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I. Wstęp
Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przedstawiam
„Raport o stanie Gminy Stary Sącz za rok 2019”.
Rok 2019 był kolejnym rokiem realizacji wielu wcześniej rozpoczętych działań w dziedzinie
inwestycji, opieki społecznej, kultury i oświaty oraz innych aspektów życia społeczno – gospodarczego
naszej Gminy.
Stojące przed lokalnym samorządem wyzwania są bardzo duże i to zarówno z powodu wciąż
pojawiających się nowych zadań, jak i też z uwagi na oczekiwania mieszkańców. Mam nadzieję, że
racjonalne i dobrze przemyślane działania, zrealizowane zostały zgodnie z przyjętymi programami
i strategiami, pozwoliły zrealizować wszystkie postawione zamierzenia i przyczyniły się do poprawy
jakości życia mieszkańców.
W Raporcie uwzględnione zostały informacje o stanie mienia komunalnego, realizacji polityk,
programów, strategii, uchwał Rady Miejskiej oraz funduszu sołeckiego .
Część analityczna dotyczy m.in. oświaty i edukacji, kultury, turystyki, rekreacji oraz polityki
społecznej, a także działalności spółki miejskiej. Opisano również najważniejsze wydarzenia
organizowane, współorganizowane i wspierane przez Gminę.
Przy opracowaniu Raportu ponownie cenną okazała się wiedza i doświadczenie pracowników
Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, a także kompleksowe informacje przekazane przez gminne
jednostki organizacyjne i spółkę komunalną.

.
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II. Informacje ogólne
2.1 Ogólna charakterystyka Gminy Stary Sącz, w tym demografia
Stary Sącz pod względem administracyjnym jest gminą miejsko – wiejską wchodzącą w skład
powiatu nowosądeckiego, w województwie małopolskim z siedzibą w Krakowie.
Gmina Stary Sącz obejmuje obszar terytorialny o powierzchni 10.098 ha. W jej skład wchodzi 15
sołectw: Barcice, Barcice Dolne, Gaboń, Gaboń - Praczka, Gołkowice Dolne, Gołkowice Górne, Łazy
Biegonickie, Moszczenica Niżna, Moszczenica Wyżna, Mostki, Myślec, Popowice, Przysietnica,
Skrudzina, Wola Krogulecka. Największą osadą i jedynym miastem jest Stary Sącz, w skład którego
wchodzą osiedla: Cyganowice, Lipie, Południe, Północ, Słoneczne, Śródmieście, Tysiąclecia, Zachód.

Zespół klasztorny klarysek – dziedzictwo rangi krajowej. Fot. W. Wójcik

Stary Sącz to jedno z najstarszych miast w Polsce, uzyskało prawa miejskie w XIII wieku.
W 2018 r. Stary Sącz na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
otrzymał prestiżowy i nobilitujący status Pomnika Historii.
Szeroka informacja dotycząca charakterystyki Gminy Stary Sącz przedstawiona została w „ Raporcie
o stanie Gminy Stary Sącz za rok 2018”.
Na dzień 31.12.2019 r. liczba ludności według danych ewidencji ludności wynosiła 23.766 osób (w tym:
miasto 8.981 osoby, sołectwa 14.785 osób). W stosunku do roku 2018 przybyło 50 mieszkańców.
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Poniższe tabele przedstawiają szczegółowe dane demograficzne.
Zameldowania osób na pobyt stały w Starym Sączu w 2019 roku
Liczba osób zameldowanych
z innej gminy

Liczba dzieci urodzonych
i zameldowanych

Liczba osób, które zmieniły
miejsce zameldowania w obrębie
miasta Starego Sącza

208

297

248

RAZEM: 753

Wymeldowania z pobytu stałego ze Starego Sącza w 2019 roku
Liczba osób wymeldowanych

Liczba osób zmarłych

270

183

RAZEM: 453

Stan ludności – porównanie lat 2017 – 2019
Liczba ludności na 31.12.
zameldowanych w Starym Sączu

Urodzenia dzieci,
które są
zameldowane
w Starym Sączu

Zgony osób
ostatnio
zameldowanych
w Starym Sączu

Rok

pobyt stały

pobyt czasowy

2017

23.649

238

275

159

2018

23.716

455

281

194

2019

23.766

424

297

183

Statystyka ludności wg płci na koniec 2019 roku (pobyