Miejscowość 
Powierzchnia 

(w km
2
) 

Liczba 

ludności  (stan 

na dzień 

31.12.2018 r.) 

Liczba 

ludności  (stan 

na dzień 

31.12.2019 r.) 

Zmiana 

liczby 

ludności 

(rok do roku) 

Zmiana 

2018 rok do 2019 

roku 

(w %) 

 

 

 

 
Bieńkowice 2,73 573 589 16 2,79% 

 
Brzączowice 5,68 1 533 1 525 -8 -0,52% 

 
Brzezowa 5,99 533 537 4 0,75% 

 
Dobczyce 12,97 6 274 6 276 2 0,03% 

 
Dziekanowice 2,34 471 476 5 1,06% 

 

6276 

8746 

Liczba osób zameldowanych na terenie Gminy i Miasta 

Dobczcye w 2019 roku   

na terenie miasta na obszarach wiejskich
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Kędzierzynka 4,99 449 455 6 1,34% 
 

Kornatka 12,22 1 146 1 136 -10 -0,87% 
 

Niezdów 1,44 231 230 -1 -0,43% 
 

Nowa Wieś 2,04 524 520 -4 -0,76% 
 

Rudnik 2,24 341 352 11 3,23% 
 

Sieraków 4,98 890 903 13 1,46% 
 

Skrzynka 3,1 677 689 12 1,77% 
 

Stadniki 3,2 683 684 1 0,15% 
 

Stojowice 2,5 640 650 10 1,56% 
 

Łącznie 66,4 14 965 15 022 57 0,38% 
 

Źródło: Program „Mieszkańcy” – Ewidencja Ludności w Urzędzie Gminy i Miasta 

Dobczyce.  

   

 

 

II.3. Jednostki organizacyjne Gminy  

Gmina Dobczyce realizuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce 

oraz 17 podległych jednostek organizacyjnych:  

1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Dobczycach.  

2) Szkoła Podstawowa nr 2 w Dobczycach.  

3) Szkoła Podstawowa w Brzączowicach.  

4) Szkoła Podstawowa w Dziekanowicach.  

5) Szkoła Podstawowa w Kornatce.  

6) Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi.  

7) Szkoła Podstawowa w Stadnikach. 

8) Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Dobczycach. 

9) Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Dobczycach. 

10) Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Dobczycach. 

14 922 14 968 14 965 
15 224 15 264 

15 022 

12 000

13 000

14 000

15 000

16 000

2017 rok 2018 rok 2019 rok

Liczba mieszkańców  

pobyt stały według Ewidencji Ludnosci

pobyt stały i czasowy według Ewidencji Ludności
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11) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

12) Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. 

13) Miejska Biblioteka Publiczna. 

14) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dobczycach. 

15) Centrum Usług Wspólnych Gminy Dobczyce. 

16) Świetlica Środowiskowa w Kędzierzynce. 

17) Żłobek Gminny w Dobczycach. 

 

Tabela 2. Zatrudnienie w jednostkach podległych Gminie Dobczyce  

 

2018 rok 2019 rok 

Nauczyciele 
Administracja 

i obsługa Łączna 

liczba 

etatów 

Nauczyciele 
Administracja 

i obsługa Łączna 

liczba 

etatów Liczba 

osób 
Etat 

Liczba 

osób 
Etat 

Liczb

a osób 
Etat 

Liczba 

osób 
Etat 

Szkoła Podstawowa 

nr 1 w Dobczycach  
48 42,72 9 8 50,72 43 40,75 6 6 46,75 

Szkoła Podstawowa 

nr 2 w Dobczycach 
60 57,62 4 4 61,62 54 49,42 5 4 53,42 

Szkoła Podstawowa 

w Brzączowicach 
37 28,23 6 5,25 33,48 34 29,72 9 8,25 37,97 

Szkoła Podstawowa 

w Dziekanowicach 
25 17,25 7 6,5 23,75 27 18,27 7 6,38 24,65 

Szkoła Podstawowa 

w Kornatce 
27 19,89 7 5,25 25,14 26 20,56 7 5,25 25,81 

Szkoła Podstawowa 

w Nowej Wsi 
22 14,54 3 2,5 17,04 19 13,52 3 2,25 15,77 

Szkoła Podstawowa 

w Stadnikach 
26 20,56 8 7 27,56 25 20,44 7 5,5 25,94 

Szkoła Muzyczna I 

Stopnia 
28 21,22 1 1 22,22 25 19,46 1 1 20,46 

Przedszkole 

Samorządowe nr 1 w 

Dobczycach 

19 16,32 17 16 32,32 21 16,63 15 14 30,63 

Przedszkole 

Samorządowe nr 3 w 

Dobczycach 

13 12,05 12 11,5 23,55 14 13,05 16 14,75 27,8 

Żłobek Gminny w 

Dobczycach 
0 0 0 0 0 0 0 5 2,95 2,95 

Miejsko-Gminny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

0 0 15 15 15 0 0 15 15 15 
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Miejsko-Gminny 

Ośrodek Kultury 

i Sportu 

0 0 16 15,5 15,5 0 0 16 15,25 15,25 

Biblioteka Publiczna 0 0 6 5,13 5,13 0 0 6 4,63 4,63 

Poradnia 

Psychologiczno-

Pedagogiczna 

w Dobczycach 

9 8,25 2 1,19 9,44 9 8,25 2 1,19 9,44 

Centrum Usług 

Wspólnych Gminy 

Dobczyce 

0 0 9 9 9 0 0 9 9 9 

Świetlica 

Środowiskowa 

w Kędzierzynce 

0 0 1 0,5 0,5 0 0 2 1 1 

 

Łącznie w 2018 roku w jednostkach podległych Gminie Dobczyce zatrudnionych było 

437 osób na 371,97 etatu, w tym: 314 nauczycieli na 258,65 etatu oraz 123 osoby 

na stanowiskach administracyjnych i obsługi na 113,32 etatu.  

W 2019 roku w jednostkach podległych Gminie Dobczyce zatrudnionych było 428 osób 

na 366,47 etatu, w tym: 297 nauczycieli na 250,07 etatu oraz 131 osób na stanowiskach 

administracyjnych i obsługi na 116,4 etatu. 

 

 

II.4. Administracja  

Urząd stanowi aparat pomocniczy Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce, Rady Miejskiej 

w Dobczycach  i jej komisji.  Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków 

należytego wykonywania spoczywających na Gminie: 

437 428 

371,97 366,47 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2018 2019

Liczba osób zatrudnionych w jednostkach podległych Gminie Dobczyce  

Liczba osób Liczba etatów
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1) zadań własnych, 

2) zadań zleconych, 

3) zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej 

(zadań powierzonych) oraz jednostkami samorządu terytorialnego. 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce  wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Gminy 

i Miasta Dobczyce, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.  

Strukturę organizacyjną Urzędu tworzą: 

1. Kierownictwo Urzędu: 

1) Burmistrz, 

2) Zastępca Burmistrza, 

3) Sekretarz Gminy, 

4) Skarbnik Gminy. 

2. Komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:  

1) Referat Inwestycji (RI), 

2) Referat Finansowo – Księgowy (FK), 

3) Referat Gospodarki Komunalnej (RGK), 

4) Referat Gospodarowania Przestrzenią i Ochrony Środowiska (GPS) , 

5) Referat Organizacyjny (RO), 

6) Biuro Promocji (BP), 

7) Samodzielne stanowiska,  

8) Urząd Stanu Cywilnego. 

 

Tabela 3. Zatrudnienie w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce  

Stan na: 
Pracownicy 

administracyjni 

Pracownicy 

pomocniczy i obsługi 
Łącznie 

31.12.2017 r. 66 28 94 

31.12.2018 r. 65 27 92 

31.12.2019 r. 67 30 97 

  

Do Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce wpływają pisma i wnioski klientów Urzędu, 

w tym mieszkańców Gminy Dobczyce. W 2017 roku wpłynęło łącznie 11 102 pisma 

przychodzące, w 2018 roku wpłynęło łącznie 13 422 pisma przychodzące, a w 2019 roku 

wpłynęły łącznie 15 218 pisma przychodzące.   Ponadto do Urzędu wpłynęły faktury: 

w 2017 roku wpłynęło 3 960 faktur, w 2018 roku 4 985 faktur, a w 2019 roku 4 420 faktur.  

W 2018 roku za pośrednictwem platformy ePUAP dostarczono 959 dokumentów 

elektronicznych, 719 UPP oraz 57 UPD, natomiast w 2019 roku dostarczono 778 dokumentów 

elektronicznych, 737 UPP oraz 34 UPD.   
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W 2019 roku, w stosunku do 2018 roku, nastąpił wzrost liczby wpływających do Urzędu  

pism - o 1 796 ( o ok. 13%), natomiast spadła liczba wystawionych faktur o 565 (ok. 12%).  

W 2019 roku pracownicy Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce wydali łącznie 11 161 decyzji 

administracyjnych, 1 883 postanowienia oraz 7 153 zaświadczenia, odpisy z aktów stanu 

cywilnego, wypisów i wyrysów z mpzp oraz warunków technicznych.  

Dla celów statystycznych prowadzona jest analiza wyłącznie wydanych decyzji 

administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, odpisów aktów  stanu cywilnego, zawiadomień 

i wydanych warunków technicznych na przyłącz wody lub kanalizacji. Poniższa tabela obrazuje 

liczbę w/w dokumentów wydanych w 2019 roku.  W zestawieniu nie są ujęte pisma kierowane 

do mieszkańców, które nie są decyzją, postanowieniem lub zaświadczeniem (w tym odpisem 

aktów stanu cywilnego, zawiadomieniem i czy warunkami technicznymi).  

 

Tabela 4. Decyzje, postanowienia i zaświadczenia wydawane przez Urząd Gminy i Miasta 

Dobczyce od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku 

L.p. Referat Rodzaj 

Liczba wydanych 

decyzji, 

postanowień, 

zaświadczeń 

Liczba odwołań 

Ogółem 
Uchylone 

przez nadzór 

1. 

  

Samodzielne 

stanowisko PU  

Decyzje 102 0 0 

Postanowienia 24 0 0 

2. RO Zaświadczenia  18 - - 

3.  USC + SO Decyzje 79 2 0 

Postanowienia 10 1 1 

Zaświadczenia 686 - - 

Odpisy aktów stanu 

cywilnego 
1 658 - - 

4. RFK Decyzje 10 747 4 0 

Postanowienia 1696 0 0 

Zaświadczenia 306 - - 

5. RGK Decyzje  130 0 0 

Postanowienia  1 0 0 

Warunki techniczne 121 - - 

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000
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16 000
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Liczba pism i faktur  wpływających do Urzędu  
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przyłączenia do sieci 

6. GPS Decyzje 101 3 0 

Postanowienia 102 0 0 

Zaświadczenia, 

zawiadomienia, wypisy i 

wyrysy 

4362 - - 

7.  BP Decyzje 1 0 0 

Zaświadczenia 2 - - 

8.  Samodzielne 

stanowisko   OC 

Decyzje 
1 0 0 

  Decyzje 11 161 9 0 

  Postanowienia 1833 1 1 

  Zaświadczenia oraz 

Odpisy aktów stanu 

cywilnego, 

zawiadomienia, warunki 

techniczne  

7 153 0 0 

 

W 2019 roku wpłynęło łącznie 9 odwołań od decyzji administracyjnych, w wyniku których 

organ odwoławczy utrzymał w mocy 4 decyzje, w 5 przypadkach postępowania są w toku. 

Wpłynęło 1 zażalenie do postanowienia, które zostało uchylone przez organ odwoławczy.  

 

Tabela 5. W latach 2014 – 2019 wydano:  

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

decyzje 10 209 10 598 10 323 10 123 10 678 11 161 

postanowienia 2 829 2 167 1 384 1 138 1 437 1 833 

zaświadczenia oraz 

odpisy aktów stanu 

cywilnego, 

zawiadomienia, warunki 

techniczne 

2 267 2 338 3 458 3 055 3 373 7 153 

Łącznie 15 305 15 103 15 165 14 316 15 488 20 145 

Odwołania od decyzji 

(w tym uchylone) 
7 (2) 11 (6) 9 (5) 12 (6) 5 (3) 9 (0) 

Zażalenia na 

postanowienia (w tym 

uchylone) 

0 (0) 1 (1) 2 (0) 3 (3) 3 (0) 1 (1) 

 

W powyższym zestawieniu nie uwzględnia się korespondencji z mieszkańcami, na którą 

odpowiedzi pisemne przybierają formę pisma i nie są klasyfikowane według wymienionych 

w powyższej tabeli kategorii.   
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zaświadczenia oraz odpisy aktów stanu cywilnego, zawiadomienia, warunki techniczne

 

II.5. Rada Miejska   

Rada Miejska w Dobczycach liczy 15 radnych. W 2019 roku odbyło się 14 sesji Rady, 

8 posiedzeń połączonych komisji Rady. Poszczególne komisje rady spotykały się i obradowały 

również na posiedzeniach indywidualnych, w tym:  

1) Komisja Skarg Wniosków i Petycji obradowała na 3 posiedzeniach,  

2) Komisja Rewizyjna obradowała na 2 posiedzeniach, 

3) Komisja Gospodarcza obradowała na 5 posiedzeniach,   

4) Komisja Społeczna obradowała na 3 posiedzeniach, 

5) Komisja Kultury, Oświaty i Sportu obradowała na 2 posiedzeniach,  

W 2019 roku Rada Miejska w Dobczycach podjęła łącznie 113 uchwał. Komisja Skarg, 

Wniosków i Petycji przygotowała 3  projekty uchwał. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, do zadań Burmistrza należy 

przygotowywania projektów uchwał organu stanowiącego . W 2019 r. Burmistrz Gminy i Miasta 

Dobczyce przygotował łącznie 110 projektów uchwał Rady Miejskiej, które zostały złożone 

do Przewodniczącej Rady.  

Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Dobczycach podjętych w 2019 roku opisana 

jest w załączniku nr 1 do Raportu. 

III. Informacje finansowe 

III.1. Dochody  

Wykonane w 2019 roku dochody ogółem wyniosły 103 876 096,48 zł, w tym dochody 

własne wynosiły: 40 274 824,65 zł, co stanowi 38,78% ogółu dochodów.  

Plan dochodów budżetowych po zmianach ustalony na kwotę w wysokości 

103 507 104,47 zł, wykonany został w wysokości  zł, tj. 100,36% planu po zmianach, z tego:  
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1) plan dochodów bieżących – 80 203 672,10 zł, wykonanie – 80 363 311,97 zł, 

tj. 100,20%; 

2) plan dochodów majątkowych – 23 303 432,37 zł, wykonanie – 23 512 784,51 zł, 

tj. 100,90%. 

Podobnie jak w latach poprzednich w strukturze dochodów budżetu Gminy Dobczyce 

najważniejszą pozycję stanowiły dochody własne, których wykonanie na 31.12.2019 roku 

stanowi 38,78% ogółu dochodów. 

 W tej grupie wykazane są: 

1) wpływy z podatków i opłat lokalnych, 

2) udziały we wpływach z podatku dochodowego, 

3) dochody z majątku Gminy, 

4) pozostałe dochody. 

Drugie miejsce zajmują dotacje z budżetu państwa i funduszy celowych stanowiące 

28,43% ogółu dochodów. Dotacje z budżetu państwa są dochodami przypisanymi 

do konkretnego celu, jaki należy nimi sfinansować.  

Trzecie miejsce zajmują subwencje, które stanowią 16,00% ogółu dochodów.  

Kwota subwencji ogólnej naliczana jest przez Ministerstwo Finansów. Konstrukcja 

subwencji ogólnej uwzględnia podstawowe dochody podatkowe gmin, wysokość podatków 

dochodowych, gęstość zaludnienia, wskaźniki bezrobocia oraz wprowadza mechanizm 

solidarnościowy celem wyrównywania różnic w potencjale dochodowym gmin, powiatów 

i województw. Sposób podziału części oświatowej  subwencji ogólnej uwzględnia 

w szczególności typy, rodzaje szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu 

terytorialnego, stopnie awansu zawodowego nauczycieli oraz liczbę uczniów w tych szkołach 

i placówkach. 

Czwarte miejsce zajmują dotacje z Unii Europejskiej na zadania realizowane na podstawie 

zawartych umów stanowiące – 15,70% ogółu dochodów. 

Na kolejnym miejscu znajdują się dotacje z budżetów innych jednostek samorządu 

terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień stanowiące – 1,09% ogółu 

dochodów. 

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca zameldowanego na pobyt stały w 2019 roku 

wyniosły:  6 914,93 zł 

 

Tabela 6. Dochody Gminy Dobczyce w 2019 roku 

 
Plan na 31.12.2019 

Wykonanie na 

31.12.2019 

% 

wykonania 

Udział w 

dochodach 

ogółem  - 

wykonanie 

(%) 

DOCHODY OGÓŁEM 

w tym: 
103 507 104,47 zł 103 876 096,48 zł 100,36% - 

Dochody bieżące 80 203 672,10 zł 80 363 311,97 zł 100,20% 77,36% 

Dochody majątkowe 23 303 432,37 zł 23 512 784,51 zł 100,90% 22,64% 
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Dochody ogółem na koniec 2019 roku zamknęły się kwotą w wysokości  

103 876 096,48 zł, w tym udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 

wyniosły 14 235 586,00 zł tj.13,70 % w dochodach ogółem. 

 

Tabela 7. Wysokość wpłaconych w 2019 roku podatków z poszczególnych źródeł w rozbiciu 

na miejscowości  

Miejscowość 

Liczba 

podatni

ków 

(os. 

fizyczn

e) 

Liczba 

podatnikó

w (os. 

prawne) 

Podatek od 

nieruchomości 

Podatek rolny, 

leśny 

Podatek od 

środków 

transportowych 

Razem podatki 

Bieńkowice 390 2 55 106,34 zł  36 716,22 zł  29 838,00 zł   121 660,56 zł  

Brzączowice 852 5 66 438,55 zł  41 689,04 zł  44 723,90 zł  152 851,49 zł  

Brzezowa 600 0 49 339,03 zł  12 291,35 zł  2 308,00 zł  63 938,38 zł  

Dobczyce 3576 93 9 178 468,26 zł  122 784,59 zł  216 024,65 zł  9 517 277,50 zł  

Dziekanowice 379 5 61 897,13 zł  30 362,75 zł  68 726,00 zł  160 985,88 zł  

Kędzierzynka 474 0 29 997,09 zł  37 070,41 zł  6 582,30 zł  73 649,80 zł  

Kornatka 927 5 93 015,61 zł  58 553,00 zł  32 772,00 zł  184 340,61 zł  

Niezdów 182 0 34 122,17 zł  16 731,89 zł  -   zł  50 854,06 zł  

Nowa Wieś 311 0 64 075,44 zł  28 428,86 zł  1 627,00 zł  94 131,30 zł  

Rudnik 312 3 23 068,28 zł  28 815,47 zł  -   zł  51 883,75 zł  

Sieraków 674 1 112 012,56 zł  65 801,07 zł  78 350,00 zł  256 163,63 zł  

Skrzynka 440 0 42 586,83 zł  39 222,77 zł  15 083,50 zł  96 893,10 zł  

Stadniki 546 5 95 251,27 zł  47 907,25 zł  55 045,20 zł  198 203,72 zł  

Stojowice 459 0 108 816,92 zł  28 862,00 zł  50 904,00 zł  188 582,92 zł  

RAZEM 10122 119 10 014 195,48 zł  595 236,67 zł  601 984,55 zł  11 211 416,70 zł  

 

W roku 2019 udział dochodów własnych w dochodach ogółem wynosi 38,78% 

w porównaniu do roku 2018, w którym wskaźnik wyniósł 49,68% (wzrost o 10,90%). 

Dochody z tytułu udziału w PIT  wyniosły 14 235 586,00 zł, w CIT 1 111 925,47 zł.  

Dynamika dochodów z tytułu udziału w PIT: wykonane dochody w 2019 roku to kwota 

14 235 586,00   zł, w 2018 roku kwota 12 437 182,00 zł - wskaźnik wzrostu 12,63%. Dynamika 

dochodów z tytułu udziału w CIT: wykonane dochody w 2019 roku to kwota 1 111 925,47 zł , 

w 2018 roku kwota 1 371 824,94 zł - wskaźnik spadku 23,37%. 

W 2019 roku Gmina Dobczyce otrzymała dotacje  i środki pochodzące z Unii Europejskiej 

i ze źródeł zagranicznych  w łącznej kwocie 16 313 645,06 zł.  
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III.2. Wydatki  

Wykonane wydatki Gminy Dobczyce na 31 grudnia 2019 roku wynosiły 

109 937 020,92 zł. Zobowiązania niewymagalne z tytułu pochodnych od wynagrodzeń 

oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług, według stanu na 31.12.2019 r., zamknęły się kwotą 

w wysokości 3 829 765,26 zł. 

Zrealizowane wydatki obejmowały:  

1) wydatki bieżące związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania 

poszczególnych jednostek budżetowych i obiektów jednostek samorządu terytorialnego 

oraz zaspokojeniu bieżących potrzeb wynikających z realizacji zadań – 69 155 433,36 zł;  

2) wydatki majątkowe służące rozwojowi Gminy –  40 781 587,56 zł. 

 

Tabela 8. Wydatki Gminy Dobczyce w 2019 roku 

 
Plan na 

31.12.2019 

Wykonanie na 

31.12.2019 

% 

wykonania 

Udział w 

wydatkach 

ogółem  - 

wykonanie 

(%) 

WYDATKI 

OGÓŁEM  

w tym: 

116 190 571,47 zł 109 937 020,92 zł 94,62% - 

Wydatki bieżące 71 882 501,30 zł 69 155 433,36 zł 96,21% 62,90% 

Wydatki majątkowe 44 308 070,17 zł 40 781 587,56 zł 92,04% 37,10% 

 

16% 

27% 

16% 

14% 

15% 
8% 

1% 1% 2% 

Wykonanie dochodów budżetowych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 

roku według ważniejszych źródeł (w %) 

Subwencje
Dotacje celowe z budżetu państwa
Dotacje z UE
Wpływy z podatków i opłat lokalnych
Udziały w podatkach
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Wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do planu wynosiło 92,04%. Plan 

wydatków majątkowych na 01.01.2019 r. wynosił 43 963 151,10 zł, natomiast wykonanie według 

stanu na 31.12.2019 r. wyniosło 40 781 587,56 zł. 

 

Tabela 9. Podstawowe inwestycje realizowane w 2019 roku 

Podstawowe inwestycje realizowane w 2019 roku:   Wydatkowana kwota 

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobczycach 16 288 680,72 zł 

Rozbudowa, modernizacja Przedszkola nr 3 i utworzenie oddziału żłobka   3 726 865,46 zł 

Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach  7 104 895,39 zł 

Prace budowlane w budynku „Chirany” (Środowiskowy Dom 

Samopomocy) 
1 159 007,00 zł 

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Brzączowicach 503 137,83 zł 

Odwodnienie terenów w kompleksie sieci rowów Dobczyce-Zarabie 

(etap I) 
505 071,87 zł 

Przebudowa drogi wojewódzkiej w zakresie budowy chodnika ul. 

Myślenicka - II etap 
677 340,84 zł 

Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego 7 621 892,67 zł 

Inwestycje związane z budową i przebudową dróg  522 536,92 zł 

 

Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych znajduje się w sprawozdaniu z wykonania 

budżetu Gminy  Dobczyce według stanu na 31.12.2019 r.  

 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku budżet Gminy Dobczyce zamknął się deficytem w kwocie 

6 060 924,44 zł, stanowiącym różnicę między wykonanymi dochodami a poniesionymi 

wydatkami. Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, czyli tzw. nadwyżka 

operacyjna będąca wskaźnikiem, który uznawany jest za wiarygodny miernik zdolności spłacania 

zobowiązań wyniosła 11 207 878,61 zł. Zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 100,36%, 

natomiast wykonanie wydatków w stosunku do planu wyniosło 94,62%.  

35% 

12% 

2% 

18% 

0% 

33% 

Wydatki budżetu Gminy Dobczyce wg rodzajów na 31.12.2019 r.  

     

wynagrodzenia wydatki statutowe programy UE obsługa długu wydatki majątkowe



Strona 18 z 95 

 

Wykonane wydatki majątkowe stanowiły 37,10% zrealizowanych w 2019 roku wydatków 

budżetu. Tak wysokie wykonanie wydatków majątkowych wynika  z realizacji przedsięwzięć 

inwestycyjnych, współfinansowanych ze środków krajowych oraz Unii Europejskiej tj.: 

1) zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego etap I, II i III,  

2) rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobczycach, 

3) rozbudowa, modernizacja Przedszkola nr 3 i utworzenie oddziału żłobka,  

4) budowa nowego budynku dydaktycznego dla Szkoły Podstawowej  

w Dziekanowicach (dofinansowanie krajowe).  

Prowadzona polityka finansowa zapewnia racjonalne gospodarowanie powierzonymi 

środkami finansowymi. Wszelkie zobowiązania finansowe realizowane są terminowo.  

 

III.3. Zadłużenie  

Zadłużenie na dzień 1 stycznia 2019 rok z tytułu kredytów, pożyczek  

i obligacji wynosiło 12 387 974,00 zł.  W uchwale budżetowej na 2019 rok zaplanowano 

do zaciągnięcia kredyt w wysokości 20 276 694,81 zł.  

Spłaty kredytów i pożyczek w 2019 roku wynosiły – 4 410 000,00 zł.  

W 2019 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy na kwotę 9 000 000,00 zł. Wydatki 

na obsługę długu zamknęły się kwotą 254 190,32 zł. 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zadłużenie Gminy Dobczyce z tytułu zaciągniętych 

kredytów długoterminowych, pożyczek i emisji obligacji wynosiło 16 977 974,00 zł. 

Spłatę długu zaplanowano do 2026 roku tj. na okres, na który zaciągnięto i planuje 

się zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych  i pożyczek.  

Obowiązujące wskaźniki zadłużenia i spłat kredytów,  pożyczek i wykupu obligacji 

są zachowane. 
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III.4. Wynik Budżetu na 2019 rok 

 

 

 

   

Dochody bieżące       80  363 311,97 zł 

-  Wydatki bieżące     69 155 433,36 zł 

NADWYŻKA OPERACYJNA      11 207 878,61 zł 

Nadwyżka operacyjna      11 207 878,61 zł 

 + dochody majątkowe     23 512 784,51 zł 

- wydatki majątkowe         40 781 587,56 zł 

NADWYŻKA BUDŻETOWA                             - 6 060 924,44 zł 

- rozchody (spłata pożyczek, kredytów, obligacji      4 410 000,00zł 

+ przychody (kredyt + wolne środki z 2018 r.)       14 093 467,63 zł 

WYNIK BUDŻETU            3 622 543,19 zł      NADWYŻKA 

(WOLNE ŚRODKI NA 2020 ROK) 
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IV. Informacje o stanie mienia komunalnego 

IV.1. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Dobczyce 

Gmina Dobczyce jest właścicielem 29 budynków, które wykorzystywane są na potrzeby 

administracyjne urzędu, przeznaczane pod wynajem na lokale mieszkalne, użytkowe 

oraz wykorzystywane jako budynki gospodarcze. 

Mieszkaniowy zasób Gminy tworzą lokale mieszkalne położone w budynkach 

stanowiących własność Gminy. W 2019 roku Gmina Dobczyce posiadała 38 mieszkań 

komunalnych. Za wynajęte lokale mieszkalne najemcy obowiązani są uiszczać miesięczny 

czynsz najmu wynikający z kosztów administrowania, konserwacji, utrzymania technicznego 

budynku i lokalu oraz należny podatek od nieruchomości.  

Stawkę czynszu za 1 m
2
 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych ustala Burmistrz 

w wysokości do 3 % wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m
2
 powierzchni 

użytkowej budynków mieszkalnych w stosunku rocznym, ogłoszonego przez Wojewodę 

Małopolskiego, z uwzględnieniem czynników obniżających lub podwyższających. Obowiązująca 

stawka bazowa w 2019 roku to: 5,00 zł/m
2
.  

Czynniki obniżające stawkę bazową to:  

1) brak instalacji centralnego ogrzewania - 5 % 

2) brak instalacji gazu ziemnego   - 5 % 

3) brak instalacji wodno – kanalizacyjnej - 5 % 

4) sanitariaty na zewnątrz lokalu   - 5 % 

Czynnikiem podwyższającym stawkę bazową czynszu jest termomodernizacja budynku, 

po której następuje wzrost czynszu o 10 %.  

Wysokość czynszu za lokal mieszkalny stanowi iloczyn jego powierzchni użytkowej 

oraz stawki czynszu określonej dla danego lokalu z uwzględnieniem czynników obniżających 

i podwyższających stawką bazową. W 2019 roku najniższa wysokość czynszu wyniosła 2,50 zł 

za m
2
 za lokal socjalny położony w Dobczycach przy ul. Mostowa 2, najwyższa wysokość 

czynszu wyniosła 5,25 zł za m
2
 za lokale mieszkalne położone w Dobczycach przy ul. Plac 

Zgody 11, 11A, i 14.  

Podwyższenie stawki czynszu może nastąpić nie częściej niż co 6 miesięcy przy czym 

termin ten biegnie od dnia, w którym podwyżka zaczęła obowiązywać. W 2019 roku czynszu 

nie podwyższano.  

Oprócz czynszu najemcy zobowiązani są do uiszczenia opłat niezależnych od właściciela, 

w szczególności za dostawę do lokalu wody, energii elektrycznej, gazu, odbiór nieczystości 

stałych i płynnych. Opłaty niezależne od właściciela, mogą być pobierane przez właściciela 

tylko w wypadkach, gdy najemca nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów 

lub usług. Czynsz najmu oraz inne opłaty naliczane przez właściciela płatne są z góry do 10 dnia 

każdego miesiąca. 

W 2019 roku Gmina uzyskała łącznie 107 606,42 zł z zapłaty czynszów najmu.  

Zadłużenie w płatności czynszu za najem lokali występuje w 9 lokalach, a suma zadłużeń 

na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiła 97 056,79 zł.  

W 2019 roku Gmina dokonywała bieżących napraw budynków komunalnych. 

Podnajęcie lub oddanie do bezpłatnego używania lokalu lub jego części wymaga zgody 

właściciela. W 2019 roku Gmina nie wyraziła takich zgód.  
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W roku 2019 Gmina Dobczyce sprzedała nieruchomość zabudowaną budynkiem 

mieszkalnym położoną w Brzączowicach 11. 

 

IV.2. Gospodarowanie lokalami użytkowymi z zasobu Gminy Dobczyce 

Gmina Dobczyce w 2019 roku wynajmowała oraz użyczała 32 lokale użytkowe.  

Wynajmowanie lokali użytkowych odbywa się na podstawie: 

a) ogłoszenia przetargu nieograniczonego,  

b) uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach o wyrażeniu zgody na odstąpienie 

od przetargowego trybu zawarcia umowy,  

c) zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce, jednak zawarta na tej podstawie 

umowa nie może przekroczyć trzech lat i nie może być przedłużana na dalsze lata.  

 

Burmistrz na podstawie wydanego zarządzenia w miarę posiadanych lokali użytkowych 

użycza lokale również stowarzyszeniom. W 2019 roku były to: Stowarzyszenie Emerytów 

i Rencistów, AA Zapora i Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Ispina. 

W 2019 roku Gmina uzyskała z tytułu wynajmu lokali użytkowych kwotę 558 382,54 zł. 

Najwyższy czynsz za m
2 

wyniósł 57,50 zł, który na przetargu wylicytowała Firma Handlowo 

Usługowa OPTIMET Wojciech Kapusta Wieliczka, najniższy czynsz to: 2,09 zł  za m
2
, który 

płaciła Fundacja „Okno Nadziei” Dobczyce ul. Jagiellońska 2. Od dnia 13 listopada 2019 roku 

Fundacja „Okno Nadziei” zmieniła siedzibę, obecna siedziba - Dobczyce ul. Kościuszki 12, 

a stawka czynszu to: 2,46 zł za m
2
.  

Czynsze są regulowane na bieżąco.  

Zaległość na dzień 31 grudnia 2019 roku w wysokości 7 620,57 zł istnieje od 2010 roku – 

egzekwowana przez komornika bezskutecznie. 

 

IV.3. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminnych 

niezabudowanych 

Gminie Dobczyce przysługuje prawo własności do nieruchomości o powierzchni 

3644317,64 m
2
, w tym w użytkowaniu wieczystym 871581,00m

2
. Na dzień 31 grudnia 2018 roku 

mienie komunalne w zakresie nieruchomości (grunty) obejmowało obszar o powierzchni 

3639011,64 m
2
. 

W 2019 roku mienie komunalne zwiększyło się o powierzchnię 5306 m
2
. 

Gmina nabyła własność do gruntów: 

1) umowami cywilno-prawnymi pow. 6326 m
2
. 

2) decyzjami administracyjnymi pow. 5585 m
2
. 

3) postanowieniem Sądu o zasiedzenie pow. 10096 m
2
. 

4) przedmiotem zbycia były grunty o powierzchni 1 7446 m
2
. 

5) umowami cywilno-prawnymi pow. 4385 m
2
. 

6) decyzją administracyjną pow. 1 3061 m
2
. 

Zwiększeniu o 745 m
2
 uległa powierzchnia gruntów, na skutek przeprowadzanych 

regulacji prawnych nieruchomości (podziałów, rozgraniczeń, przejścia z  oznaczeń katastralnych 

na  działki ewidencyjne oraz współwłasności w udziałach w nieruchomości).  
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Tabela 10. Zestawienie gruntów komunalnych  

Wyszczególnienie 
Stan na dzień 

31.12.2018 rok 

Stan na dzień 

31.12.2019 rok 
Różnica 

Własność Gminy Dobczyce,  

W tym: 
3 639 011,64 m

2
  3 644 317,64 m

2
  5 306,00 m

2
  

w tym:    

1. w użytkowaniu wieczystym 884 642,00 m
2
  871 581,00 m

2
   13 061,00 m

2
   

2. pozostałe grunty 2 754 369,64 m
2
  2 772 736,64 m

2
   18 367,00 m

2
   

 

Tabela 11. Wykaz nieruchomości oddanych w trwały zarząd według stanu 31.12.2019r. 

Położenie 

nieruchomości  

działka Powierzchnia 

w m
2
 

Forma 

przekazania 

Nazwa placówki  

Dobczyce  

892/1 6906 

Decyzja z 

23.05.2006r. i 

19.12.2013 r. 

Szkoła Podstawowa nr 1 

w Dobczycach  

Dobczyce  
983 3552 

Decyzja z 

23.05.2006r. 

Przedszkole Samorządowe nr 1 

w Dobczycach  

Dobczyce  
1523/3 6415 

Decyzja z 

23.05.2006r. 

Przedszkole Samorządowe nr 3 

w Dobczycach  

Brzączowice  188/2 

187/3 

187/9 

6000 

1988 

30 

Decyzja z 

23.05.2006r. 

Szkoła Podstawowa 

w Brzączowicach  

Dziekanowice  
136 500 

Decyzja z 

23.05.2006r. 

Szkoła Podstawowa 

w Dziekanowicach 

Dziekanowice  
169 1800 

Decyzja z 

23.05.2006r. 

Szkoła Podstawowa 

w Dziekanowicach 

Sieraków 
456/2 1059 

Decyzja z 

23.05.2006r. 

Szkoła Podstawowa 

w Dziekanowicach 

Nowa Wieś 
206 5600 

Decyzja z 

23.05.2006r. 

Szkoła Podstawowa w Nowej 

Wsi 

Stadniki 374/16 

375/1 

376/1 

10 791 

794 

5186 

Decyzja z 

23.05.2006r. 

Szkoła Podstawowa 

w Stadnikach 

RAZEM  50 621   

 

Ogólnie na terenie miasta Dobczyce oraz na obszarach wiejskich oddano w trwały zarząd 

dyrektorom placówek oświatowych nieruchomości o łącznej powierzchni 5,0621 ha, 

w tym na terenie miasta 1,6873 ha.  
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Tabela 12. Wykaz działek dzierżawionych według stanu na 31.12.2019r.  

Lp. położenie 
oznaczenie  pow.  

data wygaśnięcia umowy 
nieruchomości w m2 

1 Dobczyce cz.1947/4 600 czas nieokreślony 

2 Dobczyce 782 2162 
czas nieokreślony 

    783 3633 

3 Dobczyce cz.1947/4 200 czas nieokreślony 

4 Stadniki 374/15 6911 
31.12.2020 

    353/1 3300 

5 Dobczyce 
cz. 1731/1 208 

 

31.12.2023 

6 Dobczyce cz. 1947/4 500 
czas nieokreślony 

      
7 Dobczyce 2732 2860 

czas nieokreślony 
    2733 4843 

 8 Dobczyce 

795,792/2,791,789,779,778,777,776,775, 

774,773,772,771,800,799,798,797 
89138 

cz. do 31.12.2020 

cz. do 31.12.2023 

cz. do 31.12.2026 

9 Dobczyce 7261/1 149 czas nieokreślony 

10 Dobczyce 269/1 327 31.12.2022 

11 Dobczyce 268 304 czas nieokreślony 

    cz.780/4 1500 czas nieokreślony 

12 
Dobczyce cz. 1731/1 45 31.12.2022 

13 Dobczyce 753 1515 czas nieokreślony 

14 Dobczyce 1452/9 223 czas nieokreślony 

15 Dobczyce 7163/4 157 czas nieokreślony 

16 Dobczyce 863 1722 czas nieokreślony 

17 Dobczyce 
784/2 680 

czas nieokreślony 

    785/2 2564   

    786 1245   

    
787 1089 

  

18 Dobczyce cz. 134/1 5000 31.12.2021 

19 Dobczyce 1091/4 1305 czas nieokreślony 

20 Dobczyce 2717/3 1560 czas nieokreślony 

21 Dobczyce 
cz.1069/4 229 

31.12.2021 
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22 Dobczyce cz.780/4 8200 

czas nieokreślony 

23 Dobczyce cz.1806/6 8600 01.03.2005 + 30lat 

24 Dobczyce cz.1733/3 88 22.10.2022 

25 Dobczyce 

cz.1585/3 500 31.12.2026 

26 Dobczyce cz.1495/3 700 czas nieokreślony 

27 Brzezowa 
cz.20/3 6810 

czas nieokreślony 

28 Brzezowa cz.20/3 3800 czas nieokreślony 

29 Brzezowa 528 1200 czas nieokreślony 

    dz.100/3 6800   

30 Brzezowa 
dz.100/5 4500 

czas nieokreślony 

31 Brzączowice cz.621 20 czas nieokreślony 

32 Skrzynka 273/2 2800 czas nieokreślony 

33 Dobczyce cz.1358/2 324 31.12.2021 

    cz.1359/3 
   

34 Dobczyce cz.1358/2 298 31.12.2021 

    cz.1359/3 
   

35 Dobczyce cz.1358/2 344 31.12.2021 

    cz.1359/3 
   

36 Dobczyce cz.1358/2 348 31.12.2021 

    cz.1359/3 
   

37 Dobczyce cz.1359/3 241 31.12.2021 

38 Dobczyce cz.1358/2 355 31.12.2021 

    cz.1359/3 
   

39 Dobczyce cz.1358/2 295 31.12.2021 

    cz.1359/3 
   

40 Dobczyce cz.1358/2 297 31.12.2021 

    cz.1359/3 
   

41 Dobczyce cz.1358/2 328 31.12.2021 

    cz.1359/3 
   

42 Dobczyce cz.1358/2 169 31.12.2021 

    cz.1359/3 
   

43 Dobczyce cz.1358/2 328 31.12.2021 

    cz.1359/3 
   

44 Dobczyce cz.1358/1 247 31.12.2021 

    cz.1358/2 
 

  

    cz.1359/2 
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    cz.1359/3 
   

45 Dobczyce cz.1359/3 223 31.12.2021 

46 Dobczyce cz.1359/3 207 31.12.2021 

47 Dobczyce cz.1359/3 228 31.12.2021 

48 Dobczyce cz.1359/3 233 31.12.2021 

49 Dobczyce cz.1359/3 258 31.12.2021 

50 Dobczyce cz.1359/3 316 31.12.2021 

    cz.1358/2 
 31.12.2021 

51 Dobczyce cz.1359/3 151 31.12.2021 

52 Dobczyce cz.1359/3 98 31.12.2021 

53 Dobczyce cz.7256/3 579   

    2759/2 
 czas nieokreślony 

54 Dobczyce 2722 2945 31.01.2027 

    2723 2934   

    2730 7102   

    2729 7152   

 55 Dobczyce cz.dz.716/12, 716/10, 716/18, 716/19 60 31.12.2022 

 56 Dobczyce 1474/3 98 30.11.2021 

 57 Dobczyce 1474/13 110 30.11.2021 

 58 Dobczyce 1474/14 32 30.11.2021 

 59 Dobczyce cz.dz.1485/29 100 31.12.2022 

  

razem 204387 

 
 

Łączna powierzchnia gruntów oddanych w dzierżawę przez Gminę Dobczyce wynosi 

20,4387 ha. 

Gmina Dobczyce nabyła następujące nieruchomości:  

Dobczyce 

1) działkę nr 2482/7 – decyzja Wojewody Małopolski z dnia 18.12.2018r.  

nr WS-IV.7533.1.882.2018.GM.  

2) działkę nr 2538/1 – decyzja Wojewody Małopolski z dnia 17.05.2019r.  

nr WS-IV.7533.1.894.2018.GM. 

3) działkę nr 2495/1 – decyzja Wojewody Małopolski z dnia 16.05.2019r.  

nr WS-IV.7533.1.886.2018.GM. 

4) działkę nr 2535/1 – decyzja Wojewody Małopolski z dnia 29.04.2019r.  

nr WS-IV.7533.1.895.2018.GM. 

5) działkę nr 2478/1 – decyzja Wojewody Małopolski z dnia 29.04.2019r.  

nr WS-IV.7533.1.880.2018.GM. 

6) działkę nr 2482/9 – decyzja Wojewody Małopolski z dnia 29.04.2019r.  

nr WS-IV.7533.1.883.2018.GM. 

7) działkę nr 2534/1 – decyzja Wojewody Małopolski z dnia 29.04.2019r.  

nr WS-IV.7533.1.877.2018.GM. 

8) działkę nr 2539/3 – decyzja Wojewody Małopolski z dnia 29.04.2019r.  

nr WS-IV.7533.1.893.2018.GM. 
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9) działkę nr 2497/2, 2500/1, pgr.4484/7, pgr.4528/5, pgr.4527/1, pgr.4526/7 i pb.790/1– 

decyzja Wojewody Małopolski z dnia 29.04.2019 r. nr WS-IV.7533.1.888.2018.GM. 

10) działkę nr 2476/1 i 2476/2 – decyzja Wojewody Małopolski z dnia 29.04.2019 r. nr WS-

IV.7533.1.879.2018.GM. 

11) działkę nr 2520/1 – decyzja Wojewody Małopolski z dnia 29.04.2019r.  

nr WS-IV.7533.1.889.2018.GM. 

12) działkę nr 2496/1 – decyzja Wojewody Małopolski z dnia 29.04.2019r.  

nr WS-IV.7533.1.885.2018.GM. 

13) działkę nr 2540/5 – decyzja Wojewody Małopolski z dnia 29.04.2019r.  

nr WS-IV.7533.1.892.2018.GM. 

14) działkę nr 2540/3 – decyzja Wojewody Małopolski z dnia 29.04.2019r.  

nr WS-IV.7533.1.891.2018.GM. 

15) parcelę gruntową nr 7014/2 – decyzja Wojewody Małopolski z dnia 14.12.2019 r. nr WS-

VII.7532.1.639.2019.PK. 

16) parcele gruntowe nr 3297/1 i 3298/1 – decyzja Wojewody Małopolski z dnia 27.11.2019 

r. nr WS-IV.7533.1.3748.2013.GM. 

17) działkę 2754/8 - Umowa darowizny Rep. A nr 8287/2019 z dnia 06.11.2019 r. 

Bieńkowice 

1) działkę 59/3 - Umowa sprzedaży Rep. A nr 4686/2019 z dnia 30.09.2019 r. 

2) działkę 59/4 - Umowa sprzedaży Rep. A nr 4679/2019 z dnia 30.09.2019 r. 

Brzączowice: działkę 105/6 - Umowa darowizny Rep. A nr 5760/2019 z dnia 03.12.2019 r. 

Kornatka 

1) Parcele gruntowe nr 1361/5, 1361/7, 1363/2 i 1701/2 wchodzące w skład działki  395 – 

postanowienie Sądu Rejonowego w Myślenicach I Wydział Cywilny Sygn. Akt I Ns 

16/18  

z dnia 05.12.2018r. 

2) Parcele gruntowe nr 709 i 715/4 wchodzące w skład działki 356 - Umowa darowizny 

Rep. A nr 5980/2019 z dnia 12.12.2019 r. 

Rudnik: Cz. parceli gruntowej 1592/2 i cz. parceli gruntowej 1596 wchodzące w skład 

działki 195 - decyzja Wojewody Małopolski z dnia 14.11.2019 r. nr WS-

IV.7533.1.3995.2013.GM. 

Sieraków: działki 320/1 i 387/3 - Umowa darowizny Rep. A nr 846/2019 z dnia 

26.02.2019r. 

Stadniki 

1) działkę nr 66 – postanowienie Sądu Rejonowego w Myślenicach I Wydział Cywilny 

Sygn. Akt I Ns 100/18 z dnia 05.02.2019 r. 

2) Parcele gruntowe nr 611/7 i 89/12 tworzące działkę 347 - Umowa darowizny Rep. A  

nr 4496/2019 z dnia 18.09.2019 r. 

3) Parcele gruntowe nr 188/6 i 182/9 wchodzące w skład działki 137 - Umowa darowizny 

Rep. A nr 5110/2019 z dnia 25.10.2019 r. 

4) Parcelę gruntową nr 181/4 wchodząca w skład działki 137 - Umowa darowizny Rep. A  

nr 6289/2019 z dnia 27.12.2019 r. 

5) Parcelę gruntową nr 168/2 wchodząca w skład działki 137 - Umowa darowizny Rep. A  

nr 6296/2019 z dnia 27.12.2019 r. 

6) działkę143/2 - Umowa sprzedaży Rep. A nr 5272/2019 z dnia 04.11.2019 r. 
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Sprzedano następujące nieruchomości gminne: 

Dobczyce 

1) działki nr 2741/6 i 2741/7 – umowa sprzedaży Rep. A nr 229/2019 z dnia 22.02.2019r. 

2) działkę nr 2741/4 – umowa sprzedaży Rep. A nr 1207/2019 z dnia 18.03.2019r. 

3) działkę nr 617/12 – umowa sprzedaży Rep. A nr 4592/2019 z dnia 25.09.2019r. 

4) działkę nr 1474/8 – umowa sprzedaży Rep. A nr 6255/2019 z dnia 23.12.2019r. 

Brzączowice 

1) działkę nr 548 – umowa sprzedaży Rep. A nr 5420/2019 z dnia 12.11.2019r. 

Przekształcono z mocy prawa z dniem 01.01.2019 r. działki położone w Dobczycach 

o nr: 264/3, 267, 264/2, 7069, 7078, 7077, 7103, 7108, 7120, 7194, 7132, 7094, 7092, 7060, 

7116, 7230, 7193, 121/4, 121/11, 2754/6. 

Gmina Dobczyce jest właścicielem działek leśnych o łącznej powierzchni  776 925 m
2
. 

Lasy nie posiadają planu urządzenia lasu, jak również inwentaryzacji lasu. Wszelkie wycinki 

drzew uszkodzonych oraz sprzątanie powalonych drzew odbywa się za zgodą Nadleśnictwa 

Myślenice. 

 

IV.4. Program opieki nad zabytkami   

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy i Miasta Dobczyce na lata 2017-2020 

przyjęty został uchwałą nr XLII/282/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 13.09.2017r. 

Przedmiotem Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami jest problematyka ochrony dziedzictwa 

kulturowego gminy. Program określa kierunki działań w zakresie opieki nad zabytkami, 

wskazuje konieczne do wykonania zadania i sugeruje sposoby ich realizacji poprzez określenie 

podstawowych działań organizacyjnych, finansowych, promocyjnych i ochronnych. Gminny 

Program Opieki nad Zabytkami Gminy i Miasta Dobczyce służy ochronie i wykorzystaniu 

lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego w różnych dziedzinach życia społecznego. 

W Programie znaleźć można ponadto wykaz obiektów ujętych w gminnej ewidencji 

zabytków gminy Dobczyce opracowanej na przełomie 2009/2010 r., a następnie zaktualizowanej 

podczas tworzenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy i Miasta Dobczyce na lata 

2017-2020. W gminnej ewidencji zabytków gminy Dobczyce ujęte zostało 216 obiektów 

oraz 55 stanowisk archeologicznych. Na terenie gminy Dobczyce znajduje się 10 zabytków 

nieruchomych, w tym 2 stanowiska archeologiczne oraz 10 obiektów ruchomych  wpisanych 

do rejestru zabytków. 

W 2021 r. przewidziana jest aktualizacja Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami 

Gminy i Miasta Dobczyce oraz weryfikacja obiektów gminnej ewidencji zabytków w kontekście 

reprezentowanej wartości historycznej. 

W oparciu o ustawowe cele programu opieki nad zabytkami, informacje o zasobach 

dziedzictwa kulturowego gminy Dobczyce oraz o możliwościach i perspektywach rozwoju 

gminy, sformułowano cele Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy i Miasta 

Dobczyce, do których należą: 

1) systematyczne realizowanie zadań kompetencyjnych samorządu dotyczących opieki 

nad zabytkami, 

2) zahamowanie procesów degradacji zabytków i trwała poprawa stanu ich zachowania,  

3) wykreowanie atrakcyjnego wizerunku gminy oraz budowanie tożsamości, a także 

podnoszenie atrakcyjności gminy i wykorzystanie zabytków dla potrzeb społecznych 

i turystycznych, 
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4) powszechna edukacja w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego w środowisku 

mieszkańców gminy, 

5) wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad 

zabytkami, 

6) wykorzystanie funduszy krajowych i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 

w działaniach samorządu w zakresie opieki nad zabytkami i ochrony zabytków.  

Dla osiągnięcia ww. celów w 2019  r. kontynuowano szereg zapoczątkowanych w latach 

wcześniejszych działań oraz podjęto nowe inicjatywy odpowiadające ustalonym w Programie 

priorytetom.  

Gminna ewidencja zabytków jest na bieżąco aktualizowana na podstawie wydawanych 

decyzji Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie. Gmina Dobczyce 

zapewnia szeroki dostęp do informacji o dziedzictwie kulturowym gminy - aktualny Program 

Opieki nad Zabytkami wraz z wykazem obiektów ujętych w gminnej ewidencji umieszczony jest 

w serwisie internetowym Gminy i Miasta Dobczyce (www.dobczyce.pl). Mieszkańcom 

zainteresowanym zagadnieniami dotyczącymi gminnej ewidencji zabytków oraz skutków 

prawnych z tym związanych, udzielana jest informacja w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce 

we właściwym dla tych spraw referacie. Weryfikacja aktualnej ewidencji przewidziana 

jest w trakcie tworzenia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy i Miasta Dobczyce na lata 

2021-2024. Postulaty ochrony dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych uwzględniane 

są również w treści dokumentów planistycznych, między innymi miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. 

W celu podniesienia atrakcyjności krajobrazu kulturowego gminy na potrzeby edukacyjne, 

społeczne i turystyczne podjęto działania zwiększające atrakcyjność turystyczną Wzgórza 

Staromiejskiego poprzez wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego 

dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej. W ramach prowadzonych w 2019r. 

przez Gminę Dobczyce inwestycji  związanych z realizacją projektów Zagospodarowania 

Otoczenia Zbiornika Dobczyckiego (etap I,II,III) dofinansowanych z ROP WM utworzono park 

miejski z infrastrukturą rekreacyjną i sportową, ścieżki pieszo-rowerowe wzdłuż Raby 

oraz potoku Węgielnica, wybudowano parking u stóp Wzgórza Zamkowego przy ul. Podgórskiej 

oraz podpisano umowę na prace inwestycyjne na Starym Mieście. Zakres prac przewiduje 

m.in. modernizację ścieżki wokół kościoła św. Jana Chrzciciela oraz ścieżki prowadzącej 

na Wzgórze z ul. Podgórskiej, wymianę oświetlenia przy kościele oraz uczytelnienie murów 

miejskich wzdłuż południowego zbocza Wzgórza Zamkowego wraz z budową ścieżki 

turystycznej. W 2019 roku trwały także intensywne konsultacje i prace przygotowawcze 

do realizacji budowy kładki pieszo-rowerowej łączącej Wzgórze Zamkowe z koroną zapory 

w Dobczycach. 

Ochronę zabytków uwzględniono przy planowaniu zadań inwestycyjnych gminy, w 2019r. 

w ramach inwestycji mającej na celu utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, 

rozpoczęto remont zabytkowego budynku starej szkoły przy ul. Jagiellońskiej. W obiekcie 

z 1892 r. zrekonstruowana zostanie m.in. historyczna wieżyczka wieńcząca budynek.  

Gmina Dobczyce na bieżąco monitoruje możliwości pozyskania zewnętrznych środków 

finansowych przeznaczonych na działania związane z ochroną dziedzictwa kulturowego 

i wykorzystuje możliwości aplikowania o takie środki, czego przykładem może być m.in. projekt 

„Skansenova – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym 

powietrzu” współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020. 

Podczas otwarcia sezonu turystycznego 3 maja 2019 r., zainaugurowano zaaranżowaną na nowo 

ekspozycję w zmodernizowanym w ramach projektu - Skansenie Drewnianego Budownictwa 

Ludowego w Dobczycach. W odnowionych wnętrzach Skansenu przez cały sezon prowadzony 

był cykl spotkań ze świadkiem przeszłości, którego celem było przybliżenie dzieciom 

i młodzieży historii dobczyckiego rzemiosła i rękodzielnictwa.  
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Również w 2019 r. Gmina Dobczyce otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach projektu parasolowego pn. „Łączy nas natura i kultura” 

Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 na remont 

figury św. Floriana zlokalizowanej na dobczyckim rynku, kapliczki umiejscowionej w Lipie 

Marysieńce na Starym Mieście oraz kapliczki Bożej  Męki zlokalizowanej w Stojowicach. Prace 

w ramach wspólnego projektu pn. „Świętość i codzienność na polsko-słowackim pograniczu” 

rozpoczną się w 2020 r. W ramach ww. programu Gmina Dobczyce pozyskała także 

dofinansowanie na prace remontowe w obrębie dobczyckiego zamku w ramach projektu 

pn. „Zamek i wiejska chata - nowa przestrzeń dla kultury na polsko-słowackim pograniczu” 

Dostęp do informacji o dziedzictwie kulturalnym ułatwi stworzenie interaktywnej mapy 

z naniesioną lokalizacją obiektów zabytkowych gminy, ułatwiających dotarcie do wszystkich 

elementów regionalnego dziedzictwa kulturowego. Osiągnięcie tego celu jest możliwe dzięki 

zawartemu 25 listopada 2019 r. porozumieniu pomiędzy Gminą Dobczyce, a Województwem 

Małopolskim na realizację projektu pn. Regionalny System Cyfrowych Rejestrów Geodezyjnych 

w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Jednym z elementów projektu 

jest stworzenie mapy obiektów zabytkowych zlokalizowanych na terenie gminy Dobczyce 

i udostępnienie jej w postaci elektronicznej – portalu internetowego i aplikacji mobilnej. 

Źródłem wiedzy o lokalnym dziedzictwie są również wydawane przez Gminę Dobczyce foldery 

promocyjne, stworzone oznakowania w przestrzeni miejskiej, a od 2019 r. również 

współtworzone publikacje o Gminie Dobczyce w ogólnodostępnej aplikacji mobilnej 

VisitMalopolska i w nowej odsłonie portalu www.visitmalopolska.com.  

 

IV.5. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 

i kanalizacyjnych 

Na terenie Gminy i Miasta Dobczyce zaopatrzeniem w wodę i oczyszczaniem ścieków 

zajmuje się Referat Gospodarki Komunalnej – zwany dalej Przedsiębiorstwem, będący jednostką 

w strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce.  Działalność prowadzona 

jest  na terenie miasta Dobczyce oraz miejscowości: Skrzynka, Stadniki, Kędzierzynka, 

Niezdów, Kornatka, Brzezowa, Stojowice, Brzączowice, Sieraków, Nowa Wieś, Dziekanowice, 

Rudnik, Bieńkowice. 

Działanie w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków obejmuje 

w szczególności:  

1) ujmowanie, uzdatnianie, dostarczanie wody,  

2) zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,  

3) wydawanie warunków technicznych wykonania sieci i przyłączy wodnych 

i kanalizacyjnych, uzgadnianie projektów technicznych, dokonywanie odbiorów 

technicznych wykonanych sieci i przyłączy wod.- kan., 

4) rozliczenie zużycia wody i odprowadzenia ścieków.  

Referat Gospodarki Komunalnej eksploatuje 252,4 km sieci wodociągowej 

wraz z przyłączami do budynków, 93,1 km sieci kanalizacji sanitarnej, 29 szt. pompowni 

ścieków oraz miejską oczyszczalnię ścieków w Dobczycach o przepustowości Qśr = 2800 

m3/dobę.  

Do miejskiej sieci wodociągowej przyłączonych jest 3950 budynków, 192 odbiorców 

przemysłowych.  

Do miejskiej sieci kanalizacyjnej przyłączone są 2111 budynki oraz 152 odbiorców 

przemysłowych.  
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Wszystkie budynki oraz zakłady przyłączone do sieci wodociągowej wyposażone 

są w wodomierze. Ilość odprowadzanych ścieków rozliczana jest na podstawie wskazań 

wodomierzy. Część budynków posiada zainstalowane wodomierze do odliczenia wody 

bezpowrotnie zużytej (215szt.) oraz wodomierze zainstalowane na ujęciach własnych (141szt.)  

Obecnie trwają prace polegające na rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków 

w Dobczycach. Rozbudowa i modernizacja znacznie powiększy przepustowość oczyszczalni 

ścieków. Wzrośnie zarówno przepustowość w sensie ładunku zanieczyszczeń możliwego 

do przyjęcia przez oczyszczalnię, jak i przepustowość hydrauliczna. Modernizacja będzie miała 

również wymiar jakościowy, który odnosi się przede wszystkim do podniesienia nominalnej 

zdolności oczyszczalni do usuwania zanieczyszczeń. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni 

pozwoli także na przyjęcie zwiększonej ilości ścieków surowych, jak również poprawie ulegnie 

istniejący stan techniczny oczyszczalni. W ramach rozbudowy powstanie zbiornik retencyjny, 

który pozwoli zapobiec awariom wywołanych m.in. niekontrolowanym zrzutem ścieków 

oraz zminimalizuje problem z podtopieniami podczas intensywnych opadów deszczu. 

Bez tej inwestycji niemożliwa byłaby również dalsza rozbudowa  gminnej sieci kanalizacyjnej 

w kolejnych miejscowościach. Realizacja projektu przyczyni się także do dostosowania 

istniejącej infrastruktury kanalizacyjnej do wymogów prawa środowiskowego, zarówno 

polskiego, jak i unijnego. 

W planach inwestycyjnych na lata przyszłe jest modernizacja sieci wodociągowej 

w miejscowościach Dziekanowice, Rudnik i Sieraków. W ramach niniejszej inwestycji zostanie 

przebudowana sieć, wykonana obecnie z rur stalowych, na sieć PE o długości: sieć 20,697 km, 

przyłącza 4,946 km. 

 

IV.6. Plan rozwoju i modernizacji sieci drogowej 

Na terenie Gminy Dobczyce wyróżniamy następujące kategorie dróg:  

a) Drogi wojewódzkie do których zaliczmy drogę nr 967 relacji Myślenice – Łapczyca 

oraz drogę nr 964 Kasina Wielka – Biskupice Radłowskie. Długość dróg wojewódzkich 

przebiegających po terenie Gminy Dobczyce wynosi ponad 15 km.  

b) Drogi powiatowe na terenie Gminy Dobczyce obejmują zarówno teren miasta 

(ul. Jagiellońska, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Przedbronie, ul. Górska, ul. Dębowa, 

ul. Stadnicka, ul. Skrzynecka, ul. Garncarska, ul. Stroma, ul. Nowowiejska, ul. Grabowa) 

jak również teren Gminy. Ogólna liczba km dróg powiatowych na terenie Gminy Dobczyce 

to ponad 41 km.  

c) Drogi gminne, których łączna długość wynosi ponad 54 km.  

d) Drogi wewnętrzne będące własnością Gminy Dobczyce o  długości ok. 24 km.  

e) Drogi wewnętrzne o nieuregulowanym stanie prawnym o długości ok. 34 km.  

W 2019 r. rozpoczęto opracowywanie programu drogowego Gminy Dobczyce na lata 2020 

– 2023, w którym założono współfinansowanie zadań w zakresie budowy chodników  w ciągach 

dróg wojewódzkich i powiatowych w ramach Inicjatyw Samorządowych oraz remonty dróg 

gminnych i wewnętrznych będących własnością Gminy Dobczyce.  

Kwota przeznaczona w budżecie Gminy Dobczyce na realizację zadań w poszczególnych 

latach to ok. 1 000 000 zł rocznie, z czego 500 000 na drogi gminne, 300 000 zł na drogi 

wojewódzkie oraz 200 000 zł na drogi powiatowe.  

Program ten nie obejmuje dróg wewnętrznych o nieuregulowanym stanie prawnym. Drogi 

o nieuregulowanym stanie prawnym, aby mogły być ujęte do remontów, w pierwszej kolejności 

muszą zostać przejęte na własność przez Gminę Dobczyce. Regulacja stanów prawnych dróg 
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wewnętrznych jest procesem długotrwałym. W przypadkach niektórych dróg brak 

jest możliwości ich uregulowania inaczej niż przez zasiedzenie. 

Wykaz dróg wewnętrznych w trakcie regulacji stanu prawnego zawiera poniższa tabela.  

 

Tabela 13.  

Wykaz dróg w trakcie regulacji stanu prawnego według stanu na dzień 09.03.2020r. 

Rok Oznaczenie działki drogowej Stan realizacji 

2011 ul. Wąska w Dobczycach 
sprawa prowadzona w Małopolskim Urzędzie 

Wojewódzkim 

2012 

pgr. 509/25 wchodząca w 

skład drogi Sieraków - 

Jankówka 

sprawa prowadzona w Małopolskim Urzędzie 

Wojewódzkim 

2015 
działki częściowo pod drogą 

gminną w Kornatce,  

wstrzymana przez Wojewodę do rozstrzygnięcia 

przez Starostę sprawy wspólnoty pastwiskowej 

2017  dr dz.351 w Brzezowej 
sprawa przekazana Radcy Prawnemu - złożony 

wniosek o zasiedzenie 

2017 
dr pgr. 7025/7, 7025/12 w 

Dobczycach, ul. Kingi 

sprawa przekazana Radcy Prawnemu -                                   

w przygotowaniu wniosek o zasiedzenie 

2017 
dr dz.406, 407/1 w 

Stadnikach 

sprawa przekazana Radcy Prawnemu - złożony 

wniosek o zasiedzenie 

2018 
droga pgr.1550/37  Rudnik - 

Winiary dz. 289 

sprawa prowadzona w Małopolskim Urzędzie 

Wojewódzkim 

2018 
droga pgr.1550/35 Rudnik - 

Winiary dz. 289 

sprawa prowadzona w Małopolskim Urzędzie 

Wojewódzkim 

2018 
droga pgr.1550/45 Rudnik - 

Winiary dz. 289 

sprawa prowadzona w Małopolskim Urzędzie 

Wojewódzkim 

2018 

27 wniosków w sprawie 

poszerzenia drogi ul. 

Podlesie w Dobczycach 

sprawa prowadzona w Małopolskim Urzędzie 

Wojewódzkim:  

- wydano 14 decyzji stwierdzających nabycie przez 

Gminę działek drogowych; 

- 6 spraw zawieszono; 

- pozostałe nadal są prowadzone. 

2018 

dr pgr.1259/19 stanowiąca 

część dz. 733 w 

Brzączowicach 

sprawa prowadzona w Małopolskim Urzędzie 

Wojewódzkim 

2019 

ul. Myśliwska w Dobczycach 

- przygotowana 

dokumentacja geodezyjna w 

2018 r. 

sprawa prowadzona w Małopolskim Urzędzie 

Wojewódzkim została zakończona prawomocną 

decyzją komunalizacją na pgr. 7014/2 o pow.0.2334 

ha ( cała dz.2543 o pow.0.4296 ha),  

w przygotowaniu dokumentacja do zasiedzenia 

pozostałej części drogi.  

2019 dr dz.89 w Kędzierzynce 

w 2019 roku wykonano podział działki 89 w celu 

rozdzielenia części będących we władaniu Gminy 

od części będącej we władaniu Powiatu. 

W przygotowaniu wniosek o komunalizację. 
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2019 dr dz.114 w Stojowicach 
w przygotowaniu wniosek o komunalizację części 

parcel wchodzących w skład działki drogowej. 

2019 dr dz.109 w Stojowicach 

w przygotowaniu wniosek o komunalizację części 

parcel wchodzących w skład działki drogowej. 

W przygotowaniu umowy darowizny na rzecz Gminy 

parcel będących własnością osób fizycznych.  

2019 dr dz.164 w Dobczycach 
w przygotowaniu wniosek o komunalizację części 

parcel wchodzących w skład działki drogowej. 

2019 dr dz.58 w Dobczycach 
sprawa prowadzona w Małopolskim Urzędzie 

Wojewódzkim 

2019 dr dz.146/1 w Dobczycach 

sprawa prowadzona w Małopolskim Urzędzie 

Wojewódzkim - wydana decyzja komunalizacyjna 

nie ma jeszcze prawomocności 

2019 dr dz.172 w Nowej Wsi 
sprawa prowadzona w Małopolskim Urzędzie 

Wojewódzkim 

2019 
dr dz.1080/6 ul. Kościuszki 

w Dobczycach  

w 2019 roku wykonano podziały działek osób 

fizycznych w celu wydzielenia części zajętych pod 

drogę. 

Trwają przygotowania do przejęcia wydzielonych 

działek. 

2019/2020 
dr dz.130/1 w Brzezowej 

(droga Kornatka - Zalas) 

sprawa prowadzona w Małopolskim Urzędzie 

Wojewódzkim - wydana decyzja - nie ma jeszcze 

prawomocności 

2020 dr dz.55/1 w Niezdowie 
sprawa przekazana Radcy Prawnemu -                                   

w przygotowaniu wniosek o zasiedzenie 

2020 dr dz. 1 w obrębie Skrzynka 
w przygotowaniu dokumenty potrzebne do złożenia 

wniosku o zasiedzenie. 

2020 

dr pgr.751/5, 198/3, 199 

wchodzące w skład dz.430 w 

obrębie Skrzynka 

w przygotowaniu dokumenty potrzebne do złożenia 

wniosku o zasiedzenie. 

2020 dr dz.234 w Bieńkowicach 
w przygotowaniu dokumenty potrzebne do złożenia 

wniosku o zasiedzenie. 

2020 dr dz.80/1 w Stojowicach 

w trakcie zbierania deklaracji od osób fizycznych                 

o przekazanie parcel wchodzących w skład działki 

drogowej na rzecz Gminy. 

2020 
dr dz.164 w Brzączowicach 

(na Koziniec) 

w przygotowaniu dokumenty potrzebne do złożenia 

wniosku o zasiedzenie. 

Regulacja stanu prawnego dróg jest procesem długotrwałym, szczególnie w sytuacji braku 

następców prawnych osób uwidocznionych w księgach wieczystych.   
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IV.7.  Gospodarka odpadami  

Utrzymanie czystości i porządku należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. 

Gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi obejmuje wszystkich właścicieli 

nieruchomości na terenie gminy, na których zamieszkują mieszkańcy.  

Rada Miejska w Dobczycach  podjęła uchwały w celu realizacji systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi: 

1) Uchwała XXXVII/269/13 z dnia 27.02.2013r. oraz jej zmiana nr XLI/302/13 z dnia 

26.06.2013r.  w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy i Miasta Dobczyce, 

2) Uchwała  XIII/68/15 z dnia 23.09.2015r.  w sprawie szczegółowego sposobu  

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 

3) Uchwała II/10/18 z dnia 19.12.2018r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 

oraz wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi 

od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,  

4) Uchwała XIII/71/15 z dnia 23.09.2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  

5) Uchwała II/11/18 z dnia 19.12.2018r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości. 

 

Liczba mieszkańców Gminy i Miasta Dobczyce objętych systemem gospodarowania 

odpadami komunalnymi wyniosła 13 050  – (stan na grudzień 2019 r.) Natomiast liczba osób 

zameldowanych na terenie Gminy i Miasta Dobczyce wynosiła -  15 021 (stan na dzień 

31.12.2019 r.). Pomiędzy osobami zameldowanymi, a osobami zamieszkałymi występuje 

rozbieżność, która wynika z tego, iż duża część mieszkańców, ze względu na pracę 

i naukę,  przebywa poza miejscem zameldowania. Znaczną część stanowią m.in. studenci 

i uczniowie, którzy kontynuują naukę poza terenem gminy, osoby zamieszkujące poza terenem 

gminy oraz osoby pracujące poza granicą kraju. 

Liczba właścicieli nieruchomości/władających nieruchomością, od których zostały 

odebrane odpady komunalne w 2019 roku wyniosła 3634. 

Od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. obowiązywała umowa na transport 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych  z Małopolskim Przedsiębiorstwem Gospodarowania 

Odpadami (MPGO), zgodnie z którą ponoszono opłatę ryczałtową w wysokości 205 200,00 zł/m-

c. 

 Miesięczna stawka opłaty za odbiór odpadów komunalnych zbieranych w sposób 

selektywny wynosiła od lutego 2019 r. 14 zł na wsi oraz 20 zł w mieście od jednej osoby 

zamieszkującej nieruchomość, natomiast stawka opłaty za niesegregowane odpady wynosiła  

35 zł za osobę. 

Dochody wykonane na dzień 31.12.2019 r. : 

1) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi   2 412 776,37 zł, 

2) Odsetki   1080,18 zł. 

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 

31.12.2019r. wyniosły 139 680,63 zł (w 2018 r. wynosiły  75 332,43 zł, jednak należy pamiętać, 

iż od lutego 2019r. opłata za odpady komunalne uległa podwyższeniu). Ilość wystawionych 

upomnień w roku 2019 wyniosła  581 szt., a w 2018 roku  634 szt.  Ilość wystawionych tytułów 
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wykonawczych w roku 2019 wyniosła 79 szt., i wzrosła  w stosunku do 2018 roku  

o 25 szt.   

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w 2019r. 

wyniosły 2 554 781, 50 zł. Obejmowały realizację umowy zawartej z MPGO świadczącym usługi 

związane z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych pochodzących 

z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Dobczyce, wydatki poniesione 

na obsługę administracyjną systemu w tym: wynagrodzenia pracowników i składki od nich 

naliczane, szkolenia pracowników, usługi pocztowe i inne związane z systemem.  

 

Tabela 14. Ilość odpadów w przeliczeniu na mieszkańca Gminy i Miasta Dobczyce  

Ilość odpadów w 

przeliczeniu na 

mieszańca  

2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 

Liczba osób 

zameldowanych 
14 782 14823 14871 14907 15262 15264 

Ilość odpadów 

wg GUS/os/rok 

(MG) 

0,3 Mg 0,256 Mg 0,227 Mg 0,236 Mg 0,289 Mg 0,297 Mg 

Masa odpadów 

ogółem (Mg) 
2889,2 Mg 3353,1 Mg 2747,1 Mg 3509,7 Mg 4087,2 Mg 4693,9 Mg 

Ilość odpadów / 

mieszkańca/ROK 

(Mg) 

0,195 Mg 0,226 Mg 0,185 Mg 0,268 Mg 0,268 Mg 0,308 Mg 

 

Tabela 15. Dane dot. ilości odpadów odebranych z nieruchomości zamieszkałych Gminy 

i Miasta Dobczyce w latach 2016 - 2019  

  2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 

Papier i tektura 25,776 Mg 43,25 Mg 9,89 Mg 15,202 Mg 

Tworzywo sztuczne 245,43 Mg 328,76 Mg 348,49 Mg 457,45 Mg 

Szkło 135,87 Mg 181,63 Mg 208,3 Mg 268,73 Mg 

Zmieszane odpady opakowaniowe 856,928 Mg 326,42 Mg 115,1 Mg 29,3 Mg 

Odpady wielkogabarytowe 120,42 Mg 117,34 Mg 173,26 Mg 190,4 Mg 

Odpady biodegradowalne 18,25 Mg 229,05 Mg 295,92 Mg 206,79 Mg 

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne 
1186,27 Mg 1438,28 Mg 1727,87 Mg 1734,1 Mg 
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Tabela 16. Dane dot. ilości odpadów odebranych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w Dobczycach 

  2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 

Papier i tektura 2,15 Mg 1,81 Mg 1,77 Mg 3,032 Mg 

Tworzywo sztuczne 0,26 Mg 8,76 Mg 4,39 Mg 6,102 Mg 

Szkło 0,52 Mg 8,28 Mg 4,38 Mg 4,6 Mg 

Odpady wielkogabarytowe 6,52 Mg 407,68 Mg 942,5 Mg 1118,96 Mg 

Odpady biodegradowalne 7,67 Mg 239,5 Mg 245,17 Mg 179,03 Mg 

Odpady remontowo budowlane 17,98 Mg 149,7 Mg 60,24 Mg 140,54 Mg 

 

Tabela 17. Ilość odpadów odebranych w ramach umowy z MPGO w latach 2016-2019 

na terenie Gminy i Miasta Dobczyce. 

  2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 

Zamieszkałe 2481,899 Mg 2547,39 Mg 2705,57 Mg 2717,672 Mg 

MPSZOK 126,94 Mg 125,48 Mg 178,917 Mg 191,691 Mg 

PSZOK 291,088 Mg 833,39 Mg 1267,916 Mg 1477,796 Mg 

Suma 2899,927 Mg 3506,26 Mg 4152,403 Mg 4387,159 Mg 

 

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obliguje gminy do osiągnięcia 

poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku niektórych frakcji 

odpadów komunalnych oraz do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania.  

Poziomy recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów komunalnych w 2018 i 2019 r.  przedstawiają się następująco: 

Tabela 18. Osiągnięte poziomy recyklingu 

 

 
Wymagany 

przepisami 

prawa do 

osiągnięcia 

w 2018 r. 

Osiągnięty 

przez Gminę 

Dobczyce 

w 2018 r. 

Wymagany 

przepisami 

prawa do 

osiągnięcia 

w 2019 r. 
Osiągnięty poziom ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych 

do składowania  

40% 

 
30% 

 

40% 

 

Poziom recyklingu, przygotowania 

do ponownego użycia papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła w %  

30% 

 
39% 

 

40% 

 

Poziom recyklingu, przygotowania 

do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

w %  

50% 

 
99% 

 

60% 
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Brak danych za 2019 roku, ponieważ podmioty odbierające odpady komunalne 

sprawozdania składają do 30 czerwca. 

 

IV.8. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobczyce w 2019 roku 

Organ stanowiący gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1, ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, podjął uchwałę Nr VII/56/19 Rady Miejskiej 

w Dobczycach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobczyce w 2019 r.  

Program jest przyjmowany po pozytywnym zaopiniowaniu zarówno przez Powiatowego 

Lekarza Weterynarii, jak i odpowiednie Koła Łowieckie będące dzierżawcami danego obwodu 

łowieckiego. Program ten określa m.in.: zapewnienie  bezdomnym zwierzętom miejsca 

w schronisku dla zwierząt, odławianie bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miotów, 

wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 

oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt.  

W 2019 r. gmina Dobczyce podpisała umowę na wyłapywanie i opiekę nad bezpańskimi 

zwierzętami z gminy Dobczyce ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt PSIE POLE 

w Racławicach. W ramach umowy 19 psów trafiło do schroniska. 16 psów zostało 

adoptowanych, 3 przebywają nadal w schronisku. 

Na świadczenie usług z zakresu zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej 

nad zwierzętami bezdomnymi, które uczestniczyły w zdarzeniach drogowych gmina Dobczyce 

zawarła umowę z gabinetem weterynaryjnym „Amikus” natomiast na zapewnienie miejsca  

i wyżywienia bezdomnym zwierzętom gospodarskim wyłapanym  na terenie gminy Dobczyce 

podpisano umowę z Panem Romualdem Cyganem. 

W ramach umowy 1 pies po wypadku komunikacyjnym został uśpiony. 

 

Opieka weterynaryjna, to gównie finansowanie zabiegów weterynaryjnych. W 2019r. 

sfinansowano zabiegi weterynaryjne:  

1) 15 kotom kastracji  lub sterylizacji (pańskim i bezpańskim),  

2) 2 psy bezpańskie zaszczepiono, odrobaczono oraz poddano zabiegom weterynaryjnym 

i przekazano do adopcji (Kędzierzynka i Sieraków), 

3) 1 bezpański kot został uśpiony w wyniku obrażeń (pogryzienie przez dzikie zwierzęta 

w Kornatce), 

4) 2 psy na wniosek zaszczepiono i leczono przeciw świerzbowcowi (Brzączowice – Górki).  

Wydano jedną decyzję w sprawie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy agresywnej 

w miejscowości Skrzynka 198. 

Wydano jedną decyzję, po przeprowadzonym postępowaniu administracyjnym, 

o umorzeniu postępowania, ws. odebranego interwencyjnie przez KTOZ z Krakowa psa 

w miejscowości Stojowice 126. 

1) Pracownicy urzędu podejmowali czternaście razy interwencję, na podstawie zgłoszeń, 

o nieprawidłowo przetrzymywanych lub błąkających się psach i 1 kocie; 

2) Pies – Brzączowice – po zmarłym właścicielu, sprawa przekazana Policji w celu 

ustalenia spadkobierców, 
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3) Pies – Kornatka – wyrzucony szczeniak z samochodu, znalazł nowy dom 

w Kędzierzynce, 

4) Pies – Brzączowice – suczka labrador porzucona, przekazana do schroniska, 

5) Pies z ul. Piastowskiej – agresywny, odnaleziono właściciela i przekazano sprawę Policji,  

6) Piesek – Kornatka – odnalazł się właściciel, 

7) Pies – ul. Kilińskiego – sprawdzenie warunków przetrzymywania, 

8) 3 psy – Sieraków - goniące po ulicy przy szkole, właściciel znany, sprawa przekazana 

Policji, 

9) Pies - Niezdów – pies agresywny w typie wilczura – interwencja schroniska, 

10) Szczeniak przy Orliku – odnaleziony właściciel, 

11) Pies - Stojowice – odnaleziony właściciel i pouczony, 

12) Psy – osiedle Piastowskie – 3 interwencje u właścicieli – sprawa przekazana na Policję, 

13) Kot rasowy – Kornatka – przywieziony na oczyszczalnię, odnalazł się właściciel, 

14) Pies – Brzączowice – odnaleziona właścicielka z Zakliczyna. 

 

Koszt realizacji całego  Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami  przewidzianego 

ustawą o ochronie zwierząt (wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, 

dokarmianie, inne) wyniósł w 2019 r.: 39 723,84 zł. 

Od 2017 r. działa na stronie Facebook profil „Dobczyckie czworonogi poszukują domu”. 

Na profilu tym umieszczane są aktualne informacje o znalezionych i zagubionych psach i kotach 

z terenu gminy Dobczyce oraz o bezdomnych psach z gminy Dobczyce przebywających 

w schronisku. Poprzez tą stronę również przekazywane są mieszkańcom Gminy różne informacje 

dotyczące zwierząt (m.in.: apele o prawach i obowiązkach właścicieli zwierząt, nie strzelaniu 

w sylwestra, czy zbiórce żywności). Dzięki stronie „Dobczyckie czworonogi poszukują domu” 

w 2019 roku 11 zabłąkanych psów wróciło do swoich domów, a 2 porzucone (bezpańskie) psy 

znalazło nowy dom.  

 

V. Dokumenty strategiczne 

V.1. Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Dobczyce  

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Dobczyce na lata 2016-2022 została przyjęta Uchwałą 

Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XII/135/2016 w dniu 1 czerwca 2016 r. Strategia Rozwoju 

Gminy jest podstawowym dokumentem przygotowywanym przez samorząd, określającym cele 

i priorytety polityki rozwoju, prowadzonej na jej terenie. W strategii są zdefiniowane wyzwania 

stojące przed Gminą oraz wskazane kierunki rozwoju i cele strategiczne. Cele strategiczne 

i operacyjne z podziałem na obszary zostały przedstawione na diagramie.  
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Obszar strategiczny A:  

Sfera społeczna, 

Cel strategiczny A:  

Wzmacnianie aktywności lokalnej 

społeczności i integracji mieszkańców, 

zapobieganie negatywnym zjawiskom 

społecznym 

Obszar strategiczny D: Przestrzeń 

Cel strategiczny D: 

Zwiększenie funkcjonalności przestrzeni 

publicznej oraz ochrona i wykorzystanie 

posiadanych walorów przyrodniczo-

krajobrazowych i zasobów dziedzictwa 

kulturowego w procesie rozwoju 

Obszar strategiczny C:  

Infrastruktura 

Cel strategiczny C:  

Podniesienie jakości życia mieszkańców 

oraz poprawa atrakcyjności 

inwestycyjnej i turystycznej gminy przez 

rozwój infrastruktury 

Obszar strategiczny B: 

Gospodarka 

Cel strategiczny B:  

Rozwój gospodarczy gminy 

w oparciu o posiadane zasoby 

oraz walory 

 

Cele operacyjne: 

 

B.1. Zapewnianie 

dogodnych warunków 

do  rozwoju przedsiębiorczości 

i inwestowania na terenie 

gminy; 

B.2. Gospodarcze 

wykorzystanie nieruchomości 

gminnych; 

B.3. Wzmacnianie roli 

turystyki i przemysłów czasu 

wolnego w lokalnej 

gospodarce; 

B.4. Pozyskiwanie 

inwestorów zdecydowanych na 

prowadzenie działalności 

zgodnej z kierunkami rozwoju 

gminy. 

Cele operacyjne: 

A.1. Poprawa stanu i rozwój 

infrastruktury społecznej jako bazy 

do realizacji przedsięwzięć 

aktywizujących i integrujących 

społeczność; 

A.2. Rozszerzanie oferty 

kulturalnej, sportowo-rekreacyjnej 

i społecznej na terenie gminy oraz 

włączanie mieszkańców w czynny 

udział w życiu kulturalnym i 

społecznym;  

A.3. Poszerzanie dostępnej oferty 

edukacyjnej o nowe formy 

i umożliwienie młodym ludziom 

rozwoju zainteresowań; 

A.4. Przeciwdziałanie zjawiskom 

wykluczenia społecznego; 

A.5. Rewitalizacja obszarów 

koncentracji problemów społecznych.  

Cele operacyjne: 

 

D.1. Wykorzystanie potencjału 

Zbiornika Dobczyckiego oraz jego 

otoczenia na rzecz turystyki i rekreacji; 

D.2. Podejmowanie działań 

mających na celu ochronę środowiska 

naturalnego oraz walorów 

krajobrazowych i zasobów dziedzictwa 

kulturowego; 

D.3. Poprawa jakości i 

odpowiednie zagospodarowanie 

przestrzeni publicznej miasta 

Dobczyce i miejscowości wiejskich 

gminy; 

D.4. Kształtowanie i 

utrzymywanie ładu przestrzennego na 

obszarze gminy. 

 Cele operacyjne: 

 

C.1. Rozwój i poprawa jakości 

infrastruktury drogowej 

i okołodrogowej; 

C.2. Rozwój i modernizacja 

infrastruktury wodociągowej 

i kanalizacyjnej; 

C.3. Usprawnienie systemu 

komunikacyjnego; 

C.4. Zagospodarowanie 

niewykorzystywanych budynków 

gminnych; 

C.5. Odnowa i modernizacja 

budynków użyteczności publicznej; 

C.6. Rozwój budownictwa 

komunalnego.  

WIZJA ROZWOJU GMINY DOBCZYCE 

Gmina Dobczyce gminą zapewniającą wysoką jakość życia mieszkańcom, atrakcyjną dla przedsiębiorców i turystów, 

rozwijającą się w oparciu o posiadane zasoby i potencjał 

MISJA STRATEGICZNA: Prowadzenie aktywnej polityki prorozwojowej, mającej na celu pełne wykorzystanie posiadanych 

zasobów i potencjału w procesie rozwoju; wdrożenie kompleksowych i komplementarnych działań zmierzających do podniesienia 

atrakcyjności gminy dla mieszkańców, przedsiębiorców, odwiedzających  
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„Wykaz przedsięwzięć strategicznych”, stanowiący załącznik nr 1 do S trategii, obejmuje 

57 zadań wpisanych w 48 kierunków działań strategicznych. Zgodnie z przeprowadzoną 

hierarchizacją celów następujące kierunki zostały uznane za najważniejsze:  

1) zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego, 

2) budowa i modernizacje budynków szkół i przedszkoli, 

3) budowa i modernizacja dróg – opisany w rozdziale IV Raportu, 

4) budowa ścieżek pieszo-rowerowych, 

5) budowa i wygospodarowanie miejsc parkingowych, 

6) rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, 

7) rozwój infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej, 

8) wykorzystanie posiadanych przez Gminę nieruchomości na rzecz rozwoju 

gospodarki, turystyki, rekreacji, mieszkalnictwa (uzbrojenie, zagospodarowanie 

terenu), 

9) zwiększenie stopnia wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie 

Gminy. 

 W ostatnim roku realizowanych było szereg zadań w wyznaczonych w strategii 

kierunkach, tj.: 

Ad 1, 2 i 4. Realizowane są trzy projekty dofinasowane ze środków Unii Europejskiej:  

a) Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - etap I - umowa 

o dofinansowanie nr RPMP.06.03.03-12-0323/17-00-XVII/574/FE/17 z dnia 16.01.2018r. 

W  2019 roku wykonano ścieżkę po lewej stronie Raby łączącej teren parku z mostem, 

na ukończeniu są prace związane z rozbudową publicznej infrastruktury turystycznej 

i rekreacyjnej w Parku miejskim na terenie dawnego OSIR. 

b) Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - etap II - umowa 

o dofinansowanie nr RPMP.06.03.03-12-0324/17-00-XVII/86/FE/18 z dnia 21.03.2018r. 

W  2019 roku zakończono prace przy budowie kortów tenisowych. 

c) Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - etap III - umowa 

nr RPMP.06.03.03-12-0332/17-00-XVII/229/FE/18 z dnia 06.07.2018r. W 2019 roku podpisano 

umowę na zwiększenie atrakcyjności turystycznej Wzgórza staromiejskiego, zakończono 

realizację zadania związanego z budową/przebudową parkingu przy ul. Podgórskiej oraz 

modernizacją/ przebudową ciągu komunikacyjnego wzdłuż Węgielnicy (trasa 23a).  

Ad 5. W 2019 r. zakończono realizację zadania związanego z budową/przebudową 

parkingu przy ul. Podgórskiej. 

Ad 6. Realizowany jest projekt Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy 

Dobczyce - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobczycach - umowa o dofinansowanie 

nr POIS.02.03.00-00-0005/16-00 z dnia 18.10.2016r. W 2019 roku realizowane były prace 

budowlane oraz sprawowany był nadzór inwestorski.  

Ad 8. W 2018 roku został przygotowany wniosek o dofinasowanie projektu Stworzenie 

parku sensorycznego na terenie Charstka wraz z ogrodem doświadczeń, którego zakres obejmuje 

rozpoczęcie działań mających na celu uzbrojenie i zagospodarowanie terenu poniżej zapory 

wprowadzając aktywność gospodarczą, turystyczną, rekreacyjną i w ograniczonym zakresie 

mieszkalnictwo. Projekt nie otrzymał dofinansowania, co opisano szerzej w rozdziale VI.  

Ad 9. Gmina Dobczyce uczestniczy w realizacji projektu Montaż instalacji OZE 

na obszarze LGD Turystyczna Podkowa, umowa o dofinansowanie nr RPMP.04.01.01-12-

1120/17-00-XVII/443/FE/18 z dnia 13.12.2018r. Liderem projektu jest LGD Turystyczna 

Podkowa. 
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Dokładniejszy zakres rzeczowy wskazanych wyżej projektów został przedstawiony 

w rozdziale VI Raportu w części dotyczącej przedsięwzięć oraz wykonanych i kontynuowanych 

w 2019 r. inwestycji.  

V.2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy 

Podstawowe kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy wyznacza Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce. Jest 

to dokument planistyczny o charakterze ogólnym, obejmujący obszar całej Gminy. Istotą 

studium jest określenie polityki przestrzennej gminy i lokalnych zasad zagospodarowania 

przestrzennego, w oparciu o diagnozę uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego.  

Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Dobczyce przyjęte Uchwałą Nr XV/109/11 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 

26 października 2011 r. wyznaczyło kierunki rozwoju przestrzennego, w ramach których tereny 

rolnicze stanowią 21% powierzchni gminy, tereny zabudowy mieszkaniowej (w tym 

wielorodzinnej) 24 %, tereny wód i zieleni 48%, natomiast tereny zabudowy usługowej 

i produkcyjnej oraz technicznej  ok. 4 %. Pozostałą część stanowią tereny komunikacyjne.  

Uszczegółowienie zasad zagospodarowania terenów następuje w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego.  

Mapa nr 1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

Gminy i Miasta Dobczyce z dn. 26.10.2011r. 
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V.3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

Teren gminy Dobczyce objęty jest następującymi planami miejscowymi: 

Zgodnie ze stanem na dzień 31.03.2020 r. obowiązującymi miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego objęto 6 640 ha, co stanowi blisko 100% powierzchni gminy. 

W okresie od 30.04.2013r. do 22.05.2019r.  uchwalone zostały następujące p lany miejscowe 

wraz ze zmianami: 

1) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bieńkowice, zatwierdzony 

Uchwałą Nr XVIII/110/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 stycznia 2016r. 

(ogł. w Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 929 z dnia 04.02.2016 r.); 

2) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzączowice, zatwierdzony 

Uchwałą Nr XXVI/165/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 7 września 2016r. 

(ogł. w Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 5356 z dnia 23.09.2016r.); 

3) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru o powierzchni 1,6 ha 

obejmujący działki ewidencyjne nr 261/4, 261/5, 262, 263, 264 i 265/1 w Brzezowej 

zatwierdzony Uchwałą Nr XXXIX/287/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia  

30 kwietnia 2013 r. (ogł. w Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 3552 z dnia 17.05.2013r.); 

4) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezowa, zatwierdzony 

Uchwałą Nr XXVI/166/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 7 września 2016r. 

(ogł. w Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 5357 z dnia 23.09.2016r.); 

5) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce dla obszaru 

o powierzchni 9,41 ha obejmującego działki ewidencyjne nr 825/3, 826, 827, 828 ,829, 

830, 831, 832, 833, 834, 835, 836/1, 836/2, 836/3, 837, 838, 839, 841, 842, 843, 844, 

845/1, 846/1, 847/1, 848/1, 849/1, 850/1, 851/1, 852/1, 853, 854, 855, 856, 857 i 858 

w Dobczycach, zatwierdzony Uchwałą Nr XLI/300/13 Rady Miejskiej w Dobczycach 

z dnia 26 czerwca 2013 r. (ogł. w Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 4622 z dnia 22.07.2013r.), 

zmieniony Uchwałą Nr VIII/68/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 22 maja 2019 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru położonego w Dobczycach przy ul. Jałowcowej; 

6) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru o powierzchni 22,48 ha 

obejmującego działki ewidencyjne nr 716/5, 716/7, 716/9, 716/10, 716/12, 716/13, 

716/14, 716/15, 716/16, 716/17, 716/18, 716/19, 717 i 872/2 w Dobczycach zatwierdzony 

Uchwałą Nr XLII/307/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 31 lipca 2013r. 

(ogł. W Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 5110 z dnia 09.08.2013r.),  zmieniony Uchwałą 

Nr XLV/327/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 3 października 2013 roku;  

7) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru o powierzchni ok. 0,3 ha 

obejmującego działki ewidencyjne nr 392/14, 392/15, 392/18, 392/23, 392/24, 393/4 

w Dobczycach, zatwierdzony Uchwałą Nr XLVII/339/13 Rady Miejskiej w  Dobczycach 

z dnia 10.12.2013 r. (ogł. w Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 7499 z dnia 13.12.2013r.); 

8) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce, zatwierdzony 

Uchwałą Nr XXVI/164/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 7 września 2016r. 

(ogł. w Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 5355 z dnia 23.09.2016 r.) – z późn. zm.:  

- Uchwała Nr LIV/394/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 14 sierpnia 2018r.  

(opublikowana w Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 29 sierpnia 2018 r. poz. 5745) w  sprawie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce  

w zakresie terenów komunikacji – drogi publicznej 29KDD2;  

- Uchwała Nr LIV/395/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 14 sierpnia 2018r.  

(opublikowana w Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 29 sierpnia 2018 r. poz. 5746) w  sprawie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce dla terenu oczyszczalni 

ścieków; 

- Uchwała Nr VI/44/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 lutego 2019r. 

(opublikowana w Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 12 marca 2019r. poz. 2107) w sprawie zmiany 
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miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce  

w zakresie ustaleń tekstu planu dla terenu usług publicznych 1UP. 

9) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego działki 

ewidencyjne nr 119/7, 119/8, 119/10, 119/11, 119/12, 119/13, 119/14, 119/15 oraz 318/1 

w Dziekanowicach, zatwierdzony Uchwałą Nr L/350/14 Rady Miejskiej w Dobczycach 

z dnia 29 stycznia 2014 r. (ogł. w Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 643 z dnia 04.02.2014r.), 

zmieniony Uchwałą Nr IX/39/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia z dnia 13 maja 

2015 r. (ogł. w Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 3229 z dnia 26.05 .2015r.  

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 

Dobczyce – sołectwo Dziekanowice, dla obszaru obejmującego działki ewidencyjne 

nr 119/7, 119/8, 119/10, 119/11, 119/12, 119/13, 119/14, 119/15 oraz 318/1; 

10) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dziekanowice, zatwierdzony 

uchwałą nr XXIX/184/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia  

9 listopada 2016r. (ogł. w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 6597 z dn. 21 listopada 

2016r.): 

11) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kędzierzynka, zatwierdzony 

Uchwałą Nr XXVI/167/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 7 września 2016r. 

(ogł. w Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 5358 z dnia 23.09.2016 r.); 

12) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kornatka, zatwierdzony 

Uchwałą Nr XXXVI/234/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17 marca 2017r. 

(ogł. w Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 2204 z dnia 31.03.2017r.); 

13) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niezdów, zatwierdzony 

Uchwałą Nr XXXVI/235/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17 marca 2017r. 

(ogł. w Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 2203 z dnia 31 marca 2017 r.); 

14) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru o powierzchni 0,23 ha 

obejmującego działki ewidencyjne nr 108/1, 109/2 i 109/3 w Nowej Wsi, zatwierdzony 

Uchwałą Nr XXXIX/286/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia  

30 kwietnia 2013 r. (ogł. w Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 3551 z dnia 17.05.2013 r.); 

15) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Nowa Wieś, zatwierdzony 

Uchwałą Nr XVIII/111/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 stycznia 2016r. 

(ogł. w Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 930 z dnia 04.02.2016 r.); 

16) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Rudnik, zatwierdzony 

Uchwałą Nr XXIX/185/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 9 listopada 2016r. 

(ogł. w Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 6580 z dnia 18.11.2016 r.); 

17) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sieraków, zatwierdzony 

Uchwałą Nr XXIX/186/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 9 listopada 2016r. 

(ogł. w Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 6580 z dnia 18.11.2016 r.); 

18) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Skrzynka, zatwierdzony 

Uchwałą Nr XXXVI/233/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17 marca 2017r. 

(ogł. w Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 2201 z dnia 31 marca 2017 r.); 

19) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Stadniki, zatwierdzony 

Uchwałą Nr XXXVI/236/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17 marca 2017r.  

(ogł. w Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 2202 z dnia 31.03.2017r.); 

20) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Stojowice, zatwierdzony 

Uchwałą Nr XXIX/187/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 9 listopada 2016r. 

(ogł. w Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 6581 z dnia 18.11.2016 r.) 

Rozstrzygnięciem nadzorczym nr WN-II.4131.1.34.2016 z dnia 12 października 2016r. 

Wojewoda Małopolski stwierdził nieważność uchwały Nr XXVI/164/16 Rady Miejskiej 

w Dobczycach z dnia 7 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Dobczyce w części - tj. : § 37 ust. 4 pkt 7 lit. a, załącznika nr 1 

do ww. uchwały  - Arkusza 70  w zakresie terenu oznaczonego symbolem 48 MN2, którego 

powierzchnia wynosi ok. 0,09 ha.  



 

 

Strona 43 z 95 

 

Zgodnie z ww. planami blisko 20% powierzchni gminy przewidziane jest pod zabudowę 

mieszkaniową, 35 % stanowią tereny użytkowane rolniczo, a 36% powierzchni gminy 

przeznaczono pod tereny zieleni i wód. 

 

Mapa nr 2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Dobczyce . 

 

W lipcu 2019 r. sporządzone zostało Opracowanie, określające - zgodnie z wymaganiami 

art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 - tekst jednolity z późn. zm.) – zwanej dalej ”ustawą” 

-  potrzeby i możliwości rozwoju gminy Dobczyce. 

W chwili obecnej, w oparciu o: 

1) Uchwałę Nr XV/124/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 listopada 2019r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Bieńkowice, 
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2) Uchwałę Nr XV/125/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 listopada  2019r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Brzączowice, 

3) Uchwałę Nr XV/126/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 listopada 2019r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Brzezowa,  

4) Uchwałę Nr XV/127/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 listopada 2019r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Dobczyce, 

5) Uchwałę Nr XV/128/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 listopada 2019r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Dziekanowice, 

6) Uchwałę Nr XV/129/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 lis topada 2019r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Kędzierzynka, 

7) Uchwałę Nr XV/130/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 listopada 2019r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Kornatka, 

8) Uchwałę Nr XV/131/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 listopada 2019r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Niezdów, 

9) Uchwałę Nr XV/132/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 listopada 2019r. 

sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Nowa Wieś, 

10) Uchwałę Nr XV/133/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 l istopada 2019r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Rudnik, 

11) Uchwałę Nr XV/134/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 listopada 2019r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Sieraków, 

12) Uchwała Nr XV/135/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 listopada 2019r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Skrzynka, 

13) Uchwałę Nr XV/136/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 listopada 2019r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Stadniki, 

14) Uchwałę Nr XV/137/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 lis topada 2019r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Stojowice, 

rozpoczęta została procedura zmiany części tekstowych miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego dla 14 – tu miejscowości gminy Dobczyce. 

W związku z brakiem zgody właściciela części terenu objętego zmianą planu 

na projektowane zmiany oraz z uwagi na istotny sprzeciw mieszkańców dla planowanych działań 

planistycznych, Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce uwzględnił wszystkie uwagi złożone 

do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce - dla 

obszaru położonego u zbiegu ulic Nowowiejskiej i Zarabie (wyłożonego do publicznego wglądu 

w dniach od 27 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.). Rozpatrzenie uwag w sposób zawarty 

w załączniku do Zarządzenia Nr 46/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 5 marca 

2020 roku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do ww. projektu zmiany planu 

spowodowało brak możliwości kontynuacji działań planistycznych, w tym przekazanie projektu 

planu do uchwalenia Radzie Miejskiej, w konsekwencji czego prace nad opracowaniem 

ww. zmiany miejscowego planu zagospodarowania zostały wstrzymane.  
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V.4. Plan gospodarki niskoemisyjnej 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobczyce został przyjęty Uchwałą 

nr XIV/75/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 października 2015 r. a następnie 

zaktualizowany Uchwałą nr XX/127/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 marca 2016r. 

oraz Uchwałą nr XL/256/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28.06.2017r. Plan Gospodarki 

Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym obejmującym swoim zakresem całkowity obszar 

Gminy Dobczyce. 

Działania przewidziane w PGN zmierzać powinny do poprawy jakości powietrza 

na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń 

w powietrzu. 

W ujęciu lokalnym  zadaniem PGNu jest uporządkowanie i organizacja działań 

podejmowanych przez Gminę, sprzyjających obniżeniu emisji zanieczyszczeń, dokonanie oceny 

stanu sytuacji w zakresie emisji gazów cieplarnianych wraz ze wskazaniem tendencji 

rozwojowych oraz dobór działań, które mogą zostać podjęte w przyszłości.  

W programie przewidziano szereg działań uwzgledniających m.in. wymianę źródeł ciepła 

na ekologiczne i termomodernizację budynków komunalnych. Zadania te opisane zostały 

w rozdziale VI. Ekodoradca prowadzi działania edukacyjne, organizuje akcje społeczne związane 

z ograniczeniem emisji, efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł 

energii. Jest to działanie fakultatywne, które obejmuje prowadzenie kampanii informacyjnych 

i promocyjnych w zakresie szeroko rozumianego zrównoważonego korzystania z energii. 

W ramach tego  działania w 2019 roku  Ekodoradca m.in. brał udział w zebraniach wiejskich, 

podczas których odpowiadał na pytania mieszkańców jak również przedstawiał prowadzone 

przez Gminę działania związane z poprawą jakości powietrza. 

Zorganizowano również m.in.: 

1) Piknik Ekologiczny, podczas którego młodsi mieszkańcy mogli poszerzyć swoją wiedzę 

o szeroko rozumianej ochronie środowiska (głównie w formie zabawy), dorośli natomiast 

mogli zapoznać się z najnowszymi urządzeniami grzewczymi, OZE (poznać również 

zasadę działania instalacji fotowoltaicznej) oraz wymienić przyniesione odpady 

na sadzonki 

2) Konkurs plastyczny „NASZA ZIEMIA – NASZA PRZYSZŁOŚĆ”. 

 

Od 2018 r. stan zanieczyszczenia powietrza w Gminie Dobczyce mierzy 8 czujników. 

Wyniki pomiarów można sprawdzić:  

1) wchodząc na stronę: https://www.dobczyce.pl/jakosc-powietrza-w-gminie-dobczyce.... 

2) pobierając aplikację "Kanarek" dla systemów Android lub "LookO2" dla systemów iOS.  

 

V.5. Program ochrony środowiska 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dobczyce na lata 2017-2021 z perspektywą 

do 2025 r. przyjęto uchwałą nr XXXIV/2017/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 22 lutego 

2017r.  

W ramach założeń w/w programu Referat Gospodarowania Przestrzenią i Ochrony 

Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce w roku 2019 zrealizował następujące działania:  

Prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników 

bezodpływowych:  

https://www.dobczyce.pl/jakosc-powietrza-w-gminie-dobczyce
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W roku 2019 zarejestrowano do eksploatacji 2 przydomowe oczyszczalnie zgłoszone przez 

mieszkańców Gminy Dobczyce. Łączna ilość wszystkich zgłoszonych do eksploatacji 

przydomowych oczyszczalni ścieków według stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosi 38. 

Prowadzenie monitoringu jakości gleb:  

W 2019 roku wykonano oznaczenia laboratoryjne – badanie gleb użytków rolnych  

w miejscowościach: Brzączowice, Dobczyce, Kędzierzynka,  Niezdów, Nowa Wieś, Stadniki. 

1) Próbki makro ( pH, fosfor, potas, magnez) – kwota brutto za próbkę 13,12 zł – 160 sztuk,  

2) Próbki mikro (miedź, cynk, mangan, żelazo) – kwota brutto za próbkę 34,99 – 10 sztuk,  

Obszar badania wyniósł 81,5 ha. 

 

Kontrola egzekwowania zapisów wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości  

i porządku w Gminie, regulaminu oraz zapisów uchwały antysmogowej: 

Kontrole w zakresie gospodarowania nieczystościami ciekłymi prowadzone 

są na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach, zgodnie z którym właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie 

czystości i porządku przez: pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów 

komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami 

odrębnymi. Kontrole przeprowadzane są w asyście pracowników Komisariatu Policji 

w Dobczycach w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i  dokumentowania tego 

faktu przez okazanie umów i faktur potwierdzających wywóz nieczystości. Z przeprowadzonych 

kontroli sporządzane są protokoły. W sytuacji gdy osoby kontrolowane nie posiadają 

w/w dokumentów nakładane są mandaty karne. 

Kontrole dotyczące spalania odpadów w paleniskach indywidualnych prowadzone 

są na podstawie art. 379 w związku z art. 334 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska,  art. 155 w związku z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach 

oraz uchwały Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017r.  

(zwanej uchwałą antysmogową dla Małopolski). Kontrole te, prowadzone są przez urzędników 

posiadających upoważnienie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce.  W trakcie kontroli 

dokumentem wymaganym od kontrolowanego jest świadectwo jakości paliw stałych 

na zakupiony opał. Z kontroli sporządzane są protokoły. W przypadku podejrzenia spalania 

odpadów w kotle przydomowym pobierana jest bezpośrednio z paleniska próbka popiołu, w celu 

przeprowadzenia analizy popiołu w akredytowanym laboratorium badawczym. Potwierdzenie 

w analizie laboratoryjnej spalania odpadów w kotle  powoduje skierowanie sprawy 

do Komisariatu Policji w Dobczycach. 

W roku 2019 przeprowadzono 94 kontrole w sprawie spalania odpadów w budynkach 

mieszkalnych, 6 kontroli w zakresie gospodarowania nieczystościami ciekłymi. Dodatkowo 

przeprowadzono 1 postępowanie w zakresie wysypiska śmieci oraz 5 postępowań  

w zakresie uporządkowania działki (wykoszenia traw, przycięcia gałęzi).  

Realizacja „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy 

Dobczyce”:  

Od 23.04.2019r. do 31.10.2019r. obowiązywała umowa z Firmą Remontowo Budowalną 

RAGAR z siedzibą 31-610 Kraków, os. Tysiąclecia 35/16 na odbiór, transport 

i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.  
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Do Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce w 2019r. wpłynęło 15 wniosków o odbiór azbestu,  

13 zostało zrealizowanych, dwóch wnioskodawców zrezygnowało z usługi, 

gdyż nie zdemontowali azbestu z dachu w czasie trwania umowy. Łącznie w 2019 r. odebrano 

23,34 Mg azbestu na łączną kwotę 7 587,37 zł.  

 

 Tabela 19. Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta Dobczyce  

Rok Ilość (w Mg) Koszt (zł) 
Liczba posesji z których 

odebrano azbest 

2007 80,22 26423,14 29 

2008 66,00 21686,00 28 

2009 47,70 15000,00 18 

2010 56,40 18647,00 25 

2011 91,12 30408,57 35 

2012 53,88 18562,74 19 

2013 45,65 15949,19 20 

2014 44,95 15641,70 23 

2015 54,62 19997,47 24 

2016 42,33 15406,43 22 

2017 59,97 21567,61 28 

2018 24,84 8195,71 15 

2019 23,34 7587,37 13 

Razem 691,02 235072,93 299 

 

Prowadzenie działań w zakresie  edukacji ekologicznej :  

Gmina prowadzi wiele akcji promocyjno – edukacyjnych, dotyczących niespalania 

odpadów w piecach centralnego ogrzewania. Są one prowadzone  na zebraniach wiejskich, 

przez publikacje na stronie internetowej Gminy oraz w prasie lokalnej. Co roku Burmistrz 

Gminy i Miasta Dobczyce zwraca się do mieszkańców Gminy z prośbą o niespalanie w piecach 

centralnego ogrzewania plastików, skrawków tapicerskich, odpadów stolarskich i innych 

szkodliwych substancji.  

W ramach edukacji ekologicznej w 2019 roku zorganizowano 2 teatrzyki ekologiczne  

w miesiącu wrześniu 2019 r. dla  przedszkoli i szkół podstawowych - klas 7-8 dotyczące 

edukacji z zakresu gospodarowania odpadami i ochrony powietrza.  
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W 2019 roku zorganizowano Piknik Ekologiczny, na którym, można było wymienić 

zakrętki lub baterie na sadzonki drzew. Zakrętki wsparły rehabilitację małego mieszkańca 

Powiatu Myślenickiego.  

 

V.6. Program profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych 

oraz przeciwdziałania narkomanii  

Gmina Dobczyce dostrzegając negatywny wpływ problemów alkoholowych i narkomanii 

na bezpieczeństwo publiczne, życie rodzinne, społeczne i ekonomiczne, uznała za konieczne 

stosowanie rozwiązań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Nowoczesne i atrakcyjne działania 

profilaktyczne były  realizowane przy równocześnie rozsądnie prowadzonej gospodarce 

związanej z dostępnością alkoholu. 

Ustalony uchwałą Rady Miejskiej w Dobczycach limit zezwoleń wynosi:  na sklepy 

90 zezwoleń,  na lokale gastronomiczne – 48 zezwoleń. Na terenie Gminy Dobczyce 

jest 30 sklepów oraz 21 restauracji ze sprzedażą alkoholu.   

 

Najważniejsze  zadania związane z profilaktyką podjęte w 2019 r. to: 

1) działalność Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin 

w Dobczycach, ul. Szkolna 20  (przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej). W 2019 r.  

z usług Punktu Konsultacyjnego korzystało 69 osób, w tym 54 osoby korzystały 

z pomocy długotrwałej; 

2) działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisja 

pracowała ze  127 osobami uzależnionymi lub współuzależnionymi; 

3) działalność grupy samopomocowej AA „Zapora” w Dobczycach, ul Kilińskiego 4. 

Spotkania odbywają się 1 raz w tygodniu. Na spotkania AA przychodziło średnio ok. 20 

osób, a na spotkania otwarte  średnio 35 osób;  

4) profilaktyka uzależnień prowadzona w szkołach, a także  zajęcia pozalekcyjne  

oraz dla ogółu społeczeństwa: programy, warsztaty, konkursy, imprezy rekreacyjne 

połączone z profilaktyką,  

5) zajęcia sportowe jako element szerszej profilaktyki pierwszorzędowej (np. konkursy 

sportowe, lodowisko); 

6) udział w kampaniach społecznych dotyczących profilaktyki uzależnień i trzeźwości 

kierowców. Przeprowadzono 5 kampanii, w ramach których zorganizowano 24 imprezy 

dla mieszkańców; 

7) inicjatywy  zmierzające do poprawy i modernizacji obiektów sportowych Skate-park, 

Orlik Dobczyce; 

8) udzielenie 5 dotacji organizacjom pozarządowym  na realizację zadań związanych 

z organizacją czasu wolnego oraz wypoczynku letniego z  programami profilaktyki 

uzależnień: obóz wakacyjny, 9 imprez; 
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Tabela 20. Wpływy za koncesje na sprzedaż alkoholu oraz wydatki na realizację 

zadań związanych z profilaktyką  dot. alkoholizmu i narkomanii:  

Rok Wpływy - kwota 
Wydatki  (alkoholizm) - 

kwota 

Wydatki  (narkomania) - 

kwota 

2019 353 783 zł 316 979 zł 29 537 zł 

  

V.7. Ochrona zdrowia   

W 2019 r. Gmina Dobczyce zrealizowała następujące  zadania z zakresu ochrony zdrowia:  

1. Przekazano dotację w wysokości 10 000 zł dla Starostwa Powiatowego w Myślenicach 

na współfinansowanie następujących programów zdrowotnych:  

a) program szczepień przeciwko meningokokom, wywołującym sepsę. Zakupiono 

110 szczepionek; 

b) program szczepień  HPV (zakażenia wirusem brodawczaka).  Programem objęto 

27 osób; 

c) program profilaktyki chorób układu krążenia i cukrzycy.  Programem objęto 14 osób . 

2. Dotację w wysokości 15 000 zł przekazano dla SP ZOZ Myślenice 

na współfinansowanie urządzenia do terapii podciśnieniowej VAC Ultra dla Oddziału Chirurgii.  

 

V.8. Gminny Program Rewitalizacji 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Dobczyce został przyjęty Uchwałą 

Nr XXXV/229/17 Rady Miejskiej w Dobczycach w dniu 10.03.2017 r. 

W 2019 r. zakończono realizację projektu Rozbudowa, modernizacja przedszkola nr 3 

i utworzenie oddziału żłobka - umowa o dofinansowanie nr RPMP.11.01.02-12-0895/17-00-

XVII/145/FE/18 z dnia 27.04.2018 r., 

Projekt Centrum Usług Społecznych - Nasza Świetlica, umowa o dofinansowanie 

nr RPMP.09.02.01-12-0395/17-00 z dnia 05.02.2018 r. Według stanu na początek 2019 r. projekt 

był przygotowywany do realizacji.  

Projekt Przebudowa budynku Chirany na potrzeby Centrum Usług Społecznych i Centrum 

Wspierania Aktywności Obywatelskiej został umieszczony na liście rezerwowej projektów 

wybranych do dofinansowania, 

Projekt Stworzenie parku sensorycznego na terenie Charstka wraz z ogrodem doświadczeń  

został zgłoszony do dofinasowania. Pismem z dnia 06.05.2019 r. Instytucja Zarządzająca RPO 

WM poinformowała, iż w wyniku ponownie przeprowadzonej oceny merytorycznej projektu 

stwierdzono, iż projekt nie spełnia kryteriów wyboru projektów do dofinansowania.  

 

V.9. Plan Rozwoju Zbiornika Dobczyckiego  

Plan Rozwoju Zbiornika Dobczyckiego został przyjęty Uchwałą Nr XXX/193/16 Rady 

Miejskiej w Dobczycach w dniu 30 listopada 2016 r. 

Realizowane są trzy projekty dofinasowane ze środków Unii Europejskiej:  

a) Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - etap I - umowa 

o dofinansowanie nr RPMP.06.03.03-12-0323/17-00-XVII/574/FE/17 z dnia 16.01.2018r. 
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W  2019 roku wykonano ścieżkę po lewej stronie Raby łączącej teren parku z mostem, 

na ukończeniu są prace związane z rozbudową publicznej infrastruktury turystycznej 

i rekreacyjnej w Parku miejskim na terenie dawnego OSIR. W marcu 2020 roku zakończono 

realizacjęzadania. 

b) Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - etap II - umowa 

o dofinansowanie nr RPMP.06.03.03-12-0324/17-00-XVII/86/FE/18 z dnia 21.03.2018r. 

W  2019 roku zakończono prace przy budowie kortów tenisowych, 

c) Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - etap III - umowa 

o dofinansowanie nr RPMP.06.03.03-12-0332/17-00-XVII/229/FE/18 z dnia 06.07.2018r. 

W 2019 roku podpisano umowę na zwiększenie atrakcyjności turystycznej Wzgórza 

staromiejskiego, zakończono realizację zadania związanego z budową/przebudową parkingu przy 

ul. Podgórskiej oraz modernizacją/ przebudową ciągu komunikacyjnego wzdłuż Węgielnicy 

(trasa 23a). 

 

VI. Przedsięwzięcia i planowane inwestycje wykonane 

i kontynuowane w 2019 roku 

VI.1. Przedsięwzięcia i planowane inwestycje wykonane 

i kontynuowane w 2019 roku 

1. Przedsięwzięcia kontynuowane w 2019 roku 

Centrum Usług Społecznych - Nasza Świetlica 

W dniu 05.02.2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie nr RPMP.09.02.01-12-

0395/17-00 na utworzenie placówki wsparcia dziennego.  

Celem projektu jest m.in.: zapewnienie opieki i wyrównanie szans dzieci i młodzieży 

zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

Zadania planowane w projekcie to m.in.: wyposażenie placówki (meble, sprzęt, gry, 

zabawki, książki, media), indywidualny plan wsparcia, działania opiekuńczo-wychowawcze 

(materiały do prowadzenia zajęć, udział w wydarzeniach kulturalnych, organizacja wyjazdów 

wakacyjnych, współpraca z wolontariuszami), wsparcie specjalistyczne.  

Okres realizacji obejmuje lata 2017-2022. Łączne planowane nakłady finansowe (UoD) 

wynoszą 991 525,00 zł. Przyznane dofinansowanie 92,70%. 

 

Program wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kotły ekologiczne na terenie 

Gminy Dobczyce 

W dniu 27.12.2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie nr RPMP.04.04.03-12-

0150/17-00-XVII/534/FE/17 na wymianę starych nieekologicznych piecy na nowoczesne 

wysokosprawne węglowe kotły automatyczne spełniającymi wymogi klasy 5 i ekoprojektu, 

nie posiadające możliwości zamontowania rusztu awaryjnego.  

Celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji czyli ilości szkodliwych substancji i pyłów 

emitowanych do atmosfery.  

Zadania zaplanowane w projekcie to: wymiana nieekologicznych piecy na nowoczesne 

kotły z automatycznym podawaniem paliwa (wymiana kotłów, prace przystosowawcze 

wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania) oraz działania na rzecz podnoszenia 
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świadomości ekologicznej (konkurs plastyczny, materiały promocyjne). W ramach projektu 

zaplanowano wymianę 50 piecy.  

Okres realizacji obejmuje lata 2017-2020. Łączne planowane nakłady finansowe (UoD) 

wynoszą 482 693,53 zł. Przyznane dofinansowanie to 100% na zadania związane z wymianą 

piecy oraz 74,50% na pozostałe działania w ramach projektu. 

W 2019 r. podpisano 14 umów z mieszkańcami Gminy Dobczyce na wymianę 

nieekologicznych piecy na nowoczesne kotły z automatycznym podawaniem paliwa. Łącznie 

w latach 2018-2019 rozliczono 29 umów. Do zrealizowania pozostało 21 umów.  

 

Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie Gminy Dobczyce poprzez wymianę źródeł 

ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na biomasę i paliwa gazowe  

W dniu 27.12.2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie nr RPMP.04.04.02-12-

0159/17-00-XVII/528/FE/17 na wymianę starych nieekologicznych piecy na nowoczesne 

wysokosprawne kotły spalające paliwa gazowe lub biomasę.  

Celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji czyli ilości szkodliwych substancji i pyłów 

emitowanych do atmosfery.  

Zadania zaplanowane w projekcie to: wymiana nieekologicznych piecy na nowoczesne 

kotły spalające paliwa gazowe lub biomasę (wymiana kotłów, prace przystosowawcze 

wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania) oraz działania na rzecz podnoszenia 

świadomości ekologicznej (piknik ekologiczny, materiały promocyjne). W ramach projektu 

zaplanowano wymianę 110 szt. piecy.  

Okres realizacji obejmuje lata 2017-2020. Łączne planowane nakłady finansowe (UoD) 

wynoszą 1 649 544,99 zł. Przyznane dofinansowanie to 100% na zadania związane z wymianą 

piecy oraz 66,18% na pozostałe działania w ramach projektu. 

W 2019 r. podpisano 61 umów z mieszkańcami Gminy Dobczyce na wymianę piecy 

na nowoczesne wysokosprawne kotły spalające paliwa gazowe lub biomasę.  Łącznie w latach 

2018-2019 rozliczono 65 umów. Do zrealizowania pozostało 45 umów.  

 

Rozbudowa, modernizacja przedszkola nr 3 i utworzenie oddziału żłobka  

W dniu 27.04.2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie nr RPMP.11.01.02-12-

0895/17-00-XVII/145/FE/18 na przebudowę istniejących pomieszczeń Przedszkola 

Samorządowego nr 3. 

W ramach inwestycji powstało siedem oddziałów (jeden na parterze przystosowany 

dla osób niepełnosprawnych oraz sześć na piętrze) oraz oddział żłobka zlokalizowany 

na parterze. Dobudowano skrzydło pełniące funkcję komunikacyjną i umożliwiające lokalizację 

dwóch sal edukacyjnych, sali wielofunkcyjnej pełniącej funkcję sali gimnastycznej, jadalni 

i miejsca występów dla dzieci z pomieszczeniami pomocniczymi. W zakresie zagospodarowania 

terenu zmodernizowano część rekreacyjną dla dzieci.  

Zadania zaplanowane w projekcie to: przebudowa budynku, zakup wyposażen ia, 

partycypacja społeczna (przeprowadzenie warsztatów projektowych, które włączą rodziców 

i opiekunów dzieci w tworzenie programu funkcjonowania przedszkola). 

W 2018 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. W 2019 r. podpisano 

umowy na dostarczenie wyposażenia przedszkola, oddziału żłobka, ogrodowe. Prace zakończono 

w 2019 r. 
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Okres realizacji obejmuje lata 2016-2019. Łączne nakłady finansowe wyniosły 

6 559 613,16 zł (w tym koszty pośrednie 25 541,79 zł). Przyznane dofinansowanie to 75% 

kosztów kwalifikowanych. Przyznane dofinansowanie (Aneks nr 3) 3 850 425,87 zł. 

 

Energia słońca dla Dobczyc: Montaż odnawialnych źródeł energii na/w budynkach 

użyteczności publicznej  

W dniu 13.12.2018 r. Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa podpisała umowę 

o dofinansowanie nr  RPMP.04.01.01-12-1120/17-00-XVII/443/FE/18 na montaż instalacji 

odnawialnych źródeł energii na obszarze Lokalnej Grupy Działania Turystyczna Podkowa. 

Zakres projektu dla Gminy Dobczyce obejmuje zamontowanie na budynkach użyteczności 

publicznej 8 instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej na potrzeby bieżącego 

zużycia, o łącznej mocy 147,9 kWp, tj. na: Regionalnym Centrum Oświatowo - Sportowym 

w Dobczycach, Szkole Podstawowej Nr 1 w Dobczycach, Szkołach Podstawowych 

w Brzączowicach, Kornatce, Stadnikach, Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Dobczycach, 

budynku komunalnym przy ul. Rynek 26 (siedziba urzędu), budynku komunalnym 

przy ul. Kościuszki w Dobczycach. 

Celem zadania jest ograniczenie emisji CO2 oraz zwiększenie udziału energii ze źródeł 

odnawialnych, wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii zarówno w gospodarstwach 

domowych, jak i w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gmin należących 

do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa.  

Projekt realizowany przez Gminę Dobczyce w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalna 

Grupa Działania Turystyczna Podkowa (lider) oraz Gminą Lubień. Porozumienie o współpracy 

podpisano w dniu 30.11.2017 r.  

Zadania zaplanowane w projekcie dla Gminy Dobczyce to: montaż instalacji 

fotowoltaicznych, nadzór autorski, nadzór inwestorski.  

Okres realizacji obejmuje lata 2016-2021. Łączne planowane nakłady finansowe Gminy 

Dobczyce (UoD) wynoszą 676 278,67 zł. Przyznane dofinansowanie (329 892,03 zł) stanowi 

60% kosztów kwalifikowanych.  

 

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce - rozbudowa 

oczyszczalni ścieków w Dobczycach 

W dniu 18.10.2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-

0005/16-00 na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Dobczycach.   

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności Gminy Dobczyce oraz jakości życia 

jej mieszkańców poprzez utworzenie kompleksowego systemu gospodarki ściekowej na obszarze 

objętym projektem, umożliwiającego poprawę stanu środowiska naturalnego i zmniejszenie 

ryzyka jego zanieczyszczenia. Zakres realizowanych prac w ramach projektu obejmuje 

rozbudowę oczyszczalni ścieków w Dobczycach, a także promocję projektu, pełnienie nadzoru 

inwestorskiego - inżynier kontraktu oraz koszty funkcjonowania Jednostki  Realizującej Projekt. 

Prace kontynuowane w 2020 r. 

Okres realizacji obejmuje lata 2016-2020. Łączne planowane nakłady finansowe (Aneks 

nr 3) wynoszą 24 532 595,23 zł. Przyznane dofinansowanie (12 687 117,63 zł) stanowi 85% 

kosztów kwalifikowanych projektu. 

 

 

 



 

 

Strona 53 z 95 

 

Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach – Etap I 

W dniu 16.01.2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie nr RPMP.06.03.03-12-

0323/17-00-XVII/574/FE/17 na wykonanie działań inwestycyjnych służących rozszerzeniu 

oferty rekreacyjnej i turystycznej wykorzystującej walory przyrodnicze i kulturowe otoczenia 

Zbiornika Dobczyckiego.  

Celem projektu jest zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego na rzecz 

rozwoju jego turystycznej funkcji.  

Zadania zaplanowane w projekcie to:  

a) Park miejski - rozbudowa publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 

(wykonanie ścieżki po lewej stronie Raby łączącej teren parku z mostem, uporządkowanie terenu 

parku, modernizacja nawierzchni w parku i wykonanie alejek parkowych, oświetlenie 

i monitoring, budowa infrastruktury technicznej, budowa placu zabaw, modernizacja budynku 

zaadaptowanego na punkt obsługi turystycznej, rozbudowa parkingu, mała architektura 

i siłownia zewnętrzna, budowa eko placu zabaw, zieleń - nasadzenia),  

b) Trasa pieszo-rowerowa wzdłuż Raby (modernizacja istniejącego ciągu pieszo - 

rowerowego, budowa ciągu pieszo - rowerowego). 

W 2019 r. wykonano ścieżkę po lewej stronie Raby łączącej teren parku z mostem, 

na ukończeniu są prace związane z rozbudową publicznej infrastruktury turystycznej 

i rekreacyjnej w Parku miejskim. 

Okres realizacji obejmuje lata 2017-2020. Łączne planowane nakłady finansowe (Aneks 

nr 2) wynoszą 5 500 039,48 zł (w tym koszty pośrednie 103 472,37 zł). Przyznane 

dofinansowanie (3 957 817,92 zł) stanowi 75% kosztów kwalifikowanych.  

 

Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach – Etap II 

W dniu 21.03.2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie nr RPMP.06.03.03-12-

0324/17-00-XVII/86/FE/18. 

Celem projektu jest kompleksowe zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego 

na rzecz rozwoju jego turystycznej funkcji.  

Zadania zaplanowane w projekcie to:  

a) Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej – korty (budowa infrastruktury technicznej 

kortów, budowa kortów tenisowych, modernizacja budynku zaadaptowanego na zaplecze kortów 

tenisowych, wyposażenie obiektów kortów),  

b) Modernizacja kąpieliska (modernizacja kąpieliska i budowa lodowiska, zakup 

wyposażenia kąpieliska). 

W 2019 r. zakończono prace przy budowie kortów tenisowych. Wybudowano 3 korty 

tenisowe, wolnostojącą ściankę tenisową oraz dostarczono/zamontowano wyposażenie 

dla kortów tenisowych. Przebudowano istniejący budynek na zaplecze kortów tenisowych, 

dostarczono oraz zamontowano wyposażenie. Obiekt został przystosowany dla osób 

poruszających się na wózkach inwalidzkich.  

W dwóch postępowaniach dla części 2 - Modernizacja kąpieliska, które obejmuje 

wykonanie niecki basenowej, wodnego placu zabaw, lodowiska i obiektu zaplecza z szatnią 

i SPA nie złożono żadnej oferty. W kolejnych dwóch postępowaniach wpłynęło po jednej ofercie 

od tego samego wykonawcy. Wyceny w przetargu w kwocie ponad 9 mln zł netto znacznie 

przewyższały zaplanowane w kwocie 5 mln zł netto koszty inwestycji.  
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W 2019 roku Gmina Dobczyce wystąpiła z wnioskiem o aneks terminowy 

dla przedmiotowego zadania. Zgodnie z pierwotną umową termin realizacji upływał w dniu 

30.09.2020r.  Zamawiający w 2019r przeprowadził dialog techniczny z Wykonawcami w celu 

wprowadzenia możliwości zmiany rozwiązań technicznych lub  materiałowych które pozwolą 

na ograniczenie kosztów budowy. Do dialogu zgłosiło się kilka przedsiębiorstw budowlanych , 

które zasugerowały zmiany rozwiązań projektowych i zmiany materiałowe. Po dokonani analizy 

przez Projektanta wprowadzono możliwe zmiany do Programu Funkcjonalno-Użytkowego 

i wystąpiono do IZ o wyrażenie zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian. Po uzyskaniu 

pozytywnej opinii IZ wszczęto postepowanie przetargowe, do którego nie została złożona 

ani jedna oferta przetargowa. W trakcie prowadzenia postepowania nie wykazano żadnego 

zainteresowania zamówieniem ze strony Wykonawców.  W zaistniałej sytuacji nie jest możliwe 

zrealizowanie zadania w zakładanym terminie.  

Okres realizacji obejmuje lata 2017-2021. Łączne planowane nakłady finansowe (UoD) 

wynoszą 7 935 694,03 zł. Przyznane dofinansowanie (4 370 980,23 zł) stanowi 67,50% kosztów 

kwalifikowanych. 

 

Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach – Etap III 

W dniu 06.07.2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie nr RPMP.06.03.03-12-

0332/17-00-XVII/229/FE/18 na wykonanie działań inwestycyjnych służących rozszerzeniu 

oferty rekreacyjnej i turystycznej wykorzystującej walory przyrodnicze i kulturowe otoczenia 

Zbiornika Dobczyckiego.  

Celem projektu jest zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego na rzecz 

rozwoju jego turystycznej funkcji.  

Zadania zaplanowane w projekcie to:  

a) Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Wzgórza staromiejskiego (uczytelnienie 

przebiegu murów miejskich z południowej strony wzgórza pozwalające na likwidację 

metalowego ogrodzenia, wykonanie ścieżki pieszej od bramy miejskiej do zamku wzdłuż 

południowej części murów miejskich, wykonanie kładki pozwalającej na komunikację wzgórza 

Starego Miasta z zaporą, ścieżka wokół kościoła, modernizacja  ścieżki łączącej wzgórze 

z ul. Podgórską, uporządkowanie zieleni, przebudowa wraz z rozbudową parkingu 

przy ul. Podgórskiej),  

b) Zamknięcie pętli turystycznej parking - kładka - wzgórze (modernizacja i przebudowa 

ciągu komunikacyjnego wzdłuż Węgielnicy (trasa 23a)). 

W 2019 r. podpisano umowę na roboty budowlane na zadanie pn. Zwiększenie 

atrakcyjności turystycznej Wzgórza staromiejskiego. Zakończono realizację zadania związanego 

z budową/ przebudową parkingu przy ul. Podgórskiej oraz modernizacją/przebudową ciągu 

komunikacyjnego wzdłuż Węgielnicy (trasa 23a). W trakcie realizacji zadanie związane 

z wykonaniem kładki pozwalającej na komunikację wzgórza Starego Miasta z zaporą.  

Okres realizacji obejmuje lata 2017-2021. Łączne planowane nakłady finansowe projektu 

(UoD) wynoszą 7 553 711,53 zł. Przyznane dofinansowanie (5 210 156,32 zł) to 75% kosztów 

kwalifikowanych projektu. 

 

Przebudowa budynku Chirany na potrzeby Centrum Usług Społecznych i Centrum 

Wspierania Aktywności Obywatelskiej 

W dniu 20.02.2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę w sprawie 

zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania. Na mocy 

ww. uchwały projekt pn. „Przebudowa budynku Chirany na potrzeby Centrum Usług 
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Społecznych i Centrum Wspierania Aktywności Obywatelskiej” został umieszczony na liście 

rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania. W dniu 19.03.2018 r. wniesiono w formie 

pisemnej protest w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku w zakresie spełniania 

kryteriów wyboru projektów. Protest został złożony do Instytucji Zarządzającej RPO WM na lata 

2014-2020. Pismem z dn. 02.05.2018 r. IZ RPO WM poinformowała, iż protestu 

nie uwzględniono. Projekt pozostał na liście rezerwowej projektów wybranych 

do dofinansowania. 

Przedmiotem inwestycji jest remont i rozbudowa budynku szkoły podstawowej 

wraz z odbudową zabytkowej wieżyczki przy ul. Jagiellońskiej.  

Głównym założeniem prowadzenia działalności społecznej w formie CUS i CWAO, 

skupionej w jednym obiekcie jest integracja różnych środowisk działających społecznie 

oraz ich większe otwarcie i dostępność dla mieszkańców.  

Przedsięwzięcie znajduje się na liście podstawowej przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Dobczyce. 

Zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym okres realizacji projektu obejmuje lata 2016-2019. 

Łączne planowane nakłady finansowe to 3 918 886,91 zł. Wnioskowane dofinansowanie 

(2 934 552,64 zł) stanowi 75% kosztów kwalifikowanych. 

W związku z brakiem dofinansowania w 2019 r. rozpoczęto realizację zadania pn. Prace 

budowlane w budynku dawnej szkoły podstawowej przy ul. Jagiellońskiej 2 w Dobczycach celem 

utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

realizowany w ramach programu „Za Życiem”. W dniu 30.05.2019 r. Wojewoda Małopolski 

przyznał Gminie Promesę. W dniu 09.12.2019 r. podpisano umowę nr WP-III.9421.14.2019. 

W dniu 20.12.2019 r. Małopolski Urząd Wojewódzki przekazał dofinansowanie w ramach 

dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1 159 007,00 zł. Trwają prace budowlane. 

 

Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach z wewnętrznymi instalacjami 

oraz zewnętrzną infrastruktura techniczną  

W dniu 12.11.2019 r. zawarto z Wojewodą Małopolskim umowę Nr WF-IV.3/2019, 

na podstawie której przyznano Gminie dotacje w kwocie 3  500 000 zł na realizację zadania. 

W dniu 02.07.2019 r. podpisano umowę nr RI.272.84.2019.ANSU z firmą "WI-BA" Baran 

Wierciak Bochacki s.c. na roboty budowlane w kwocie 14 515 517,57 zł (w tym w 2019 r. kwota 

7 004 585,22 zł). Zadanie kontynuowane w 2020 r. 

Małopolski Urząd Wojewódzki przekazał dofinansowanie w ramach dotacji celowej 

z budżetu państwa w dniu 09.12.2019 r. w kwocie 2 368 364,95 zł, w dniu 18.12.2019 r. 

w kwocie 544 353,00 zł oraz w dniu 19.12.2019 r. w kwocie 587 282,05 zł. Łącznie otrzymano 

3 500 000 zł. 

 

Wdrożenie programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego – 

Małopolska w zdrowej atmosferze 

Działanie to realizowane jest w oparciu o Programu ochrony powietrza dla województwa 

małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze. 

Projekt zakłada m.in. zatrudnienie specjalisty w zakresie ochrony powietrza i efektywności 

energetycznej tzw. Ekodoradcy. Ekodoradca rozpoczął prace w Urzędzie Gminy i Miasta 

Dobczyce  we wrześniu 2016 r. Jego główne zadania to realizacja programów dotacyjnych 

związanych z ograniczeniem niskiej emisji oraz edukacja ekologiczna mieszkańców.  
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2. Przedsięwzięcia zakończone w 2019 roku 

- Rozbudowa, modernizacja przedszkola nr 3 i utworzenie oddziału żłobka  

W dniu 27.04.2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie nr RPMP.11.01.02-12-

0895/17-00-XVII/145/FE/18 na przebudowę istniejących pomieszczeń Przedszkola 

Samorządowego nr 3. 

W 2019 r. zakończono rzeczowo-finansową realizację inwestycji. Zakres zadania 

obejmował przebudowę istniejących pomieszczeń przedszkola, uzupełnienie programu  

użytkowego o salę wielofunkcyjną, adaptację w części na potrzeby żłobka, przeniesienie 

oraz adaptację części magazynowej na kuchnię oraz dostosowaniem do obowiązujących 

przepisów higieniczno - sanitarnych. W ramach inwestycji wykonano siedem oddziałów (jeden 

na parterze przystosowany dla osób niepełnosprawnych oraz sześć na piętrze) oraz oddział 

żłobka zlokalizowany na parterze. Dobudowano skrzydło pełniące funkcję komunikacyjną 

i umożliwiające lokalizację dwóch sal edukacyjnych, sali wielofunkcyjnej pełniącej funkcję sali 

gimnastycznej, jadalni i miejsca występów dla dzieci z pomieszczeniami pomocniczymi. 

W zakresie zagospodarowania terenu zmodernizowano część rekreacyjną dla dzieci, dostarczono 

m.in. urządzenia na plac zabaw. W ramach realizacji projektu przeprowadzono również 

warsztaty projektowe (partycypacja społeczna) mające na celu włączenie rodziców i opiekunów 

dzieci w tworzenie programu funkcjonowania przedszkola. 

W 2019 r. realizowano roboty budowlane oraz podpisano umowy na dostarczenie 

wyposażenia przedszkola, oddziału żłobka, ogrodowe.  

Okres realizacji obejmuje lata 2016-2019. Łączne nakłady finansowe wyniosły 

6 559 613,16 zł (w tym koszty pośrednie 25 541,79 zł). Przyznane dofinansowanie to 75% 

kosztów kwalifikowanych projektu. Przyznane dofinansowanie (Aneks nr 3) 3 850 425,87 zł. 

 

VI.2. Środki pozyskane w 2019 roku  

Gmina Dobczyce jako Beneficjent w 2019 r. pozyskała środki (unijne, krajowe) 

na realizację projektów/zadań, tj.: 

Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Dobczyce 

- celem projektu jest dostosowanie trzech Ośrodków Wychowania Przedszkolnego 

do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, poszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia 

wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, doskonalenie 

umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli OWP do pracy z dziećmi w wieku 

przedszkolnym 

- grupa docelowa projektu: Przedszkole Samorządowe nr 1 w Dobczycach, Oddział 

Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Brzączowicach, Oddział 

Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Tajnego Nauczania w Dziekanowicach  

- główne zadania realizowane w ramach projektu: 1. Prace modernizacyjne 

oraz doposażenie placu zabaw, 2. Zakup i montaż wyposażenia sal pobytu dzieci, 3. Organizacja 

zajęć dodatkowych dla dzieci, 4. Poprawa kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli do pracy 

z dziećmi w wieku przedszkolnym 

- pismem z dnia 18.10.2019 r. poinformowano, iż projekt został umieszczony na liście 

projektów wybranych do dofinansowania 

- umowa o dofinansowanie nr RPMP.10.01.02-12-0245/19-00 z dnia 10.02.2020 r.  

- całkowita wartość Projektu 526 565,45 zł 

- dofinansowanie 447 565,45 zł (UE) 
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- pozyskane dofinasowanie 85% kosztów kwalifikowanych  

- okres realizacji 01.01.2020-31.03.2021 

 

Mieszkańcy Gminy Dobczyce sprawni w internecie 

- celem projektu jest organizacja szkoleń z obsługi komputera oraz korzystania z e -usług, 

podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Dobczyce  

- szkolenia będą skierowane do 120 uczestników w wieku 25+ ze szczególnym 

uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku 50+ 

- szkolenie będzie obejmowało sześć modułów: 1. „Rodzic w Internecie”, 2. „Mój biznes 

w sieci”, 3. „Moje finanse i transakcje w sieci”, 4. „Działam w sieciach społecznościowych”, 5. 

„Tworzę własną stronę internetową (blog)”, 6. „Kultura w sieci” 

- pismem nr 1/08/POPC/2019 z 29.10.2019 r. poinformowano, iż projekt został 

umieszczony na liście projektów wybranych do dofinansowania 

- umowa o dofinansowanie nr 8/POPC/2019 z dnia 05.11.2019 r.   

- całkowita wartość Projektu 63 980,00 zł 

- dofinansowanie 63 980,00  zł (UE) 

- pozyskane dofinasowanie 100% kosztów kwalifikowanych  

- okres realizacji 05.11.2019-30.05.2020 

 

Modernizacja/remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stadniki – Brzeziny 

w km 0+000 - 0+ 321 

- Uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 662/19 z dnia 23.04.2019 r.  

- umowa Nr VI/104/RO/19 z dnia 08.07.2019 r.  

- w dniu 04.12.2019 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przekazał 

dofinansowanie w ramach dotacji celowej w kwocie 77 890,00 zł 

 

Przebudowa drogi wojewódzkiej w zakresie budowy chodnika w ciągu DW 967 

na odcinku ref. 070 km 0+790 - 1+781,07 w Dobczycach ul. Myślenicka – etap II 

- Uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 501/19 z dnia 28.03.2019 r.  

- Porozumienie Nr X/74/TK/19 z dnia 05.07.2019 r. 

- w dniu 22.11.2019 r. otrzymano dofinansowanie w ramach dotacji celowej z samorządu 

województwa małopolskiego w kwocie 314 654,93 zł, w dniu 19.12.2019 r. w kwocie 

23 115,49 zł. Łącznie otrzymano 337 770,42 zł 

 

Przebudowa drogi gminnej Nr 540113K Winiary - Rudnik w km 0+014,00 - 1+971,60 

w miejscowości Rudnik, Gmina Dobczyce 

-  Fundusz Dróg Samorządowych na 2019 r. 

- w dniu 27.12.2019 r. Ministerstwo Infrastruktury przekazało środki w kwocie 

1 715 837,00 zł 
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Remont posadzki boksów garażowych oraz termomodernizacja budynku Remizy 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku 

- Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr VIII/82/19 z dnia 29.04.2019r.  

- umowa Nr II/86/RO/1741/19 z dnia 22.07.2019 r. 

- w dniu 27.11.2019 r. otrzymano dofinansowanie w ramach dotacji celowej w kwocie 

40 127,00 zł 

 

Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach z wewnętrznymi instalacjami 

oraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną 

- umowa Nr WF-IV.3/2019 z dnia 12.11.2019 r. z Wojewodą Małopolskim 

- otrzymano dofinansowanie w ramach dotacji celowej z budżetu państwa w dniu 

09.12.2019 r. w kwocie 2 368 364,95 zł, w dniu 18.12.2019 r. w kwocie 544 353,00 zł oraz 

w dniu 19.12.2019 r. w kwocie 587 282,05 zł. Łącznie otrzymano 3 500 000,00 zł 

 

Prace budowlane w budynku dawnej szkoły podstawowej w przy ul. Jagiellońskiej 2 

w Dobczycach celem utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi realizowany w ramach programu „Za życiem”  

- w dniu 30.05.2019 r. Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Promesę  

- umowa nr WP-III.9421.14.2019 z dnia 09.12.2019 r. 

- w dniu otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1  159 007,00 zł 

 

Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku Orlik w Dobczycach 

- Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr VIII/85/19 z dnia 29.04.2019 r. 

- umowa Nr I/1462/TS/2012/19 z dnia 16.07.2019 r. 

- w dniu 27.11.2019 r. otrzymano dofinansowanie w ramach dotacji celowej w kwocie 

136 000,00 zł 
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VII. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

Współpraca Gminy Dobczyce z organizacjami pozarządowymi określana jest co roku 

w Uchwale Rady Gminy i Miasta Dobczyce w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy 

Dobczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dany 

rok. 

Podjęcie powyższej uchwały poprzedzone jest konsultacjami społecznymi, w trakcie 

których organizacje mogą składać ewentualne uwagi, propozycję zmian, ulepszeń. W wyniku 

takich konsultacji w roku 2018 r. w celu usprawnienia procedury konkursowej,  wykupiono 

usługę dostępu do systemu Witkac.pl, służącego do prowadzenia konkursów ofert. Sys tem 

ten pozwala na łatwiejsze i szybsze składanie ofert przez organizacje pozarządowe. 

Dotychczasowa współpraca z organizacjami pozarządowymi przebiega pomyślnie 

oraz przynosi oczekiwane rezultaty. 

Realizacja Programu współpracy w  2019 r: 

1) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert – 4; 

2) liczba ofert, które wpłynęły od organizacji – 52 (w tym 8 złożonych z ustawy o sporcie 

oraz 5 w ramach „małego grantu”); 

3) liczba umów zawartych z organizacjami na realizację zadań publicznych w ramach 

środków finansowych przekazywanych organizacjom przez samorząd Gminy –  47; 

4) liczba organizacji pozarządowych podejmujących po raz pierwszy zadania publiczne 

w oparciu o dotacje – 3; 

5) wysokość kwot udzielonych dotacji – 535 181,5 zł (faktycznie wykorzystanych 

i rozliczonych – 534 617,05 zł) ; 

   

Na kwotę 535 181,50 zł  składały się następujące zadania: 

1) Wspieranie zadań z zakresu kultury i tradycji, turystyki oraz z zakresu działalności 

na rzecz osób w wieku emerytalnym – 70 000,00 zł; 

 

Tabela 21. Dofinansowane zadania z zakresu kultury i tradycji, turystyki oraz z zakresu 

działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania 

Przyznana 

wysokość 

dotacji 

1.  

 Stowarzyszenie 

"KONSTRUKTORZY 

MARZEŃ" 

Święto Flotylli Pińskiej Dobczyce 2019 5 200,00 zł  

2.  
"Stowarzyszenie Społeczno-

kulturalne Porabie" 

Jezioro Dobczyckie - przeszłość 

i perspektywy. 
4 000,00 zł 

3.  

 Stowarzyszenie Przyjaciół 

Szkoły im. Bohaterów Tajnego 

Nauczania w Dziekanowicach 

Integracja mieszkańców Gminy Dobczyce 

poprzez czynny udział w kulturze, rekreacji 

i sporcie. 

4 000,00 zł 

4.   Stowarzyszenie Granica 
Czym chata bogata- ocalić od zapomnienia 

dawne zwyczaje 
2 500,00 zł 

5.  
 Stowarzyszenie Wspierania 

Kultury "Charstek" 
Dobczyce tradycją i folklorem błyszczące 12 700,00 zł 
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6.  

 Polskie Towarzystwo 

Turystyczno-krajoznawcze 

Oddział w Dobczycach 

"Żywa lekcja historii" 5 000,00 zł 

7.  
 Dobczyckie Stowarzyszenie 

Emerytów i Rencistów 

Organizacja wspólnych imprez z partnerskim 

miastem Sarisske Michalany – Słowacja, 

w tym organizacja jubileuszu 10-ciolecia. 

8 500,00 zł 

8.  

 Polskie Towarzystwo 

Turystyczno-krajoznawcze 

Oddział w Dobczycach 

Turystyka formą edukacji historycznej 3 000,00 zł 

9.  
 Stowarzyszenie Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 
"Edukacja zawsze na czasie" 9 000,00 zł 

10.  

 Polskie Towarzystwo 

Turystyczno-Krajoznawcze 

Oddział w Dobczycach 

Spotkania ze świadkami przeszłości 

w dobczyckim skansenie 
3 500,00 zł 

11.  

 Stowarzyszenie Sympatyków 

i Absolwentów Zespołu Szkół 

im. Witolda Wyspiańskiego 

w Dobczycach 

Kulturalny kulturysta 2 100,00 zł 

12.  
 Stowarzyszenie Społeczno-

kulturalne "gościniec" 
Kultura i tradycja łączy pokolenia 4 000,00 zł 

13.   Stowarzyszenie Kat Dobczyce VIII Dobczyckie Zaduszki Muzyczne 6 500,00 zł 

 

2) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - 85 000,00 zł (faktycznie wykorzystana – 

84 732,37 zł); 

Tabela 22. Dofinansowane zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania 

Przyznana 

wysokość 

dotacji 

1.  
 Stowarzyszenie wspierania kultury 

„CHARSTEK” 

Upowszechnianie Polskich Tańców 

Narodowych w formie towarzyskiej 

poprzez rywalizacje sportową.  

12 000,00 zł 

2.  
 Stowarzyszenie Inicjatyw 

Lokalnych - Kornatka Wespół 
Zdrowy kręgosłup 2 500,00 zł 

3.   Klub Sportowy Raba 
„Szkolenie Sportowe dzieci 

i młodzieży w zakresie piłki siatkowej 

dziewcząt” 

3 500,00 zł 

4.   Stowarzyszenie Łucznicze Achilles 

Udział w zawodach sportowych 

zawodników Stowarzyszenia 

Łuczniczego "Achilles" 

6 500,00 zł 

5.  
 Stowarzyszenie Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 
Rozwijamy się w każdym wieku 1 750,00 zł 

6.  
 Ognisko Towarzystwa Krzewienia 

Kultury Fizycznej w Dobczycach 

Udział w zawodach sportowych dzieci, 

młodzieży i dorosłych. 
3 000,00 zł 

7.  
 Stowarzyszenie Klub Sportowy 

"Podkowa" w Nowej Wsi 

"Największe szczęście w świecie 

na końskim leży grzbiecie" 
4 500,00 zł 

8.  
 Małopolskie Stowarzyszenie 

Nordic Walking 
Kije + woda = radość i przygoda 2 000,00 zł 

9.   Klub Sportowy Futbol Brzączowice 
obóz sportowy dla dzieci z Brzączowic 

i Gminy Dobczyce 
3 000,00 zł 
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10.  
 Uczniowski Klub Sportowy 

Elektron 

Prowadzenie zajęć sportowo-

rekreacyjnych dla młodzieży 
3 250,00 zł 

11.  
 Ognisko Towarzystwa Krzewienia 

Kultury Fizycznej w Dobczycach 

Sekcja gimnastyki profilaktycznej 

dla kobiet 60+. 
1 000,00 zł 

12.  
 Stowarzyszenie Wspierania 

Inicjatyw Społecznych 

"Communicare" 

Aktywizacja Klubu Małego Strażaka” 

Iskierka” 
4 700,00 zł 

13.  
 Klub Sportowy "Towarzystwo 

Sportowe Dobczyce Goats" 

Akademia Koszykówki - Dobczyce 

GOATS 
2 700,00 zł 

14.  
 Ognisko Towarzystwa Krzewienia 

Kultury Fizycznej w Dobczycach 
Organizacja imprez sportowych. 3 015,00 zł 

15.  
 Ludowy Klub Sportowy 

Dziecanovia 

Poszerzenie oferty LKS Dziecanovia  

poprzez organizację zajęć sportowych 

i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży 

w 2019r. 

5 000,00 zł 

16.  
 Małopolski Klub Sportowy 

Koyama 

Prowadzenie zajęć sportowo-

rekreacyjnych oyama karate 
4 425,00 zł 

17.  
 Stowarzyszenie ROZBIEGANE 

DOBCZYCE 

III Rodzinny Mini Festiwal Biegowy 

„O złotą kózkę” 
12 500,00 zł 

18.   Stowarzyszenie Sportownia Speed-Ball Dobczyce 4 000,00 zł 

19.  
 Ognisko Towarzystwa Krzewienia 

Kultury Fizycznej w Dobczycach 

Organizacja zajęć i turniejów 

szachowych. 
5 660,00 zł 

 

3) Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy i Miasta Dobczyce z miejsca 

zamieszkania dziecka do Ośrodka Wychowawczo Rehabilitacyjnego w Myślenicach 

i z powrotem do miejsca zamieszkania – 48 181,50 zł (faktycznie wykorzystana i rozliczona 

to 47 617,05 zł; 

4) Ochrona pszczoły miodnej na terenie Gminy i Miasta Dobczyce – 4 000,00 zł; 

5) Działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących 

działalność pożytku publicznego tzw. regranting – 10 000,00 zł; 

6) Zadania w zakresie organizacji działań i zajęć w ramach profilaktyki uzależnień  – 

10 000,00 zł;  Jest to wydatek związany z realizacją zadania w zakresie organizacji działań 

i zajęć w ramach profilaktyki uzależnień. Dotacje zostały przyznane w formie małego grantu 

(art.19a). 

Tabela 23. Dofinansowane zadania z zakresu profilaktyki uzależnień 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania 

Przyznana 

wysokość 

dotacji 

1.  

Dobczyckie 

Stowarzyszenie 

Emerytów i Rencistów 

Wycieczki i edukacja kampanii – zachowaj trzeźwy 

umysł – Trzeźwy umysł w każdym okresie życia 
2 500,00 zł 

2.  OSP Sieraków 

Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży jako 

alternatywne zachowanie wobec uzależnień – Młodzi 

strażacy a współczesne zagrożenia uzależnień 

1 700,00 zł 

3.  OSP Brzączowice 

Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży jako 

alternatywne zachowanie wobec uzależnień – Młodzi 

strażacy a współczesne zagrożenia uzależnień 

1 700,00 zł 
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4.  Hufiec ZHP Myślenice Wakacje harcerskie 2019 2 600,00 zł 

5.  
Stowarzyszenie 

"KONSTRUKTORZY 

MARZEŃ" 

Świętowanie bez używek – trzeźwość oznaką 

patriotyzmu 
1 500,00 zł 

 

7) Realizacja zadań na podstawie Uchwały Nr XXXII/237/12 Rady Miejskiej 

w Dobczycach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania 

zadań własnych Gminy Dobczyce w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu   – 308 000,00 zł 

(uchwała podejmowana na podstawie ustawy o sporcie) . 

Jest to wydatek związany z realizacją zadania związanego z uchwałą Rady Miejskiej 

w Dobczycach w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy 

Dobczyce w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu. Wpłynęło 8 wniosków w tym zakresie.  

 

Tabela 24. Dofinansowane zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu   

Lp. 
Nazwa 

organizacji 
NAZWA ZADANIA DOTACJA 

1.  KS Raba 
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie 

piłki nożnej. 
130 000,00 zł 

2.  LKS Rokita 

Popularyzacja i  rozwój kultury fizycznej i sportu 

w Kornatce poprzez szkolenie zawodników 

i rozgrywki piłkarskie . 

44 000,00 zł 

3.  
LKS 

Dziecanovia 

Prowadzenie sekcji piłkarskiej i udział drużyn 

piłkarskich w rozgrywkach ligowych piłki nożnej 
46 000,00 zł 

4.  LKS Iskra Prowadzenie sekcji piłki nożnej w Brzączowicach. 27 000,00 zł 

5.  UKS Płomień Piłka nożna jako forma spędzania czasu wolnego. 9 000,00 zł 

6.  UKS Orzeł 

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży obejmujące 

organizacje zgrupowań i rozgrywek oraz 

prowadzenie zajęć treningowych różnych dyscyplin 

sportowych. 

30 000,00 zł 

7.  
KS Futbol 

Brzączowice 

Ruch to zdrowie – piłka nożna jako forma 

współzawodnictwa, wychowania i dyscypliny 
15 000,00 zł 

8.  
Ognisko TKKF 

w Dobczycach 

Uczestnictwo sekcji tenisa stołowego TKKF 

Dobczyce w rozgrywkach ligowych 

i współzawodnictwie dzieci i młodzieży 

organizowanych przez PZTS oraz KOZTS 

7000,00 zł 

  SUMA 308 000,00 zł 
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Ponadto Gmina Dobczyce nieodpłatnie użycza lokale dla organizacji pozarządowych:  

Budynek przy ul. Kilińskiego 4 w Dobczycach dla Dobczyckiego Stowarzyszenia 

Emerytów i Rencistów, pow. użytkowa 67,2 m
2
. 

Lokal przy ul. Rynek 21, Dobczyce dla  Stowarzyszenia ISPINA, pow. użytkowa 21,66 m
2
. 

    

Na terenie Gminy Dobczyce działa 58 organizacji pozarządowych:   

1) Dobczycki Klub Biegacza;  

2) Dobczycki Klub Tenisowy TOP SPIN;  

3) Dobczyckie Centrum Wsparcia;  

4) Dobczyckie Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów;  

5) Dobczyckie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast;  

6) Izba Gospodarcza Dorzecza Raby;  

7) Klub Sportowy "Futbol Brzączowice";  

8) Klub Sportowy „Podkowa”;  

9) Klub Sportowy „Towarzystwo Sportowe Dobczyce Goats";  

10) Koło Gospodyń Wiejskich w  Bieńkowicach; 

11) Koło Gospodyń Wiejskich w Brzączowicach; 

12) Koło Gospodyń Wiejskich w Brzezowej; 

13) Koła Gospodyń Wiejskich w Dziekanowicach; 

14) Koła Gospodyń Wiejskich w Kędzierzynce; 

15) Koła Gospodyń Wiejskich w Rudniku; 

16) Koła Gospodyń Wiejskich w Skrzynce; 

17) Koła Gospodyń Wiejskich w Stadnikach; 

18) Koło Emerytów i Rencistów;  

19) KS "Raba"; 

20) LKS "Dziecanovia"; 

21) LKS "Iskra"; 

22) LKS "Rokita";  

23) Małopolskie Stowarzyszenie Nordic Walking; 

24) Ochotnicza Straż Pożarna w Bieńkowicach;  

25) Ochotnicza Straż Pożarna w Brzączowicach;  

26) Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezowej;  

27) Ochotnicza Straż Pożarna w Dobczycach;  

28) Ochotnicza Straż Pożarna w Dziekanowicach;  

476 689,16 zł 486 858,50 zł 

535 181,50 zł 

0,00 zł

100 000,00 zł

200 000,00 zł

300 000,00 zł

400 000,00 zł

500 000,00 zł

600 000,00 zł

2017 r.  - 41 umów 2018 r.  - 48 umów 2019 r.  - 47 umów

Wysokość udzielonych dotacji dla organizacji w zł
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29) Ochotnicza Straż Pożarna w Kędzierzynce;  

30) Ochotnicza Straż Pożarna w Kornatce;  

31) Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi;  

32) Ochotnicza Straż Pożarna w Rudniku;  

33) Ochotnicza Straż Pożarna w Sierakowie; 

34) Ochotnicza Straż Pożarna w Skrzynce;  

35) Ochotnicza Straż Pożarna w Stadnikach;  

36) Ochotnicza Straż Pożarna w Stojowicach;  

37) Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej;  

38) Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych;  

39) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Dobczyce; 

40) Społeczny Komitet Opieki nad Zabytkami Dobczyc;  

41) Stowarzyszenie GRANICA;  

42) Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych - Kornatka – Wespół;  

43) Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych ISPINA Dobczyce;  

44) Stowarzyszenie Integracji Rodziny "WIĘŹ";  

45) Stowarzyszenie KAT Dobczyce;  

46) Stowarzyszenie Konstruktorzy Marzeń;  

47) Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły im. Bohaterów Tajnego Nauczania w Dziekanowicach ;  

48) Stowarzyszenie Rozbiegane Dobczyce;  

49) Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne GOŚCINIEC;  

50) Stowarzyszenie Sympatyków i Absolwentów Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa 

Tischnera w Dobczycach;  

51) Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku;  

52) Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych „Communicare”;  

53) Stowarzyszenie Wspierania Kultury CHARSTEK;  

54) Stowarzyszenie Łucznicze "Achilles";  

55) UKS "Elektron";  

56) UKS "Orzeł";  

57) UKS "Płomień";  

58) Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „PoRabie”. 
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VIII. Edukacja  

Gmina Dobczyce  w roku 2019 była organem prowadzącym dla: 7 gminnych szkół 

podstawowych, 2 przedszkoli samorządowych, szkoły muzycznej I stopnia i poradni 

psychologiczno-pedagogicznej.  

Łączne dochody pozyskane z subwencji, dotacji oraz dochodów innych w 2019 roku 

wyniosły: 17 154 471,39 zł, na co składają się: subwencja oświatowa (podstawowa i dodatkowa) 

dla szkół i przedszkoli, zwiększenie subwencji z rezerwy oświatowej, dotacja przedszkolna, 

dotacja podręcznikowa i na wyprawkę szkolną, inne dotacje związane z utrzymaniem poradni 

psychologiczno – pedagogicznej, a także dochody z opłat za przedszkola i inne dochody  

(wynajem sal), w tym:  

 część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – 15 292 606,58 zł, 

 dotacja przedszkolna – 624 335,00 zł, 

 inne dochody – 1 237 529,81 zł. 

 

Łączne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem oświaty w 2019 roku wyniosły  

25 251 823,42 zł, na co składają się wydatki: 

 szkół  podstawowych w wysokości 13 088 272,86 zł,  

 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 1 722 083,32 zł,  

 gimnazjum (ostatni rok funkcjonowania) 1 029 087,06 zł,  

  przedszkoli  samorządowych  3 090 115,62 zł,  

 na dowożenie uczniów 382 438,84 zł,  

 szkoły muzycznej 1 259 410,18 zł,  

 na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 73 683,35 zł,  

 na kształcenie specjalne w przedszkolach 280 069,07 zł,  

 na kształcenie specjalne w szkołach podstawowych 1  141 738,03 zł,   

 na kształcenie specjalne w gimnazjach 86 441,84 zł,  

 na zakup podręczników 131 154,97 zł, 

 na utrzymanie świetlicy w szkołach podstawowych 751 936,49  zł,  

 na projekt „Wyprawka szkolna” oraz zasiłki i stypendia szkolne 132  126,12 zł,  

 na pozostałą działalność placówek oświatowych 128 061,90 zł, 

 na dotację dla niepublicznego przedszkola oraz dla innych gmin z tytułu wychowania 

przedszkolnego 445 375,92 zł, 

 funkcjonowanie CUW - 766 098,55 zł,   

 na prowadzenie poradni psychologiczno–pedagogicznej 739 029,30 zł. 
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Tabela 25. Wysokość przyznawanej subwencji oświatowej w przeliczeniu na dziecko na rok  

  2017 2018 2019 

Subwencja oświatowa na 

dziecko w SP 

Miasto:  5 361,05 zł Miasto: 5 500,18 zł Miasto: 5 620,74 zł 

Wieś: 7 505,47 zł Wieś: 7 700,25 zł Wieś: 7 869,03 zł 

(w tym dodatek na 

dziecko na wsi 2 

144,42 zł) 

(w tym dodatek na 

dziecko na wsi 

2 200,07 zł) 

(w tym dodatek 

na dziecko na wsi 

2 248,29 zł) 

Subwencja oświatowa na 

dziecko w przedszkolu (6-

ciolatek): 

Miasto:  4 020,79 zł Miasto: 4 125,13 zł Miasto: 4 215,55 zł 

Wieś: 4342,45 zł Wieś: 4 455,15 zł Wieś: 4 552,80 zł 

(w tym dodatek 

na dziecko na wsi 

804,16 zł) 

(w tym dodatek 

na dziecko na wsi 

825,03 zł) 

(w tym dodatek 

na dziecko na wsi 

843,11 zł) 

Dotacja przedszkolna na dzieci 

w Przedszkolach i oddziałach 

przedszkolnych  (dzieci 

pięcioletnie i młodsze): 

1 338,00 zł 1 370,00 zł 1 403,00 zł 

 

Źródła finansowania zadań oświatowych 

 

 

Liczba etatów w jednostkach podległych została przestawiona w rozdziale II.  

14 195 774,81 zł 

2 201 810,98 zł 
756 885,60 zł 

3 420 529,03zł 

3 349 900,40 zł 
1 326 922,60 zł 

0,00 zł

2 000 000,00 zł

4 000 000,00 zł

6 000 000,00 zł

8 000 000,00 zł

10 000 000,00 zł

12 000 000,00 zł

14 000 000,00 zł

16 000 000,00 zł

18 000 000,00 zł

20 000 000,00 zł

Szkoły

17 616 303,84 zł

Przedszkola

5 551 711,38 zł

Pozostałe

2 083 808,20 zł

środki zewnętrzne (subwencja oświatowa i dotacje) środki własne z budżetu Gminy
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Tabela 26. Liczba oddziałów w szkołach wg stanu na 30 września 

 
2017 rok 2018 rok 2019 rok 

SP Brzączowice 8 10 10 

SP1 Dobczyce 20 18 18 

SP Dziekanowice 7 8 8 

SP Kornatka 8 9 9 

SP Nowa Wieś 7 8 8 

SP Stadniki 8 9 9 

SP2 Dobczyce 21 24 21 

RAZEM 79 86 83 

 

Tabela 27. Liczba oddziałów przedszkolnych w szkołach i liczba oddziałów w przedszkolach 

wg stanu na 30 września 

   2017 rok 2018 rok 2019 rok 

Niepubliczne Przedszkole Bajkoland 2 2 1 

PS1 Dobczyce 8 8 8 

PS3 Dobczyce 6 6 7 

SP Brzączowice 3 3 4 

SP Dziekanowice 3 3 3 

SP Kornatka 2 2 2 

SP Nowa Wieś 1 1 1 

SP Stadniki 2 2 2 

RAZEM 27 27 28 

 

  

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00

SP nr 1 Dobczyce

SP  nr 2 Dobczyce

SP  w Brzączowicach

SP  w Dziekanowicach

SP  w Kornatce

SP  w Nowej Wsi

SP w Stadnikach

Szkoła Muzyczna I Stopnia

PS  nr 1 w Dobczycach

PS nr 3 w Dobczycach

Żłobek

Liczba etatów w placówkach oświatowych w latach 2017 - 2019 

2019 2018 2017
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Tabela 28. Liczba uczniów w szkołach  

 Jednostka  2017 rok 2018 rok 2019 rok 

SM Dobczyce 146 134 135 

SP Brzączowice 146 177 181 

SP1 Dobczyce 459 385 352 

SP Dziekanowice 77 97 107 

SP Kornatka 105 123 124 

SP Nowa Wieś 63 64 59 

SP Stadniki 143 154 147 

SP2 Dobczyce 516 555 458 

RAZEM 1655 1689 1563 

 

Tabela 29. Liczba uczniów z orzeczeniami w szkołach podstawowych wg stanu 

na 30 września 

  2017 rok 2018 rok 2019 rok 

SM Dobczyce 0 0 0 

SP Brzączowice 12 15 14 

SP1 Dobczyce 11 12 11 

SP Dziekanowice 1 4 5 

SP Kornatka 3 6 7 

SP Nowa Wieś 3 1 1 

SP Stadniki 4 3 2 

SP2 Dobczyce 21 23 22 

RAZEM 55 64 62 

 

Tabela 30. Liczba dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych wg stanu 

na 30 września 

  2017 2018 2019 

Niepubliczne Przedszkole Bajkoland 25 29 10 

PS1 Dobczyce 195 199 197 

PS3 Dobczyce 145 143 172 

SP Brzączowice 71 75 94 

SP Dziekanowice 63 59 63 

SP Kornatka 50 50 49 

SP Nowa Wieś 18 17 23 

SP Stadniki 50 47 50 

RAZEM 617 619 658 
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Tabela 31. Liczba dzieci z orzeczeniami w przedszkolach i oddziałach przeszklonych  

wg stanu na 30 września  

  2017  2018 2019 

Niepubliczne Przedszkole Bajkoland 1 0 0 

PS1 Dobczyce 6 9 10 

PS3 Dobczyce 1 3 4 

SP Brzączowice 2 2 1 

SP Dziekanowice 1 1 2 

SP Kornatka 3 2 3 

SP Nowa Wieś 0 1 0 

SP Stadniki 0 1 1 

RAZEM 14 19 21 

 

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach o potrzeb ie kształcenia specjalnego 

oraz rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania, dziec i w przedszkolach 

i uczniowie szkół mieli zorganizowane zajęcia rewalidacji indywidualnej. 

Nauczyciele prowadzący zajęcia z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

ukończyli studia i kursy kwalifikacyjne z zakresu: oligofrenopedagogiki, edukacji integracyjnej 

z rewalidacją indywidualną, logopedii, pedagogiki społeczno-opiekuńczej, gimnastyki 

korekcyjno-kompensacyjnej, pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie z terapią zajęciową, 

terapii pedagogicznej, surdopedagogiki, pedagogiki specjalnej, socjoterapii, pedagogiki 

opiekuńczo-wychowawczej, tyflopedagogiki, diagnozy i terapii pedagogicznej, podstaw 

oddziaływań terapeutycznych w wieku rozwojowym, korekcji wad postawy. Nauczyciele stale 

podnoszą kwalifikacje, by w pełni realizować z dziećmi zalecenia zawarte w orzeczeniach.  

Najwyższy średni wynik w Gminie (w %) osiągnęli uczniowie z języka polskiego (66 %), 

Gmina Dobczyce  uzyskała jednak o 1% wynik niższy niż powiat i województwo, a na poziomie 

kraju o 3 % wyższy. Najsłabiej w Gminie wypadła matematyki (51%),  utrzymując średnią 

powiatu. Mimo najsłabszego wyniku uzyskała o 1 % wyższy wynik niż średnia wojewódzka oraz 

o 6 % wyższy wynik od średniej krajowej.    

W Gminie Dobczyce  najlepsze wyniki osiągnęła klasa 8 Szkoły Podstawowej 

w Stadnikach (73 % z języka polskiego), 58 % z matematyki. Z języka angielskiego najlepsze 

wyniki osiągnęła Szkoła Podstawowa nr 1 w Dobczycach (66%).   

 

Tabela 32. Wyniki egzaminów ósmoklasistów  

 Język polski Matematyka Język angielski 

Szkoła Podstawowa w Stadnikach  73% 58% 57% 

Szkoła Podstawowa w Dziekanowicach 59% 34% 45% 

Szkoła Podstawowa w Kornatce 58% 56% 42% 

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi 55% 26% 45% 

Szkoła Podstawowa w Brzączowicach 63% 45% 58% 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Dobczycach 69% 57% 66% 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Dobczycach 68% 52% 62% 

Gmina Dobczyce  66% 51% 58% 

Powiat  67% 51% 62% 

Województwo  67% 50% 62% 

Kraj 63% 45% 59% 
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Wyniki egzaminów Szkoły Muzycznej I-go Stopnia: 

- Wyniki z przesłuchań Centrum Edukacji Artystycznej w roku szkolnym 2018/2019 

uczniowie Szkoły Muzycznej osiągnęli  średnio 18 punktów, przy średniej krajowej 

18,6 punktów.  

- Wyniki z badań Centrum Edukacji Artystycznej w szkołach muzycznych I stopnia  

z przedmiotów kształcenie słuchu i audycje muzyczne uczniowie Szkoły Muzycznej osiągnęli 

średnio 79,86 % przy średniej krajowa 61,8 % 

 

Realizując postanowienia ustawy Prawo oświatowe, Gmina Dobczyce organizuje 

i finansuje dowóz uczniów do szkół i przedszkoli, dla których jest organem prowadzącym. 

Na wniosek rodziców, których dzieci posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego Gmina Dobczyce organizuje przewóz tych uczniów/dzieci 

lub w przypadku gdy przewóz zapewnia rodzic zwraca im część kosztów ponoszonych 

przez nich. Łączny koszt dowozu wszystkich uczniów w 2019 roku wyniósł: 382 438,84 zł.  
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Tabela 33. Dowóz uczniów i dzieci do szkoły i przedszkoli - dowóz zapewnia Gmina.  

Lp. Nazwa Szkoły 
Liczba dowożonych uczniów i dzieci 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

1 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana 

Pawła II w Dobczycach / Gimnazjum 

w Dobczycach 

247 171 28 

2 

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 

Tajnego Nauczania w 

Dziekanowicach 

42 41 49 

3 

Szkoła Podstawowa im. Marii 

Konopnickiej w Brzączowicach 
49 63 71 

4 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. K.K. 

Baczyńskiego w Dobczycach 
33 38 58 

5 

Szkoła Podstawowa im. Stefana 

Kardynała Wyszyńskiego w 

Stadnikach 

123 130 129 

6 

Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi 

Królowej Polski w Kornatce 
30 42 39 

7 

Przedszkole Samorządowe nr 1 

w Dobczycach 
1 - 

 

 

Tabela 34. Dzieci niepełnosprawne z terenu Gminy Dobczyce dowożone do szkoły.  

Lp. Nazwa Szkoły 

Liczba dzieci niepełnosprawnych dowożonych 

do szkoły 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

1 
Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy w Myślenicach 
9 11 12 

2 
Małopolska Szkoła Gościnności: 

Zespół Szkół 
- 1 1 

3 

Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy im. ks. Jana 

Twardowskiego w Bochni 

1 1 1 
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Tabela 35. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół przez rodziców:  

Lp. Nazwa Szkoły 
Liczba dzieci dowożonych przez rodziców 

do szkoły 

 
2017/2018 2018/2019 2019/2020 

1. 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego 

w Krakowie 

1 - - 

2. 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących 

w Krakowie 

1 - - 

3. 
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Tajnego 

Nauczania w Dziekanowicach 
1 1 1 

4. Liceum Sióstr Prezentek w Krakowie 1 - - 

5. 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. 

K.K.Baczyńskiego w Dobczycach 
3 1 - 

6. 

Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia 

Stefana Kardynała Wyszyńskiego 

w Zakliczynie 

1 1 1 

7. 
Przedszkole ''Przystanek Przedszkolak" 

w Krakowie 
1 2 1 

8. 
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w 

Dobczycach / Gimnazjum w Dobczycach 
2 2 3 

9. 
Niepubliczne Przdszkole "Rozwijanka" 

w Wieliczce 
5 3 2 

10. Zespół Szkół w Dobczycach 1 1 - 

11. 
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej 

w Brzączowicach 
5 3 3 

12. OREW w Myślenicach 1 - 1 

13. 
Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny 

''Teraz My" w Wieliczce 
1 2 1 

14. 
Małopolska Szkoła Gościnności. II Liceum 

Ogólnokształcące w Myślenicach 
1 - - 

15. 
Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego w Stadnikach 
2 1 - 

16. 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

w Myślenicach 
2 3 2 

17. 
Powiatowe Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce 
1 - - 

 18. 
Szkoła Podstawowa im. św. Brata Alberta 

w Czechówce 
- 1 1 

19. 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło 

w Myślenicach 

- 1 - 

 20. 

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna "AGAJA" 

w Krakowie / Przedszkole "UKŁADANKA" 

- 2 - 
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Tabela 36. Liczba dzieci dowożonych do placówek oświatowych przez rodziców.   

Lp. Dowóz do placówek: 
Liczba dzieci dowożonych przez rodziców do szkoły 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

1 na terenie Gminy 14 9 7 

2 poza terenem Gminy 16 15 9 

Razem 30 24 16 

 

Dowożenie uczniów jest w 100% finansowane z własnych środków budżetowych Gminy, 

nie przysługuje na to zadanie subwencja oświatowa.  

Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 129  245,60 zł. Stypendia szkolne 

przyznano 146 uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jedenaścioro dzieci 

otrzymało zasiłki szkolne. Na realizację powyższego zadania pozyskano dotację 

w wys. 103 396,48 zł. W ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” przekazano 

dla 8 uczniów szkół ponadpodstawowych kwotę 2 880,52 zł na zakup podręczników. 

 

Tabela 37. Porównanie dochodów i wydatków w latach 2018 – 2019  w zł 

 

 

 

  

Razem dochody
Suma 

Wydatków

Różnica 

(dochody-

wydatki)

Razem dochody Suma Wydatków

Różnica 

(dochody-

wydatki)

SP nr 1 3 058 818,17 3 603 953,63 zł -545 135,46 zł 2 701 505,78 zł 3 814 424,23 zł -1 112 918,45 zł

SP Stadniki 1 480 948,02 zł 1 674 294,99 zł -193 346,97 zł 1 494 088,90 zł 1 872 895,42 zł -378 806,52 zł

SP Brzączowice 1 685 996,57 zł 2 104 284,75 zł -418 288,18 zł 2 150 072,79 zł 2 571 627,66 zł -421 554,87 zł

SP Kornatka 1 161 371,85 zł 1 668 126,08 zł -506 754,23 zł 1 264 681,89 zł 1 907 331,79 zł -642 649,90 zł

SP Nowa Wieś 666 874,35 zł 1 049 983,40 zł -383 109,05 zł 674 577,27 zł 1 274 450,83 zł -599 873,56 zł

SP Dziekanowice 941 919,14 zł 1 416 215,16 zł -474 296,02 zł 1 062 860,79 zł 1 676 975,80 zł -614 115,01 zł

PS1 Dobczyce 657 982,66 zł 1 608 037,77 zł -950 055,11 zł 752 722,64 zł 1 737 183,16 zł -984 460,52 zł

PS3 Dobczyce 385 341,20 zł 1 319 544,32 zł -934 203,12 zł 462 913,79 zł 1 525 010,18 zł -1 062 096,39 zł

SP NR 2 3 225 424,42 zł 4 582 819,67 zł -1 357 395,25 zł 3 807 172,31 zł 5 080 570,05 zł -1 273 397,74 zł

Szkoła Muzyczna 1 503 499,33 zł 1 124 324,36 zł 379 174,97 zł 1 416 836,31 zł 1 262 170,18 zł 154 666,13 zł

Poradnia PP 650 438,18 zł 651 007,00 zł -568,82 zł 633 539,73 zł 746 206,30 zł -112 666,57 zł

Bajkoland 61 221,05 zł 196 454,96 zł -135 233,91 zł 40 687,00 zł 203 576,40 zł -162 889,40 zł

CUW 112 068,15 zł 958 801,48 zł -846 733,33 zł 15 963,84 zł 1 056 034,80 zł -1 040 070,96 zł

MGOPS - stypendia

socjalne, zasiłki szkolne
99 004,52 zł 123 755,60 zł -24 751,08 zł 103 396,48 zł 129 245,60 zł -25 849,12 zł

Gmina Dobczyce 211 061,11 zł 425 040,02 zł -213 978,91 zł 573 451,87 zł 394 121,02 zł 179 330,85 zł

Razem 15 901 968,72 zł 22 506 643,19 zł -6 604 674,47 zł 17 154 471,39 zł 25 251 823,42 zł -8 097 352,03 zł

2018 2019
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Tabela 38. Średnioroczny koszt utrzymania ucznia w szkole  

L.p. Jednostka 

Ilość uczniów 

wg metryczki 

- 

średnioroczna 

Wykonanie 

wydatków - Rb-

28S (rozdziały 

80101, 

80146,80132,8019

5,80150,80152,85

401) 

Koszt roczny 

utrzymania 

ucznia= 

wydatki/ilość 

uczniów 

1 
Szkoła Podstawowa 

w Brzączowicach 
178 1 992 565,97 zł     11 194,19 zł  

2 
Szkoła Podstawowa 

w Dziekanowicach 
100 1 274 881,78 zł           12 748,82 zł  

3 
Szkoła Podstawowa Nr 2 

w Dobczycach 
523 5 080 570,05 zł             9 714,28 zł  

4 
Szkoła Podstawowa Nr 1 

w Dobczycach 
374 3 814 424,23 zł           10 199,00 zł  

5 Szkoła Podstawowa w Kornatce 123 1 528 375,58 zł           12 425,82 zł  

6 Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi 62 1 115 749,93 zł           17 995,97 zł  

7 Szkoła Podstawowa w Stadnikach 152 1 547 566,12 zł           10 181,36 zł  

8 
Szkoła Muzyczna I stopnia 

w Dobczycach 
134 1 262 170,18 zł             9 419,18 zł  

 
 RAZEM 1646 17 616 303,84 zł           10 702,49 zł  

 

 

 

  

zł0,00

zł2 000,00

zł4 000,00

zł6 000,00

zł8 000,00

zł10 000,00

zł12 000,00

zł14 000,00

zł16 000,00

zł18 000,00

zł20 000,00

Koszt roczny utrzymania szkoły w przeliczeniu na jednego ucznia 
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Tabela 39. Średnioroczny koszt  utrzymania przedszkolaka  

L.p. Jednostka 

Ilość 

uczniów 

wg 

metryczki 

Wykonanie 

wydatków - Rb-

28S 

(80103,80104,80

149,80195) 

Koszt roczny 

utrzymania 

ucznia= 

wydatki/ilość 

uczniów 

1 Szkoła Podstawowa w Brzączowicach 81 579 061,69 zł  7 148,91 zł  

2 

Szkoła Podstawowa 

w Dziekanowicach 
60 

                                                      

402 094,02 zł  
6 701,57 zł  

3 
Szkoła Podstawowa w Stadnikach 48 

                                                      

325 329,30 zł  
 6 777,69 zł  

4 
Szkoła Podstawowa w Kornatce 50 

                                                      

378 956,21 zł  
 7 579,12 zł  

5 
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi 19 

                                               

158 700,90 zł  
8 352,68 zł  

6 PS Nr 1 w Dobczycach 198 1 737 183,16 zł   8 773,65 zł  

7 PS Nr 3 w Dobczycach 153 1 525 010,18 zł  9 967,39 zł  

 

RAZEM 609 5 106 335,46 zł   8 384,79 zł  

 

 

  

zł0,00

zł2 000,00

zł4 000,00

zł6 000,00

zł8 000,00

zł10 000,00

zł12 000,00

Koszt roczny utrzymania przedszkola w przeliczeniu na jednego 

przedszkolaka  
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Tabela 40. Wydatki na utrzymanie placówek oświatowych w Gminie Dobczyce w 2019 roku 

Nazwa placówki Wydatki inne 
Wydatki 

Przedszkola 

Wydatki- 

szkoła 
Wydatki bieżące 

Suma 

Wydatków 

SP nr 1     3 814 424,23 zł  3 814 424,23 zł   3 814 424,23 zł  

SP Stadniki   325 329,30 zł  1 547 566,12 zł  1 872 895,42 zł  1 872 895,42 zł  

SP Brzączowice   579 061,69 zł  1 992 565,97 zł  2 571 627,66 zł  2 571 627,66 zł  

SP Kornatka   378 956,21 zł  1 528 375,58 zł  1 907 331,79 zł  1 907 331,79 zł  

SP Nowa Wieś   158 700,90 zł  1 115 749,93 zł  1 274 450,83 zł  1 274 450,83 zł  

SP 

Dziekanowice 
  402 094,02 zł  1 274 881,78 zł  1 676 975,80 zł  1 676 975,80 zł  

PS Nr 1   1 737 183,16zł    1 737 183,16 zł  1 737 183,16 zł  

PS Nr 3   1 525 010,18zł    1 525 010,18 zł  1 525 010,18 zł  

SP nr 2     5 080 570,05 zł  5 080 570,05 zł  5 080 570,05 zł  

SM     1 262 170,18 zł  1 262 170,18 zł  1 262 170,18 zł  

PPP 746 206,30zł      746 206,30 zł  746 206,30 zł  

Bajkoland   203 576,40 zł    203 576,40 zł  203 576,40 zł  

CUW 1 056 034,80zł      1 056 034,80 zł  1 056 034,80 zł  

MGOPS -  

stypendia 

socjalne, zasiłki 

szkolne 

129 245,60zł      129 245,60 zł  129 245,60 zł  

Gmina 

Dobczyce 
152 321,50zł  241 799,52zł    394 121,02 zł  394 121,02 zł  

Razem 2 083 808,20zł  5 551 711,38zł  17 616 303,84zł  25 251 823,42 zł  25 251 823,42 zł  

 

Razem dofinansowanie zadań oświatowych ze środków własnych Gminy wynosiło 

8 190 223,12 zł.  

W terminie do dnia 20 stycznia każdego roku organ prowadzący szkołę będący jednostką 

samorządu terytorialnego przeprowadza analizę poniesionych w poprzednim roku 

kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich 

wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karta Nauczyciela oraz średniorocznej struktury 

zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.  

W przypadku nieosiągnięcia w roku podlegającym analizie wysokości średnich 

wynagrodzeń - organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego ustala 

kwotę różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w danym roku 

a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3, 

ustalonych w danym roku.  

Kwota różnicy, o której mowa w ust. 2, jest dzielona między nauczycieli zatrudnionych 

i pobierających wynagrodzenie w roku, dla którego ustalono kwotę różnicy, w szkołach 

prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego i wypłacana w terminie do dnia 

31 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, dla którego wyliczono kwotę różnicy, 

w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego.  

Następnie sporządzane jest sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy 

w terminie do 10 lutego roku kalendarzowego następującego po roku, który podlegał analizie. 

Sprawozdanie przedkładane jest do: RIO, Rady Miejskiej, Dyrektorom szkół oraz związkom 

zawodowym.  
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Tabela 41. Wysokość wskaźników określonych w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela w 2019 r . 

Stopień awansu zawodowego Wysokość wskaźników  

Nauczyciel stażysta  100% 

Nauczyciel kontraktowy 111% 

Nauczyciel mianowany 144% 

Nauczyciel dyplomowany 184% 

 

Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli za 2019 r. w odniesieniu do wysokości średnich 

wynagrodzeń ministerialnych zostały osiągnięte we wszystkich 4 stopniach awansu 

zawodowego: stażystów, kontraktowi, mianowani  i dyplomowani. W związku z powyższym 

za rok 2019 w Gminie Dobczyce z tytułu jednorazowego dodatku uzupełniającego nie wypłacono 

żadnych środków. 

 

 

IX. Opieka nad dziećmi  

 IX.1. Żłobek Gminny w Dobczycach  

Od września 2019 roku rozpoczął działalność Żłobek Gminny w Dobczycach. Statut 

żłobka został przyjęty uchwałą nr XI/92/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 10 lipca 2019r.  

w sprawie utworzenia żłobka oraz nadania mu statutu. Siedzibą żłobka jest budynek Przedszkola 

Samorządowego nr 3 w Dobczycach. 

Do zadań Żłobka należą obowiązki określone ustawą, a także:  

1) opieka, w ramach której realizowane są funkcje opiekuńcze, wychowawcze 

i edukacyjne, 

2) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, 

3) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, 

4) zapewnienie racjonalnego wyżywienia zgodnie z wiekiem i dietą dziecka zawierającego 

niezbędne składniki pokarmowe zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi,  

5) kształtowanie u dziecka umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej, 

6) zapewnienie dziecku właściwych warunków higieniczno-sanitarnych, 

7) współdziałanie z rodzicami dziecka w sprawach opieki i wychowania dziecka,  

8) promocja zdrowia, 

9) rozwijanie samodzielności dziecka oraz wyrabianie właściwych nawyków higieny 

osobistej. 

W wyniku przeprowadzonego konkursu Dyrektorem Żłobka została Pani mgr Małgorzata 

Bartnik (0,2 etatu). Oprócz dyrektora w żłobku jest zatrudniona sekretarka (0,25 etatu) 

oraz 3 osoby do opieki nad dziećmi  (2,5 etatu). W 2019 roku, po przeprowadzeniu rekrutacji 

przyjęto 16 dzieci.   

Koszt utrzymania jednostki w 2019 roku wyniósł 37 438,14 zł, natomiast z tytułu 

uczęszczania dzieci do żłobka pozyskano kwotę 8 925,49 zł. 
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IX.2. Świetlica Środowiskowa w Kędzierzynce 

Rada Miejska w Dobczycach Uchwałą nr XIV/124/07 z dnia 25 września 2007 roku 

utworzyła z dniem 15 listopada 2007 roku Świetlicę Środowiskową w Kędzierzynce.  

Świetlica jest publiczną placówką opiekuńczo-wychowawczą wsparcia dziennego  

w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej.    

Placówka prowadzi działalność w budynku OSP Kędzierzynka.  

Do zadań Świetlicy należy: 

1) wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji, 

2) prowadzenie zajęć wyrównawczo-kompensacyjnych z przedmiotów szkolnych  

oraz pomoc w nauce i odrabianiu zadań domowych, 

3) wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, 

4) organizowanie aktywnego wypoczynku szczególnie podczas ferii zimowych i wakacji 

letnich, 

5) wszechstronne rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i zdolności, 

6) eliminowanie zaburzeń zachowań, ukazywanie prawidłowych wzorców postępowania. 

W świetlicy zatrudnione są na ½ etatu 2 osoby posiadające kwalifikacje zgodnie  

z art. 26.1. ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

Stanowisko kierownika – wychowawcy od 1 lutego 2019 roku objęła mgr Monika Nowak 

– Wojnarowska, posiadająca m.in. następujące kwalifikacje: mgr pedagog o specjalności terapia 

rodzinna, specjalista pracy socjalnej II stopnia, oligofrenopedagog.  

W 2019 roku zrealizowano zaplanowane działania. Świetlica funkcjonowała 20 godzin 

tygodniowo, od poniedziałku do piątku. Wykonanie budżetu za rok 2019 wyniosło: 64 359,62 zł.  

Świetlica korzysta z pomieszczeń świetlicy w budynku OSP Kędzierzynka. Połowa 

kosztów za media jest finansowana z budżetu świetlicy, a druga część z OSP Kędzierzynka.  

W zajęciach świetlicowych uczestniczy 25 dzieci. Jednak w związku z realizacją kilku 

projektów wraz z organizacjami pozarządowymi, przez salę świetlicy w 2019 roku przewinęło 

się ponad 100 uczestników z terenu Gminy i Miasta Dobczyce. 

Świetlica stara się pozyskać wsparcie na uatrakcyjnienie swojej oferty ze środków 

pozabudżetowych. Świetlica ściśle współpracowała z Urzędem Gminy i Miasta Dobczyce, 

Centrum Usług Wspólnych, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dobczycach, 

Starostwem Powiatowym w Myślenicach, Państwową Strażą Pożarną w Myślenicach, Szkołą 

Podstawową w Stadnikach, Parafią w Stadnikach, Ochotniczą Strażą Pożarną w Kędzierzynce, 

Radą Sołecką w Kędzierzynce, Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych „Communicare”, Kołem 

Gospodyń Wiejskich w Kędzierzynce, Fundacją Dobczyckie Centrum Wsparcia, 

Pełnomocnikiem Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

Pracownicy świetlicy zawsze mogą liczyć na wsparcie strażaków OSP: zarówno  

w pomocy w pracach technicznych, jak również w wolontarystycznym prowadzeniu  zajęć 

musztry dla dzieci, pokazach i pogadankach nt. sprzętu pożarniczego, przygotowaniach 

do udziału w zawodach pożarniczych. Pracownicy oraz dzieci są zapraszani i chętnie biorą  

udział w uroczystościach państwowych i kościelnych, tj. obchody 60-lecia OSP Kędzierzynka, 

Dzień Strażaka, procesja na Boże Ciało.  

 Z inicjatywy Pani Sołtys wsi Kędzierzynka  dzieci i młodzież wraz z wychowawcą wzięły 

udział w akcji sprzątania świata. Rada Sołecka sfinansowała poczęstunek dla dz ieci  

na zakończenie akcji. 
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Dzięki współtworzeniu projektów z członkami Stowarzyszenia „Communicare” uczestnicy 

świetlicy mogli korzystać z dodatkowo finansowanych form spędzania wolnego czasu. 

Od 3 lat z powodzeniem kontynuowane były zajęcia Dziecięcej Drużyny Pożarniczej. 

Jej działalność była finansowana ze środków Stowarzyszenia oraz Gminy i Miasta Dobczyce. 

Projekt w 2019 roku trwał od kwietnia do listopada. Trzech opiekunów i 7 wo lontariuszy 

organizowało dla 25 uczestników cotygodniowe zajęcia z musztry i pierwszej pomocy  

oraz uczestniczyło w zajęciach sportowych, ruchowych, grach terenowych. Za pozyskane 

z projektu środki finansowe kupiono  laptop oraz sfinansowano wycieczki dla dzieci: do parku 

linowego oraz „Parku rozrywki i miniatur” w Inwałdzie. 

Fakt, że w miejscowości prężnie działa Koło Gospodyń Wiejskich przyczynia 

się do możliwości obserwowania przez dzieci i młodzieży tradycji regionalnych i kulturalnych, 

np. budowanie wieńca dożynkowego. Panie przygotowując wieniec dożynkowy w świetlicy 

uczyły dzieci technik wicia wieńca dożynkowego,  rozróżniania kłosów zbóż i ziół.  

Od sierpnia do listopada realizowany był projekt „Taniec Łączy Pokolenia”. 

42 uczestników w różnym wieku: dzieci, młodzież i seniorzy bezpłatnie doskonaliło swoje 

taneczne umiejętności. Na wynagrodzenie dla instruktora tańca stowarzyszenie Communicare 

pozyskało środki z programu „Działaj Lokalnie” finansowanego przez Gminę i Miasto 

Dobczyce, Fundację Arts, Fundację Filantropii i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

 Świetlica współpracuje również z Fundacją Dobczyckie Centrum Wsparcia, 

która pozyskała środki na realizację projektu „Senior w Internecie”. Projekt 

był współfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach ze środków z budżetu Powiatu 

Myślenickiego w ramach tzw. małych grantów. W 16 godzinnym programie darmowych szkoleń 

z obsługi komputera i tabletu wzięło udział 10 seniorów. Szkolenia prowadziło 2 wolontariuszy. 

W październiku Fundacja przeprowadziła dla 20 dzieci 6 godzinne zajęcia 

z programowania robotów Lego z okazji Europejskiego Tygodnia Kodowania. Środki na jego 

realizację uzyskane zostały z projektu Meet And Code, dzięki SAP i Fundacji TechSoup Polska. 

Zajęcia prowadził instruktor – wolontariusz. 

Na koniec roku kalendarzowego zorganizowany został mikołajkowy wyjazd do kina 

dla najaktywniejszych uczestników zajęć świetlicowych.  

 

X. Ochotnicze Straże Pożarne  

W Gminie Dobczyce działa 13 jednostek Ochotniczych Staży Pożarnych, 

w tym 10 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych łącznie zrzeszających 597 strażaków.  

W ramach spraw związanych z funkcjonowanie OSP i współpracy z PSP w Myślenicach 

w roku 2019 Gmina Dobczyce wzięła udział w następujących programach pozwalających 

na dofinansowanie jednostek OSP:  

1) Bezpieczna Małopolska,  

2) Bezpieczny Strażak,  

3) Małopolskie Remizy,  

4) środki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ,  

5) środki Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.  

W ramach porozumień jednostki OSP otrzymały środki finansowe z budżetu Gminy 

na utrzymanie gotowości bojowej w łącznej kwocie 66 000,00 zł.  

Dodatkowo gmina ponosiła koszty związane z zatrudnieniem konserwatorów, 

ubezpieczeniem pojazdów i druhów, utrzymaniem systemu alarmowania, badaniami lekarskimi, 

przeglądami sprzętu, szkoleniami, naprawami samochodów i remontami remiz.  
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Łączna kwota przeznaczana na utrzymanie jednostek OSP to 291 203,19 zł.  

Jednostki OSP brały udział w roku 2019 w:  

1) Gminnych Ćwiczeniach Taktyczno – Bojowych;  

2) Gminnych zawodach sportowo – pożarniczych;  

3) Powiatowych zawodach sportowo – pożarniczych;  

4) Powiatowych manewrach medycznych;  

5) gminnych i powiatowych zawodowych sportowo pożarniczych  oraz gminnych 

i powiatowych zawodowych sportowo pożarniczych (MDP) Młodzieżowych Dryżyn 

Pożarniczych; 

6) Ogólnopolskim turnieju wiedzy pożarniczej  „Młodzież  Zapobiega Pożarom”, 

w którym jedna uczestniczka doszła do  poziomu wojewódzkiego, przechodząc 

przez poziomy:  środowiskowy, gminy, powiatowy, wojewódzki. 
 

Druhowie zabezpieczali Dni Dobczyc, Wyścig Kolarski „Solidarności”, 2 etapy wyścigu 

Tour de Pologne, Sztafetę szlakiem walk Partyzantów AK i BCh oraz wiele innych imprez 

szkolnych i uroczystości kościelnych.  

 

Tabela 41. Stan osobowy jednostek OSP za 2019 rok. 

 

Na terenie Gminy Dobczyce działa łącznie 10 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, 

które skupiają 141 dzieci i młodzieży.  

Trzy jednostki włączone są do Krajowego Sytemu Ratowniczo – Gaśniczego (KRSG) – 

Dobczyce, Kornatka, Sieraków. 

 

 

 

 

 

OSP 
Członków 

czynnych 

MDP Wyjeżdzających 

do akcji Chłopcy Dziewczęta 

Brzączowice 32 7 7 17 

Bieńkowice 39 10 9 17 

Brzezowa 24 3 1 15 

Dobczycach 42 6 3 22 

Dziekanowice 38 0 0 12 

Kędzierzynka  34 12 11 16 

Kornatka 54 8 9 27 

Rudnik 26 0 0 10 

Nowa Wieś 38 11 10 22 

Sieraków 44 5 7 26 

Stadniki 30 0 0 6 

Skrzynka 25 12 0 19 

Stojowice 30 4 6 6 

RAZEM 456 78 63 215 
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Tabela 41. W ramach działań ratowniczych w 2019 roku jednostki OSP:  

Lp.  Działanie   Liczba 

wyjazdów do 

zdarzeń 

Liczba 

ratowników 

1.  Pożary 58 296 

2.  Miejscowe zagrożenia (m.in. wypadki) 119 608 

3.  Alarmy fałszywe 2 12 

4.  Wyjazdy gospodarcze (m.in. tankowanie paliwa, 

przeglądy samochodów) 

84 221 

 

XI. Pomoc społeczna i programy wsparcia rodziny  

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w okresie sprawozdawczym, realizował 

zadania wynikające z następujących ustaw: o pomocy społecznej , o świadczeniach rodzinnych, 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 

oraz o systemie oświaty. 

Na podstawie ww. ustaw realizowane były zadania własne i zadania zlecone z budżetu 

państwa. 

Do zadań własnych gminy należy finansowanie pobytu i usług dla osób z terenu gminy 

w domach pomocy społecznej. Skierowanie do domu pomocy społecznej następuje w sytuacji, 

kiedy osoba wymaga całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie 

może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i nie można jej zapewnić niezbędnej 

pomocy w formie usług opiekuńczych. W roku 2019 gmina ponosiła odpłatność za pobyt 18 osób 

w domach pomocy społecznej w Biskupicach, Bochni, Foluszu, Harbutowicach, Nowodworzu, 

Pcimiu, Radwanowicach, Sułkowicach oraz Trzemeśni.  

Zadanie to było finansowane w całości z budżetu Gminy, wydatkowano na ten cel kwotę 

473 550,97 zł. 

Zadaniem własnym gminy jest również organizacja usług opiekuńczych dla osób 

samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają wsparcia innych 

osób. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, 

opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie 

kontaktów z otoczeniem. Usługami opiekuńczymi objęte były 24 osoby. Koszt ww. usług 

wyniósł: 120 504,78 zł i został poniesiony z budżetu gminy.  

W 2019 roku realizowano, jako zadanie zlecone, także specjalistyczne usługi opiekuńcze 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb 

wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Specjalistycznymi usługami 

opiekuńczymi objętych było 18 osób. Na realizację ww. opiekuńczych wydatkowano 149 640 zł. 

Zadanie to finansowane było ze środków otrzymanych w ramach dotacji z Małopolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego.  

Kolejnym zadaniem własnym jest zapewnienie schronienia osobom bezdomnym. 

W 2019 roku ze środków gminy ponoszona była odpłatność za pobyt jednej osoby w schronisku 

dla osób bezdomnych, w wysokości 12 045,00 zł.    

Od 2019 roku gmina realizuje Program „Posiłek w szkole i w domu”.  Celem Programu 

jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, 

zwłaszcza osób starszych, chorych, niepełnosprawnych i samotnych. Na dożywianie 

wydatkowano kwotę 338 733,69 zł,  z której 287 381,69 zł przeznaczono na pokrycie kosztów 

dożywiania  dla 261 dzieci uczęszczających do przedszkoli i uczniów szkół podstawowych, 
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gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w placówkach na terenie Gminy i Miasta Dobczyce oraz 

poza gminą. Zasiłki celowe na dożywianie wypłacono dla 46 osób w ogólnej wysokości 

36 340,00 zł.  

Na dowóz posiłków do placówek oświatowych w Nowej Wsi, Dziekanowicach 

oraz Stadnikach wydatkowano kwotę: 15 012,00 zł. Na realizację w/w zadań pozyskano dotację 

w wys. 234 003,28 zł. 

Ponadto, na podstawie ustawy o pomocy społecznej, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej przyznawał i wypłacał następujące świadczenia:  

1. Zasiłki okresowe dla 98 osób, na kwotę:  142 498,63 zł (na wypłatę zasiłków otrzymano 

dotację w wys.: 138 370,90zł). 

2. Zasiłki celowe i celowe specjalne.. Pomoc w tej formie przysługiwała 122 osobom, 

na łączną kwotę: 82 256,00 zł (z budżetu gminy). 

3. Zasiłki stałe - przyznano je 58 osobom na łączną kwotę 319 342,96 zł, w całości pokrytą 

z dotacji.  

Opłacano również składki za 79 osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Wydatkowano na  ten cel kwotę: 56 598,77zł. 

Na opłacenie składek otrzymano dotację.  

W 2019 roku, w związku z wystąpieniem wichur i podtopień, straty w budynkach 

mieszkalnych poniosło 6 rodzin. Na pokrycie wydatków związanych z naprawą lub remontem 

www. gospodarstwach domowych wydatkowano kwotę 63 000,00 zł. Na realizację powyższego 

zadania pozyskano dotację.  

W ramach wsparcia dla rodzin z dziećmi realizowany był Program „Rodzina 500+”. 

W 2019 roku świadczenia  wychowawcze wypłacono dla 3254 uprawnionych dzieci w 1965 

rodzinach, na kwotę 15 107 756,87 zł. Zadanie w całości było finansowane z budżetu państwa.  

Do rodzin wychowujących dzieci skierowane są również zasiłki rodzinne 

wraz z dodatkami, przyznawane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. 

Oprócz zasiłków rodzinnych wsparcie finansowe otrzymują również osoby opiekujące 

się niepełnosprawnymi członkami rodziny (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek 

opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów). W 2019 roku do ww. świadczeń uprawnione były 

1 034 osoby z terenu Gminy i Miasta Dobczyce. W sumie na świadczenia rodzinne wydatkowano 

kwotę: 4 124 520,09 zł.   

Do świadczeń z funduszu alimentacyjnego uprawnione były 73 osoby. Wydatki na ten cel 

wyniosły 319 000,00zł. Ubezpieczenie emerytalno – rentowe, dla osób pobierających niektóre 

świadczenia rodzinne, opłacono w wys. 229 968,08 zł.  Zadanie w całości było finansowane 

z budżetu państwa. Jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka, na podstawie Uchwały 

Nr II/21/18 Rady Miejskiej w Dobczycach, wypłacono dla 158 rodzin w związku z urodzeniem 

się 159 dzieci, w ogólnej kwocie 79 500,00 zł.  

Realizowano również zadanie „Dobry start”. Jednorazowe świadczenia, w  związku 

z rozpoczęciem roku szkolnego, wypłacono 2 125 uczniom, w łącznej kwocie 637 500,00 zł. 

Zadanie w całości finansowane było z budżetu państwa.  

Stypendia szkolne przyznano 146 uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

Jedenaścioro dzieci, z uwagi na trudną sytuację losową, otrzymało zasiłki szkolne.  

Koszt zadania wyniósł: 129 245,60 zł. Na realizację powyższego zadania pozyskano 

dotację w wys. 103 396,48 zł. 

Realizowano również ogólnopolski program „Karta Dużej Rodziny”. Prawo do posiadania 

Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której 

rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje 
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dzieci bez względu na ich wiek. W 2019 roku wydano 625 kart dużej rodziny, 443 karty 

dla rodziców oraz 182 dla dzieci do 25 roku życia.  

Rodzinom z dziećmi, przeżywającym trudności wychowawcze, udzielane było wsparcie 

asystenta rodziny. W 2019 roku wydatkowano 47 120,22 zł. na zatrudnienie asystenta rodziny. 

Pomocą asystenta rodziny objęto 17 rodzin, w których jest 38 dzieci. Na powyższy 

cel pozyskano dotację w kwocie 16 375,00 zł. 

Przed Świętami Bożego Narodzenia zakupiono paczki świąteczne dla seniorów w wieku 

75 lat i powyżej, z terenu Gminy  i Miasta Dobczyce – 760 sztuk i przekazano ww. osobom 

w okresie przedświątecznym. Koszt ww. zadania wyniósł: 34 960,00 zł.  

W roku 2019 realizowano projekt ze środków unijnych „Jestem i działam – Aktywne 

Dobczyce”. Wzięło w nim udział 16 osób pozostających bez zatrudnienia. Osoby 

te uczestniczyły w treningu kompetencji i umiejętności społecznych oraz zajęciach z doradcą 

zawodowym.  Następnie uczestnicy projektu wzięli udział w szkoleniach  oraz stażach  

zawodowych. Jedna osoba uczestnicząca w projekcie korzystała z rehabilitacji. Osoby biorące 

udział w projekcie otrzymały wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych, co stanowiło 

wkład własny do projektu – wypłacono kwotę 19 200,00 zł. Ogółem, koszt projektu wyniósł 

127 750,00 zł. 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oprócz pomocy finansowej i rzeczowej 

świadczy  również pomoc w postaci pracy socjalnej. Praca socjalna udzielana  jest w celu 

poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Jej głównym celem 

jest rozwinięcie lub wzmocnienie ich aktywności i samodzielności życiowej. W związku 

z tym aktywizowano osoby bezrobotne do podejmowania zatrudnienia współpracując w tym 

zakresie z Powiatowym  Urzędem Pracy. Pracownicy socjalni uczestniczyli również 

w rozwiązywaniu problemów związanych z zapewnieniem opieki osobom starszym. 

Interweniowali także w rodzinach dotkniętych przemocą oraz alkoholizmem. W ramach pracy 

w Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie prowadzono 

procedurę „Niebieska Karta” w 40 rodzinach. Dla osób doświadczających  przemocy  w rodzinie 

oraz borykających się z różnymi sytuacjami kryzysowymi organizowano poradnictwo 

psychologiczne.  

W okresie Świąt Wielkanocnych zorganizowano zbiórkę artykułów żywnościowych 

w ramach ogólnopolskiej akcji prowadzonej we współpracy z Bankiem Żywności „Świąteczna 

Zbiórka Żywności”. Zebrana żywność została przekazana 70 najbardziej potrzebującym 

rodzinom (łącznie 1 080,49 kg). W okresie Świąt Bożego Narodzenia przeprowadzono kolejną 

zbiórkę żywności, z której zebraną żywność przekazano 100 rodzinom (łącznie 1940,72 kg).  

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach realizował również, 

wspólnie z Bankiem Żywności w Krakowie, Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa, 

współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem 

było zapewnienie najuboższym mieszkańcom pomocy żywnościowej. W ww. okresie przekazano 

żywność 467 osobom z terenu Gminy i Miasta Dobczyce. Łączenie wydano 21 629 ,00 kg 

żywności w różnym asortymencie. 
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XII. Działalność kulturalna i promocja  

XII.1. Działalność kulturalna  

Na terenie Gminy Dobczyce funkcjonują dwie instytucje kultury:  

1. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 

2. Miejska Biblioteka Publiczna.  

Obydwie instytucje funkcjonują w Regionalnym Centrum Oświatowo – Sportowym 

w Dobczycach.  

 

Miejska Biblioteka Publiczna  

Liczba czytelników w pierwszej połowie 2019 roku wyniosła 3 017 osób. Zanotowano 

29 956 odwiedzin biblioteki, a liczba wypożyczeń wyniosła 42 962. Biblioteka promowała 

czytelnictwo przez spotkania autorskie m.in. z autorami książek. Nie brakowało warsztatów 

i lekcji bibliotecznych dla wszystkich grup wiekowych. W imprezach zorganizowanych przez 

bibliotekę wzięło udział 2339 osób, w zajęciach edukacyjnych 3404 osoby. Zorganizowane 

były także wystawy (wystawa „Z nią”, wystawa 70 książek na 70-lecie”, wystawa obrazów 

z kwiatami,  wystawy klocków COBI i modelów batalistycznych, wystawa plakatów i pamiątek 

związanych z 100. wyjazdem Klubu Kulturalnego Kibica, wystawa fotografii).  

Działający przy bibliotece Klub Kulturalnego Kibica, świętował jubileuszowy setny 

wyjazd. W 2019 roku klub zorganizował 21 wyjazdów na mecze, w których wzięło udział 

1400 osób. W czerwcu Klub zrzeszający głównie dzieci i młodzież został wyróżniony nagrodą 

Starosty Myślenickiego w dziedzinie kultury.  

Przez cały 2019 rok w ramach Lokalnego Klubu Kodowania biblioteka prowadziła 

warsztaty dla dwóch grup z robotami „Photon”. Dzieci uczyły się podstaw programowania  

i kodowania. Oprócz tego zawiązały się  i działają Klub Małych i Dużych, Klub Miłośników 

Kultury, które wzbogacają ofertę biblioteki. 

Najważniejszym wydarzeniem 2019 roku były uroczyste obchody 70-rocznicy utworzenia 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dobczycach zorganizowane wspólnie  

z Radą Społeczną działającą przy bibliotece 17 stycznia 2019 r. 

Kwiecień w bibliotece to czas realizacji pierwszego z wygranych grantów - projekt 

„Biblioteka pełna dźwięków”, który otrzymał grant z Ministerstwa Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego. Łącznie w projekcie – warsztatach (warsztaty umuzykalniające 

z książką w tle, warsztaty umuzykalniające metodą E.E.Gordona, warsztaty umuzykalniające 

z użyciem instrumentów), spotkaniem z muzykiem, nagrywaniem piosenki promującej bibliotekę 

wzięło udział ok. 100 osób. Finał projektu odbył się pod koniec maja. Oprócz muzyczno -

bibliotecznego projektu, biblioteka otrzymała również dofinansowanie na akcję „Zostań Super 

czytelnikiem”. Ukończyło ją 571 przedszkolaków i uczniów szkół z całej gminy. Super czytelnik 

musiał wypełnić ułożone przez bibliotekarzy zadania znajdujące się na odwrocie planszy. Miś 

Tuliś- maskotka biblioteki wraz z pracownikami rozdał nagrody zwycięzcom we wszystkich 

placówkach oświatowych na terenie gminy. Akcja "Zostań Super Czyte lnikiem" jest projektem 

pomysłu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dobczycach prowadzonym od pięciu lat, 

a od czterech we współpracy ze szkołami i przedszkolami na terenie gminy Dobczyce.  

Nie zabrakło także promocji biblioteki w województwie i w skali kraju. Niektóre działania 

to m. in. udział dyrektora Biblioteki w konferencji „Kultura w czasach sztucznej inteligencji” 

w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. W czasie wystąpienia dyrektor opowiedział 

o działaniach biblioteki i projektach w tej dziedzinie: kodowanie, warsztaty z robotami Photon, 

Finch, warsztaty Lego Mindstorms, wykorzystaniem nowych technologii. Nie zabrakło wątku 
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związanego z projektem "Od radia do ipoda" w ramach "Seniorzy w akcji", czy też tych 

nawiązujących do projektu odnowy makiety. Biblioteka wzięła także udział  nagraniu spotu 

promującego Rady Społeczne, będąc ambasadorką tego niepowtarzalnego projektu. W dniu 

6 maja 2019 r.  przedstawiciele biblioteki uczestniczyli w Kongresie Bibliotek w Łodzi. Rada 

Społeczna świętowała rok istnienia, przy Radzie zawiązało się stowarzyszenie, które wspiera 

działania biblioteki. Wśród działań Rady należy wyróżnić wsparcie obchodów jubileuszu 

biblioteki – zorganizowanie wystawy i konkursów oraz realizacja projektu „Mój piękny ogród”, 

którego zwieńczeniem była wystawa w bibliotece.  

"Razem możemy więcej" - te proste słowa realizują się w naszych działaniach dla innych.  

W 2019 roku Miejska Biblioteka Publiczna wypracowała następujące przychody:  

- środki z rachunku bankowego ( saldo 31.12.2018 r.)  - 11 326,55 zł 

- wpływy z tytułu usług ksero - 2 310,00 zł, 

- wpływy ze sprzedaży monografii - 360,00 zł, 

- dotacja z budżetu Gminy Dobczyce - 440 000,00 zł, 

- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego I - 6 000,00 zł, 

- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego II - 5 000,00 zł, 

- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego III - 8 000,00 zł, 

- dotacja z Biblioteki Narodowej (zakup literatury) - 4 660,00 zł. 

- dotacja Stowarzyszenie Instytut Żydowski (wydanie książki)  - 5 000,00 zł 

Stan środków na  rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r. wynosił: 

- rachunek  bankowy podstawowy - 4 590,26 zł 

- rachunek bankowy ZFŚS - 977,24 zł 

Na dzień 31.12.2019 r. Miejska Biblioteka Publiczna posiada zobowiązania niewymagalne 

z tytułu dostaw i usług w wysokości 261,81 zł i  nie posiadała należności i zobowiązań 

wymagalnych.  

 

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w nowej siedzibie organizuje liczne imprezy 

i wydarzenia kulturalne i sportowe. Szeroka oferta zajęć stałych dla dzieci, młodzieży 

i dorosłych dostępna jest na stronie MGOKiS.  

1) Próby Orkiestry Dętej prowadzone przez kapelmistrza  1-3 razy w tygodniu, w wymiarze 

2-3 godzin, z udziałem ok. 47 osób. 

2) Zajęcia dla nowych członków orkiestry (do 13 godzin miesięcznie) oraz próby sekcyjne 

prowadzone przez instruktora 2 razy w miesiącu, w wymiarze 2-3 godzin dla każdej 

sekcji. 

3) Próby Orkiestry Dętej "Barka" w Nowej Wsi, prowadzone przez instruktora z udziałem 

ok. 17 osób. 

4) Próby Big Bandu "Dobczyce" prowadzone przez instruktora raz w tygodniu z udziałem 

do 28 osób. 

5) Zajęcia sekcyjne Big Bandu "Dobczyce", prowadzone przez instruktora  kilka razy 

w miesiącu w wymiarze 1h, z udziałem ok. 5 osób. 

6) Próby Zespołu Pieśni i Tańca „Dobczyce” prowadzone przez instruktora dwa razy 

w tygodniu po pięć godzin, z udziałem ok. 88 osób, zajęcia dla 6 grup wiekowych, 

dodatkowo zajęcia dla par turniejowych (dzieci i dorośli). 
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7) Próby grupy Zespołu Pieśni i Tańca „Dobczyce” prowadzone przez instruktora 1 raz 

w tygodniu, po 1 h, z udziałem 15 osób (grupa dorosła) 

8) Zajęcia grupy wokalnej Zespołu Pieśni i Tańca "Dobczyce" prowadzone przez 

instruktora  1-2 razy w tygodniu, w wymiarze do 5h/tydzień,  

z udziałem 103 osób. 

9) Próby Kapeli Zespołu Pieśni i Tańca "Dobczyce" prowadzone przez instruktora,1-2 razy 

w tygodniu, z udziałem 6 osób. 

10) Zajęcia Sekcji Wokalnej MGOKiS prowadzone przez instruktora  z udziałem 

ok. 58 osób, 1 raz w tygodniu po 1h dla każdej z 8 grup. 

11) Zajęcia baletowe prowadzone przez instruktora  raz  w tygodniu dla każdej z 4 grup, 

z udziałem łącznie do 60 dzieci. 

12) Zajęcia taneczne Intox Pom-Pon prowadzone przez instruktora  w wymiarze  po 1h dla 

każdej z 3 grup, z udziałem 42 dzieci.  

13) Zajęcia taneczne Intox Pom-Pon prowadzone przez instruktora  raz  w tygodniu 

w  wymiarze 1h dla 1 grupy, z udziałem 16 dzieci.  

14) Zajęcia taneczne Intox Hip-Hop prowadzone przez instruktora  w wymiarze  

po 1h dla każdej z 3 grup, z udziałem 58 uczestników.  

15) Zajęcia z tańca nowoczesnego ("Jamaica Wave") prowadzone przez panią instruktora  

raz w tygodniu z udziałem 7 osób. 

16) Zajęcia z tańca nowoczesnego prowadzone przez instruktora  raz w tygodniu 

po 1 godzinie, dla każdej z 2 grup, z udziałem 28 dzieci.  

17) Zajęcia umuzykalniające prowadzone przez instruktora  raz w tygodniu po 1 godzinie, 

dla każdej z 2 grup, z udziałem 24 osób. 

18) Zajęcia kółka plastycznego dla dzieci i młodzieży prowadzone przez instruktora  

raz w tygodniu dla 1 grupy z udziałem do 22 dzieci. 

19) Zajęcia kółka plastycznego dla dzieci i młodzieży prowadzone przez instruktora  

raz w tygodniu po 2-3h, dla 2 grup, z udziałem  do 43 osób 

20) Zajęcia kółka plastycznego dla dzieci i młodzieży prowadzone przez instruktora  

w Nowej  Wsi 1 raz w tygodniu po 2h dla 2 grup łącznie ok. 50 dzieci.  

21) Zajęcia łucznicze prowadzone przez trenera dwa razy w tygodniu po cztery godziny 

z udziałem około 22 dzieci, młodzieży i dorosłych 

22) Zajęcia łucznicze prowadzone przez trenera dwa razy w tygodniu po  1 godzinie, 

z udziałem około 10 dzieci, młodzieży 

23) Zajęcia korekcyjne prowadzone przez instruktora raz w tygodniu po 1h dla każdej 

z 4 grup z udziałem łącznie ok 47 osób. 

24) Zajęcia z gimnastyki sportowej prowadzone przez instruktora raz w tygodniu 

po 1h dla każdej z 14 grup, z udziałem do 217 osób;; 

25) Zajęcia z gimnastyki artystycznej prowadzone (w I półroczu 2019 r.) przez ins truktora 

raz lub 2 razy w tygodniu po 1-2h  dla każdej z 9 grup, z udziałem łącznie do 139 osób; 

26) Zajęcia Zumdance dla kobiet, prowadzone przez instruktora raz tygodniu, w wymiarze 

1h, dla grupy ok 15 osób; 

W czasie  ferii zimowych oferta MGOKiS poszerzana była o następujące zajęcia: 

1) warsztaty taneczne i muzyczne; 

2) zajęcia taneczne; 

3) warsztaty i zajęcia plastyczne; 

4) emisje filmów; 

5) turnieje tenisa stołowego i badmintona; 

6) gry: bilard, tenis stołowy; 

7) zajęcia z profilaktyki uzależnień; 

8) animacje zabaw dziecięcych; 

9) warsztaty z gliny/ceramiki; 

10) warsztaty podróżnicze. 
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Oprócz organizacji powyższych zajęć i imprez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  

i Sportu obsługiwał akustycznie i technicznie ok. 200 różnych prób przed wszystkimi 

wydarzeniami organizowanymi przez szkoły placówki, stowarzyszenia i instytucje gminne.  

MGOKiS zorganizował także wyjazdy poszczególnych sekcji i zespołów działających przy 

Ośrodku na różnego rodzaju koncerty, zawody, imprezy, zgrupowania, przeglądy, etc.  

W 2019 roku sale i sprzęt nagłaśniający udostępniane były przez MGOKiS nieodpłatnie 

zespołom muzycznym, instytucjom i szkołom z terenu Gminy Dobczyce. W salach Ośrodka 

odbywały się m. in. spotkania pszczelarzy, wędkarzy, stowarzyszeń, zebrania KS „Raba”, sesje 

UGiM, zebrania delegatów, szkolenia,  warsztaty artystyczne, jak również cotygodniowe zajęcia 

stałe: próby Orkiestry Dętej, zajęcia z nowo wstępującymi do Orkiestry, próby „Big Bandu 

Dobczyce”, zajęcia ZPiT „Dobczyce”, próby INTOXU, zajęcia baletowe i plastyczne, wokalne, 

etc. Nieodpłatnie mogła skorzystać z pomieszczeń MGOKiS  także młodzież gimnazjalna oraz 

szkoły i przedszkola z Gminy Dobczyce. 

Sale MGOKiS wynajmowano odpłatnie m.in. Firmie "Smakosz", Ośrodkowi Szkolenia 

Kierowców, Kawiarni "Rucola Cafe", Szkole tańca Paloma Pfelage”, Studiowi Tańca "R", 

wspólnotom mieszkaniowym, firmom handlowym i indywidualnym najemcom. 

Dużym zainteresowaniem cieszył się odpłatny wynajem hali sportowej, z której korzystały 

kluby sportowe, instytucje i osoby prywatne. W czasie ferii i wakacji hala sportowa udos tępniana 

była nieodpłatnie grupom zorganizowanym dzieci i młodzieży pod opieką dorosłego opiekuna. 

Młodzież chętnie korzystała ze stołów tenisowych i bilarda. 

Bardzo dobrze układała się współpraca z placówkami oświatowymi w Gminie. Pracownicy 

Ośrodka Kultury pomagali w organizacji i nagłaśnianiu wielu imprez oraz przygotowywali 

podkłady muzyczne do spektakli i występów. Wolontariusze ze szkół podstawowych, średnich i 

gimnazjum (harcerze, wolontariusze Malty, uczniowie Liceum Ratowniczego) chętnie służyli 

ośrodkowi pomocą. MGOKiS opiekował się amatorskim ruchem artystycznym, a szczególnie 

zespołami kolędniczymi. 

Szczególne podziękowania należą się osobom, które zasiadały bezinteresownie  

w komisjach konkursowych oraz zawsze służyli radą i pomocą.  

Ośrodek uzyskał z różnych źródeł pomoc finansową na organizację różnych imprez 

sportowych i kulturalnych oraz na zakup nagród dla ich uczestników. Dzięki życzliwości 

prywatnych sponsorów Ośrodek otrzymał zarówno środki finansowe, które przeznaczone zostały 

na zakup koszulek, nagród, słodyczy dla dzieci, jak i rzeczowe, które były nieocenione 

przy organizacji wszelkiego rodzaju imprez i konkursów.   

Środki finansowe uzyskane w 2019 roku: 

1) Dotacja z budżetu Gminy Dobczyce – 1 500 000, 00 zł; 

2) Środki finansowe ze Starostwa Powiatowego w Myślenicach na organizację imprez 

kulturalnych w 2019 roku – 13 900,00 zł; 

3) Środki finansowe ze Starostwa Powiatowego w Myślenicach na organizację imprez 

sportowych w 2019 roku – 2 500,00 zł; 

4) Środki finansowe z Ministerstwa Sportu i Turystyki  na dofinansowanie 

do zatrudnienia animatorów na orliku, w ramach programu „Lokalny Animator 

Sportu”, realizowanego przez Fundację Orły Sportu – 10 800,00 zł; 

5) Darowizna od Fundacji Orlen Dar Serca na realizację projektu „Jubileusz 100 -lecia 

Orkiestry Dętej Dobczyce” na nagranie i powielenie w 500 egzemplarzach płyty 

jubileuszowej, zakup instrumentu i drobnych elementów umundurowania  – 

30 000,00 zł; 

6) Darowizny finansowe od firm i osób prywatnych na organizację wydarzeń – 

10 600,00 zł; 

7) Darowizny rzeczowe (wycena własna) – 3 000,00 zł. 
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Imprezy zorganizowane w nowej siedzibie za każdym razem kończyły się sukcesem, 

przyciągnęły każdorazowo od kilkudziesięciu do nawet kilku tysięcy osób (ok. 300-500 

do 1500). 

Pracownicy MGOKiS współpracowali przy rozlicznych okazjach z różnymi instytucjami, 

takimi jak m.in.:  

1) Referat Organizacyjny, Biuro Promocji Urzędu Gminy i Miasta, 

2) Zespół d/s. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,  

3) Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „ISPINA”,  

4) Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów, 

5) Stowarzyszenie Wspierania Kultury "Charstek", 

6) Dobczycki Klub Biegacza, 

7) Stowarzyszenie Łucznicze "Achilles", 

8) Stowarzyszenie KAT Dobczyce, 

9) Stowarzyszenie Partnerstwa Miast, 

10) Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku, 

11) PTTK oddział w Dobczycach, 

12) TKKF oddział w Krakowie, 

13) TKKF oddział w Dobczycach, 

14) Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej w Krakowie, 

15) Małopolski Związek Łuczniczy, 

16) Maltańska Służba Medyczna, 

17) Związek Harcerstwa Polskiego: Oddział Dobczyce,  

18) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

19) Miejska Biblioteka Publiczna,  

20) Stowarzyszenie Konstruktorzy Marzeń, 

21) Rozbiegane Dobczyce, 

22) Stowarzyszenie "Top Spin", 

23) Straże Pożarne, 

24) Komisariaty Policji, 

25) Rady Sołeckie, 

26) Koła Gospodyń Wiejskich, 

27) Koło Wędkarskie, 

28) Koło Pszczelarzy, 

29) Klub Emeryta, 

30) Szkoły, 

31) Przedszkola, 

32) inne. 

Wszystkich instytucji, z którymi MGOKiS współpracuje na zasadzie wzajemności 

nie sposób tutaj wymienić. 

 

XII.2. Promocja, nagrody i wyróżnienia 

Gmina Dobczyce stanowi atrakcyjną turystycznie gminę Małopolski. Promocja 

posiadanych walorów kulturowych i przyrodniczych, stanowiących cel ruchu turystycznego, jest 

ważnym elementem działań mających na celu harmonijny rozwój, wykorzystanie potencjału 

miejsca oraz kreowanie pozytywnego wizerunku gminy. Promocja jest spójna ze Strategią 

Rozwoju Gminy i Miasta Dobczyce i prowadzona jest dwupłaszczyznowo: wewnętrznie, gdzie 

odbiorcami jest społeczność lokalna, a celem promocji jest kreacja pozytywnego wizerunku 

gminy jako miejsca zamieszkania oraz zewnętrznie, gdzie odbiorcami są potencjalni turyści 

i inwestorzy. 
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W promocji Gminy Dobczyce dużą rolę odgrywa współpraca z podmiotami 

reprezentującymi takie obszary jak: kultura, oświata, sport czy gospodarka. Chętnie 

podejmowana jest współpraca z instytucjami kultury, jednostkami oświatowymi, organizacjami 

pozarządowymi, lokalnymi przedsiębiorcami i innymi podmiotami realizującymi działania 

na terenie gminy Dobczyce. Ważną rolę odgrywa również stała współpraca z lokalnymi 

i ponadregionalnymi mediami w zakresie promocji walorów gminy, ale także rzetelnej 

i kompleksowej informacji o podejmowanych przez samorząd inicjatywach i realizowanych 

inwestycjach, mających realny wpływ na podniesienie poziomu życia mieszkańców 

czy podniesienie potencjału gospodarczego gminy.  

Do promocji Gminy Dobczyce wykorzystuje się wydarzenia kulturalne i sportowe, 

z których cześć odbywa się cyklicznie. W 2019 r. do takich wydarzeń można było zaliczyć 

m.in. imprezę kulturalno-rozrywkową XXIV Dni Dobczyc, inaugurację sezonu turystycznego 

na Wzgórzu Zamkowym, tradycyjny Wypas w Dobczycach o charakterze integrującym 

społeczność lokalną, letnie kino plenerowe, takie wydarzenia sportowe jak m.in. Mini Festiwal 

Biegowy „Bieg o Złotą Kózkę” czy Małopolskie Rodzinne Rajdy Rowerowe. Ważnym 

ośrodkiem kulturalnym jest Regionalne Centrum Oświatowo-Sportowe, w którym w ciągu roku 

odbywają się m.in. koncerty, konferencje, występy grup kabaretowych, spektakle czy inne 

wydarzenia kulturalne. Ze względu na swój potencjał RCOS jest także miejscem organizacji 

turniejów sportowych, w tym także o charakterze ponadregionalnym. W 2019 r. zorganizowany 

został tam m.in. Turniej Tańców Polskich, Małopolska Liga Juniorów w Szachach 

czy Mistrzostwa Łucznicze. 

W 2019 r. w gminie Dobczyce premierowo zorganizowano sportową imprezę o charakterze 

ogólnokrajowym – Majka Days. Wydarzeniu patronował popularny kolarz, brązowy medalista 

olimpijski z Rio de Janeiro - Rafałał Majka.  Była to jedna z najbardziej medialnych 

i prestiżowych imprez, gwarantująca gminie silną pozycję na mapie kolarstwa szosowego 

i turystyki rowerowej. Również w 2019 r. zadebiutowały regularnie organizowane Pikniki 

Motoryzacyjne, do organizacji których wykorzystano przestrzeń pod koroną zapory. Dużym 

wyróżnieniem było powierzenie Dobczycom roli gospodarza Gali „Mistrzowie Agro”, 

organizowanej przez ogólnopolski serwis i magazyn dla rolników "Strefa Agro" oraz Gazetę 

Krakowską. 

Najważniejszym wydarzeniem promocyjnym gminy i jej walorów było uruchomienie 

regularnych rejsów edukacyjnych po Zbiorniku Dobczyckim, organizowanych przez Wodociągi 

Miasta Krakowa, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Gospodarki Wodnej 

w Krakowie we współpracy z Gminą Dobczyce. Efektem tej współpracy stała się wyjątkowa 

atrakcja turystyczna, która ma olbrzymie znaczenie nie tylko  w kontekście turystycznym, 

ale także w zakresie edukacji ekologicznej i konieczności ochrony zbiornika. Zbiornik, 

do tej pory będący jedynie walorem krajobrazowym, stał się wyjątkową atrakcją turystyczną.  

Innym przykładem współpracy podjętej w 2019 r. były działania promujące dobczycką 

Strefę Przemysłową. Wspólnie z przedsiębiorcami Gmina Dobczyce zorganizowała konkurs 

plastyczny, którego celem było wyłonienie najatrakcyjniejszych pomysłów na promocję Strefy 

w przestrzeni miasta. W efekcie przy dobczyckiej obwodnicy pojawią się banery promujące 

Strefę Przemysłową, których bohaterami będą laureaci konkursu. 

W Dobczycach od 2011 r. działa Punkt Informacji Turystycznej zlokalizowany 

przy ul. Podgórskiej. Do jego zadań należy przekazanie odwiedzającym kompleksowej 

informacji o atrakcjach turystycznych regionu oraz dostępnej  infrastrukturze turystycznej. Punkt 

Informacji Turystycznej działa w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej, 

co umożliwia dostęp do ujednoliconych materiałów informacyjnych, które rozpowszechniane 

są bezpłatnie. Dodatkowo, Punkt posiada spójny z innymi jednostkami system identyfikacji 

wizualnej, co podnosi jego prestiż. Działalność Punktu powiązana jest z promocją Gminy 

Dobczyce w turystycznych serwisach dedykowanych województwu małopolskiemu, 

w tym szczególnie na stronie www.visitmalopolska.pl , a od 2019 r. również w aplikacji 

mobilnej VisitMałopolska. 
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Ważne miejsce w promocji zajmuje stała współpraca z lokalnymi mediami 

wykorzystującymi różne środki przekazu. Za pośrednictwem mediów relacjonowane 

są wydarzenia kulturalno-rozrywkowe i sportowe oraz bieżące realizacje inwestycyjne gminy 

i jej działania. W całości poświęcony sprawom gminy jest bezpłatny miesięcznik Tapeta, którego 

wydawcą jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach. Nakład wynosi 

1 700 egzemplarzy miesięcznie i jest rozdystrybuowany w punktach kolportażu na terenie całej 

gminy. Gmina Dobczyce politykę informacyjno-promocyjną prowadzi także za pomocą serwisu 

internetowego www.dobczyce.pl oraz kanałów w mediach społecznościowych tj. Facebook 

i Instagram. Ponadto podejmowane są inne działania promocyjne o zasięgu ponadlokalnym. 

W 2019 r. Dobczyce były m.in. tematem jednego z odcinków programu „Podróże z Góralem” 

emitowanego w stacji TVP3, o Piknikach Motoryzacyjnych można było usłyszeć w programie 

„Radiostrada” Radia Trójka, z kolei o Wigilii Ulicznej i bożonarodzeniowym Jarmarku 

wyemitowano audycję w radiu Profeto.  

Czynnikiem wpływającym na pozytywny wizerunek gminy są także przyznawane nagrody, 

będące wyrazem wysokiego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. W 2019 r. Gmina 

Dobczyce była wielokrotnie wyróżniana w prestiżowych rankingach i konkursach. Gmina 

Dobczyce otrzymała tytuł Lidera Powiatu Myślenickiego w Rankingu Gmin Małopolski 2019 

przygotowanym przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji FRDL 

MISTiA we współpracy z Urzędem Statystycznym w Krakowie. W klasyfikacji generalnej 

rankingu Gmina Dobczyce zajęła wysokie 20. miejsce na 179 ocenianych gmin Małopolski. 

W ogólnopolskim rankingu „Rzeczpospolitej” Gmina Dobczyce uplasowała się na 37. miejscu 

na 864 gminy miejskie i miejsko-wiejskie, zajmując tym samym 4. pozycję w Małopolsce. 

Za inicjatywy podejmowane przez samorząd, wspierające rozwój społeczeństwa obywatelskiego, 

Gmina Dobczyce otrzymała 3. miejsce w prestiżowym konkursie „Małopolskie Wektory 

Współpracy” organizowanym przez FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego 

i Administracji w Krakowie. W 2019 r. wyróżniony został również Burmistrz Gminy i Miasta 

Dobczyce, otrzymując tytuł „Małopolskiego Burmistrza Małopolski” w przygotowanym 

przez Gazetę Krakowską plebiscycie.  

Gmina Dobczyce prowadzi także stałą współpracę partnerską o charakterze 

międzynarodowym i krajowym. Współpraca ta rozwija się pomiędzy Dobczycami, a miastami 

partnerskimi – Versmold w Niemczech, Šarišské Michaľany na Słowacji, a od 2019 r. również 

pomiędzy Gminą Ustka. Rok 2019 był wyjątkowym dla współpracy partnerskiej, obchodziliśmy 

25-lecie współpracy z Versmold, z kolei Seniorzy z Klubu Dochodcov z Šarišskich Michaľan 

i Dobczyckiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów obchodzili 10-lecie. W tym szczególnym 

roku utworzony został w dobczyckim parku Skwer Przyjaźni, którego centralnym punktem 

jest Ławeczka Przyjaźni. Współpraca partnerska realizowana jest na wielu płaszczyznach i przez 

różne grupy społeczne, jednak do kluczowych elementów należą doroczne wizyty partnerskie.  
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Podsumowanie  

Na terenie Gminy Dobczyce w dalszym ciągu utrzymuje się niewielki dodatni przyrost 

naturalny (65 osób), nieznacznie wzrasta liczba ludności (57 osób).  

Na terenie Gminy Dobczyce zameldowanych jest 15 022 osoby według stanu wskazanego 

w ewidencji ludności.  Według stanu na 31 grudnia 2019 roku dochody Gminy Dobczyce 

w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły 6 914,93 zł, wydatki w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca wyniosły 7 318,40 zł.  

Zatrudnienie ogółem w jednostkach podległych Gminie Dobczyce (bez Urzędu)  

zmniejszyło się o 9 osób, w tym zmniejszono zatrudnienie dla  17 osób - nauczycieli 

(w wymiarze 8,58 etatu), zatrudniono 8 osób na stanowiskach pomocniczych i  administracyjnych  

(w wymiarze 3,08 etatu). W Urzędzie w stosunku do 2018 roku wzrosło zatrudnienie 

na stanowiskach administracyjnych o 3 osoby oraz na stanowiskach pomocniczych i  obsługi  

o 2 osoby.  

Łączny koszt wynagrodzeń wypłaconych wszystkim pracownikom zatrudnionym 

w siedemnastu jednostkach podległych gminie  Dobczyce wyniósł: 29 309 770,38 zł.    

W roku 2019 Gmina Dobczyce była organem prowadzącym dla 11 jednostek oświatowych 

(7 szkół podstawowych, 2 przedszkoli samorządowych, 1 szkoły muzycznej oraz poradni). 

Średniorocznie do szkół i przedszkoli uczęszczało 2256 dzieci/uczniów (szkoły podstawowe – 

1513, przedszkola – 609, szkoła muzyczna - 134), w tym 83 uczniów posiadających orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego. Na dzień 31 grudnia 2019 roku w tych placówkach 

zatrudnionych było 375 osób (297 nauczycieli i 78 pracowników administracji i obsługi) 

na 318,64 etatach (nauczyciele - 250,07, administracja i obsługa – 68,57). Obsługę finansowo-

księgową placówek oświatowych prowadził CUW Gminy Dobczyce, w którym zatrudnionych 

jest 9 osób na umowę o pracę i 2 osoby na umowę zlecenie.  

Na prowadzenie zadań oświatowych w 2019 roku pozyskano kwotę 17  154 471,39 zł 

(subwencja oświatowa, dotacja przedszkolna, dotacja powiatu myślenickiego na prowadzenie 

poradni, inne dochody), natomiast wydatkowano kwotę 25  251 823,42 zł. Różnicę w kwocie 

8 097 352,03 zł Gmina Dobczyce pokryła ze środków własnych. Średnioroczny koszt utrzymania 

jednego dziecka w szkole  wyniósł 10 702,49 zł natomiast w przedszkolu 8 384,79 zł. 

Uczniowie klas ósmych na egzaminie z języka polskiego i angielskiego osiągnęli średni 

wynik wyższy niż średnia krajowa a niższy niż średnia powiatu i województwa, natomiast 

z matematyki wyższy niż średnia krajowa i wojewódzka a taki sam jak średnia w powiecie.  

Do urzędu Gminy i Miasta Dobczyce wpływają pisma i wnioski klientów Urzędu. 

Od wielu lat wzrasta liczba dokumentów przychodzących do Urzędu. W 2019 roku wpłynęły 

łącznie 15 218 pisma, które zostały zarejestrowane w książce korespondencji przychodzącej.  

W tym 778 dokumentów zostało wniesionych w postaci elektronicznej za pośrednictwem 

platformy ePUAP.  W stosunku do roku 2018 nastąpił wzrost wpływu dokumentów o 1796 pism,  

w przypadku dokumentów wnoszonych w postaci elektronicznej nastąpił spadek o 181 pism. 

Wzrasta zainteresowanie klientów świadczeniem usług elektronicznych. W 2019 roku 9 osób 

korzystało całkowicie z obsługi elektronicznej w zakresie podatków, 179 indywidualnych 

odbiorców otrzymywało e-faktury za wodę i ścieki, 36 osób złożyło wniosek w wydanie dowodu 

osobistego za pośrednictwem platformy ePUAP.  

Od 2015 roku w Urzędzie funkcjonuje Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego. 

W 2019 roku zostało potwierdzonych 290 profili zaufanych, w 2018 roku potwierdzono ich 161.  

Pracownicy Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce w 2019 roku wydali łącznie 11  161 decyzji, 

co oznacza wzrost o 483 decyzje (4 %) w stosunku do 2018 roku. Od decyzji odwołało 

się 9 osób, na dzień sporządzania zestawienia (styczeń 2020 roku) żadna z decyzji nie została 

uchylona.  Wydano również 1 833 postanowienia, nastąpił wzrost o 396 postanowień w stosunku 
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do 2018 roku. Na postanowienia wniesione zostało 1 zażalenie, które zostało uwzględnione przez 

organ nadzorczy. Wydano łącznie 1 658 odpisów aktów cywilnego w 2019 roku, 

co w porównaniu z 2018 rokiem daje wzrost o 184 dokumenty (11 %).  

Rada Miejska w 2019 roku odbyła 14 posiedzeń, na których podjęła  łącznie 113 uchwał. 

Podjęte przez Radę Miejską uchwały  zostały opracowane przez Komisję Skarg, Wniosków 

i Petycji  - 3  projekty uchwał oraz przez pracowników Urzędu i jednostek podległych 

na polecenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce – 110 uchwał.  

W 2019 roku zostało rozpoczętych i wykonanych wiele zadań inwestycyjnych, na realizację 

których pozyskano tylko w 2019 roku łączną kwotę 6 888 741,42  złotych. Największą część tej kwoty 

stanowi dotacja celowa z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w kwocie 3,5 mln zł na kontynuację 

rozpoczętej za poprzedniej kadencji budowy szkoły podstawowej w Dziekanowicach. Realizacja 

tej inwestycji stanowi po modernizacji Oczyszczalni Ścieków najkosztowniejsze zadanie inwestycyjne 

ostatnich lat w Gminie Dobczyce. Realizacja tego etapu kosztuje Gminę Dobczyce ponad 11 mln zł. 

Wykonawca rozpoczynając w lipcu 2019 roku prace napotkał kilka poważnych problemów 

polegających między innymi na: przeciekach dachu, zalaniu szybu windy wodą, zalaniu poziomu 

przyziemia wodą oraz błotem, których rozwiązanie było warunkiem kontynuacji robót. Ponadto stan 

surowy budynku, którego realizacja rozpoczęła się w III kwartale 2017, został wykonany 

dla sześcioklasowego systemu nauczania pomimo podjęcia przez Sejm RP w grudniu 2016 roku 

ustawy o zmianie systemu oświatowego i przywróceniu ośmioklasowego systemu nauczania. 

Wykonany obiekt w stanie surowym nie zapewniał wystarczającej ilości pomieszczeń 

dla obowiązującego ośmioklasowego systemu nauczania. W związku z powyższym podjęto decyzje 

o konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej polegających w szczególności 

na zwiększeniu liczby sal lekcyjnych, wykonaniu dodatkowego pomieszczenia dla ewentualnego 

trzeciego oddziału przedszkolnego, dostosowaniu jednej z dwóch wykonanych kuchni cateringowych 

do możliwości przygotowywania posiłków w obiekcie (bez wyposażenia), jak również wykonania 

dodatkowej instalacji niskoprądowej w salach lekcyjnych. Wykonany obiekt generuje 

zapotrzebowanie na prąd na poziomie ponad 100kW, w związku z tym konieczne jest wykonanie 

instalacji fotowoltaicznej, która pozwoli na ograniczenie kosztów funkcjonowania obiektu 

w przyszłości. Koszt energii elektrycznej, po oddaniu do użytkowania nowego budynku będzie 

niewspółmiernie wyższy od obecnych kosztów prowadzenia Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach. 

Drugim realizowanym zadaniem inwestycyjnym, na które w 2019 roku pozyskano kwotę ponad 

miliona złotych jest utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku dawnej szkoły 

podstawowej przy ul. Jagiellońskiej w Dobczycach. W ramach pozyskanych środków zostaną 

wykonane roboty polegające na pogłębieniu piwnic i podbiciu fundamentów, wykonaniu przebudowy 

pomieszczeń na parterze wraz z instalacjami podtynkowymi, wykonaniu stropów nad parterem 

i nad piętrem, przeniesieniu kotłowni na poddasze oraz wykonaniu przebudowy dachu. W trakcie 

realizacji robót zaszła konieczność wykonania dodatkowych robót konstrukcyjnych dla wzmocnienia 

ścian budynku, które nie były przewidziane w dokumentacji projektowej, wzmocnienia nadproży 

czy uzupełnienia ubytków w ścianach po wykonanej w latach wcześniejszych zmianie kształtu okien 

z zaokrąglonych w górnej części  na prostokątne. Kolejnym bardzo ważnym etapem prac będzie 

wykonanie izolacji poziomej fundamentów wraz z uzupełnieniem ubytków w fundamentach 

oraz wykonanie drenażu wokół budynku w celu osuszenia piwnic z wody gruntowej. 

Z rozpoczętych w latach poprzednich prac związanych z wieloetapowym zadaniem 

polegającym na zagospodarowaniu otoczenia zbiornika dobczyckiego zostały zakończone zadania 

polegające na budowie kortów wraz z zapleczem, budowie parkingu przy ul. Podgórskiej 

wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż potoku Węgielnica oraz modernizacja i rozbudowa  przedszkola 

nr 3 wraz z utworzeniem oddziału żłobka. Podpisano natomiast umowę na realizację zadania 

polegającego na zagospodarowaniu wzgórza zamkowego. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego 

na  realizację tego zadania było możliwe po uzyskaniu pisemnej zgody Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Małopolskiego na wydłużenie terminu realizacji, który pierwotnie zakładał realizację 

projektu do dnia 30 kwietnia 2020. Termin wydłużono do dnia 5 lipca 2021 roku. 
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W trakcie realizacji zadania polegającego na budowie parkingu przy ul. Podgórskiej powzięto 

informacje o zmianie na etapie prowadzonego postępowania przetargowego w dniu 06.11.2018r. 

rodzaju materiału, z którego została zaprojektowana nawierzchnia parkingu, z nawierzchni porfirowej 

na kostkę betonową. Powyższa zmiana nie została niestety dokonana za zgodą Urzędu 

Marszałkowskiego, do którego Gmina wystąpiła niezwłocznie po powzięciu tej informacji i uzyskała 

wymaganą zgodę. Nieusankcjonowanie powyższej zmiany mogło skutkować utratą dofinansowania 

lub zwrotem udzielonej dotacji wraz z odsetkami. Dodatkowo uległy przedawnieniu decyzje 

administracyjne zezwalające na usunięcie drzew kolidujących z realizowaną inwestycją. 

Brak ważnych pozwoleń na usunięcie drzew zagrażał terminowej realizacji inwestycji. Dodatkowo 

część drzew przeznaczonych do usunięcia znajdowała się na terenie znajdującym się pod nadzorem 

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie. Decyzja administracyjna pozwalająca 

na usunięcie drzew obejmowała również teren wzgórza zamkowego, w ramach którego realizowane 

jest obecnie zadanie związane z odtworzeniem przebiegu murów i ścieżek, w tym alejki wokół 

Kościoła. 

Największe opóźnienie występuje w realizacji zadania związanego z budową kładki pieszo-

rowerowej łączącej koronę zapory z wzgórzem zamkowym. Deklarowany początkowo 

przez wykonawcę robót termin realizacji robót nie został dotrzymany. Prowadzone w 2019 roku 

rozmowy z przedstawicielami Wód Polskich nie przynosiły efektu w postaci wyrażenia zgody 

na wjazd pojazdów budowy na koronę zapory do budowy kładki. Powyższe powodowało 

poszukiwanie przez wykonawcę innych rozwiązań umożliwiających prowadzenie robót. Ostatecznie 

do końca 2019r. nie zostały rozpoczęte istotne prace budowlane, a termin realizacji umowy został 

za zgodą Urzędu Marszałkowskiego przesunięty do października 2020r. Niestety wykonanie kładki 

nie będzie uprawniało odwiedzających koronę zapory jak i zamek do swobodnego przemieszczania 

się pomiędzy wymienionymi obiektami z uwagi na brak projektu ochrony tej części zapory. 

Obecnie projekt dopuszczenia ruchu pieszego po koronie zapory zakłada dojście wyłącznie do wieży 

przy śluzie (brak możliwości przejścia po śluzie na kładkę prowadząca na zamek). Powyższy 

fakt sprawia, iż samo wykonanie kładki wraz z odbiorami przez Powiatowy Nadzór Budowlany 

nie uprawnia do przejścia po śluzie na kładkę. Z tego względu w 2019r. została podpisana umowa 

na opracowanie projektu ochrony zapory etap II. Projekt ten podlega uzgodnieniom z Komendą 

Wojewódzką Policji, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego jak również Wodami Polskimi. 

Zatwierdzenie projektu przez wszystkie strony będzie nakładało na Gminę Dobczyce obowiązek 

dostosowania obiektu  do uzgodnionych rozwiązań w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poniesieniu 

wszelkich dodatkowych kosztów z tym związanych. 

Ostatnim z zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w ramach projektu 

Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego jest budowa otwartego basenu 

wraz z zadaszonym lodowiskiem i budynkiem zaplecza na terenie dawnego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Dobczycach. Jednym z pierwszym kroków podjętych w celu realizacji zadania 

było wydłużenie terminu realizacji projektu, który początkowo zakładał wykonanie zadania do dnia  

31.03.2020r. Termin wydłużono do  20.03.2021r. W 2018r. zostały wszczęte cztery postępowania 

przetargowe, ale tylko w dwóch zostały złożone oferty przez tego samego wykonawcę. Najniższa 

zaproponowana cena za realizację zadania wynosiła prawie 11,5 mln zł, a kwota jaką przewidywał 

zamawiający na realizacje zamówienia wynosiła 6.175.145,00 zł i została ona pomniejszona 

w stosunku do dwóch pierwszych przetargów, w których nie wpłynęła żadna oferta z pierwotnej kwoty 

6.358.100,01 zł. 

Działanie polegające na zmniejszaniu kwoty przewidzianej na realizacje zadania wydaje się być 

irracjonalne. Podjęcie decyzji o przystąpieniu do realizacji projektu i woli wykonania obiektu powinno 

skutkować zwiększeniem środków na zadaniu, a nie pomniejszaniem kwoty przeznaczonej 

na realizację inwestycji bez ograniczenia zakresu rzeczowego zadania. 

W związku z powyższym została podjęta decyzja o przeprowadzeniu dialogu technicznego 

z wykonawcami. W wyniku dialogu zostały poddane rozważeniu niektóre elementy mogące mieć 

wpływ na cenę obiektu. Uzgodnione z autorem Programu Funkcjonalno  - Użytkowego zmiany 

w dokumentacji musiały zostać zatwierdzone przez Urząd Marszałkowski przed ogłoszeniem 
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kolejnego postępowania przetargowego. Po wyrażeniu zgody przez UMWM na wprowadzenie zmian 

został ogłoszony kolejny przetarg na realizację zadania, do którego nie przystąpił żaden 

z wykonawców. Brak projektu budowlanego wraz z decyzją administracyjną zezwalającą na realizację 

zamierzenia budowlanego z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót powodował 

brak możliwości rzetelnej wyceny zadania jak również brak możliwości jego realizacji w określonych 

przez umowę o dofinansowanie ramach czasowych. 

 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków to zadanie, które w założeniu miało zostać 

ukończone w 2019 roku.  Wydanie przez Inżyniera Kontraktu Świadectwa Przejęcia obiektu 

uwarunkowane było zakończeniem prac budowlanych oraz osiągnięciem przez oczyszczalnię 

parametrów zgodnych z wydanymi pozwoleniami na odprowadzenie ścieków oczyszczonych do rzeki 

Raby. Powyższe powodowało wykonanie rozruchu oczyszczalni i wykonaniu przez akredytowane 

laboratorium serii badań. Wykonanie rozruchu technologicznego wymaga zapewnienia odpowiedniej 

temperatury ścieków w celu zachowania prawidłowej pracy mikroorganizmów odpowiedzialnych 

za ich oczyszczenie. W związku z powyższym wykonawca robót zwrócił się z prośbą o wydłużenie 

terminu realizacji przedmiotu umowy w celu zapewnienia odpowiednich warunków dla wykonania 

rozruchu oczyszczalni. Ścieki oczyszczone są odprowadzane bezpośrednio rurociągiem do rzeki Raby. 

W związku z powyższym niedopuszczalnym było wykonanie rozruchu w momencie nadchodzącego 

okresu zimowego. Po dokonaniu konsultacji wniosku Wykonawcy z Inżynierem Kontraktu 

oraz po uzyskaniu zgody z NFOŚiGW została podjęta decyzja o wydłużeniu okresu realizacji zadania 

dla przeprowadzenia rozruchu oczyszczalni w warunkach zapewniających odpowiednią temperaturę 

ścieków dla rozwoju osadu pozwalającego skutecznie oczyścić ścieki dostarczane na oczyszczalnię. 

W 2019 roku na wniosek Burmistrza została podjęta przez Radę Miejską jedna z ważniejszych 

decyzji polegających na przeznaczeniu ponad miliona złotych z budżetu Gminy Dobczyce na budowę 

kluczowego elementu do odwodnienia części Zarabia oraz zabezpieczenia elementów infrastruktury 

w nowo wybudowanym parku miejskim.  Projekt budowy rowu odwadniającego realizowany 

był z niewiadomych przyczyn przez kilka ostatnich lat bez wymiernych rezultatów. Po powzięciu 

informacji o tym strategicznym zadaniu Gmina Dobczyce dołożyła wielu starań w celu zakończenia 

uzyskania administracyjnej decyzji zezwalającej na realizację robót. Uzyskana decyzja pozwoliła 

na przytępienie do robót jeszcze przed oddaniem parku miejskiego i kortów do użytkowania. 

Wykonanie tego rowu stanowi strategiczny element do odprowadzenia wody z terenu Zarabia 

oraz zabezpieczenia wykonanej infrastruktury kortów i parku przed zalaniem. Ponadto w trakcie 

krótkotrwałych, lecz nagłych opadów deszczu w 2019r. zaobserwowano problemy z odprowadzeniem 

wody z kortów i terenu parku miejskiego. Zgodnie z przyjętym w latach ubiegłych projektem 

odprowadzenie wody miały zapewnić dwie studnie chłonne. Niestety to rozwiązanie nie zdało 

egzaminu, i po krótkim opadzie deszczu zaobserwowano wybijanie wody z najniżej położonych 

studzienek oraz zalanie wykonanego w ramach projektu parkingu dla kamperów oraz głównej drogi 

przez park. Pozostawienie tego problemu bez rozwiązania mogło spowodować dodatkowo zalanie 

najniżej położonych części budynku zaplecza kortów lub budynku świetlicy. W związku z powyższym 

dokonano analizy wykonanych na podstawie projektu elementów odwodnienia i wykonano dodatkowe 

odprowadzenie wody opadowej, w celu zabezpieczenia wykonanych elementów kortów i parku 

miejskiego przez zalaniem wodą opadową. 

Realizacja zadań z zakresu przebudowy dróg uwarunkowana jest w szczególności od prawa do 

dysponowania nieruchomością. Drogi o nieuregulowanym stanie prawnym nie mogą stanowić 

przedmiotu ubiegania się o środki zewnętrzne na ich modernizację. W związku z powyższym 

koniecznym jest nieprzerwane staranie się o  uregulowanie stanów własnościowych dróg w celu ich 

przejęcia przez Gminę Dobczyce dla celów zgodnego z prawem wydatkowania środków publicznych. 

Realizowane w 2019r. zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowę 

drogi Stadniki-Kwapinka zostało również przesunięte w terminie z uwagi na konieczność podziału 

zadania na etapy oraz rozszerzenia dokumentacji o elementy nieuwzględnione w przygotowanym 

w 2018r. Programie Funkcjonalno-Użytkowym, na podstawie, którego wyłoniono Wykonawcę 

przedmiotowego zadania. Uzupełniane elementy są niezbędne w celu ubiegania się o środki 

z Funduszu Dróg Samorządowych, ponieważ dają dodatkowe punkty w momencie aplikowania 

o środki z Funduszu. 
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Rok 2019 obfitował również w realizację wielu mniejszych zadań poprawiających jakość 

życia mieszkańców polegających między innymi na: wykonaniu odcinka chodnika wzdłuż 

ul. Myślenickiej, wymianie nawierzchni na boisku Orlik w Dobczycach, modernizacji OSP 

w Rudniku, modernizacji dróg, przygotowaniu dokumentacji projektowych na przebudowy dróg 

oraz realizacji wielu zadań z Funduszu Sołeckiego. 

Realizacja inwestycji oraz codzienne podejmowanie decyzji w zmieniającym się otoczeniu 

prawnym i gospodarczym powinny uwzględniać cel istnienia samorządu oraz być skierowane na 

podniesienie jakości życia mieszkańców.  W 2019 roku podjęto nowe działania oraz kontynuowano 

inwestycje rozpoczęte w poprzedniej kadencji. Przy wielu z nich pojawiły się problemy, które były na 

bieżąco rozwiązywane, tak aby możliwe było właściwe i terminowe  wykonanie zaplanowanych w 

tych projektach działań.  Odpowiednie planowanie inwestycji, jak i ich finansowania, a także nadzór 

nad realizacją wielu zadań, analizowanie ryzyk oraz podejmowanie decyzji związanych z 

pojawiającymi się wyzwaniami  i problemami wymaga zaangażowania wszystkich, zarówno organu 

wykonawczego, organu uchwałodawczego, jaki i samych mieszkańców Gminy, którzy niejednokrotnie 

wskazują kierunki rozwoju istotne dla mieszkańców określonych obszarów.   

Sukces samorządu leży w zaangażowaniu wszystkich mieszkańców, stowarzyszeń, radnych, 

sołtysów  i pracowników samorządowych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury.  Kontynuując 

rozpoczęte działania oraz planując i podejmując realizację nowych zadań samorząd Gminy Dobczyce 

wraz z mieszkańcami wspólnie kreują wizerunek Gminy Dobczyce przyjaznej mieszkańcom, 

docenianej na zewnątrz, stawianej za wzór w pozyskiwaniu funduszy.  

 

 


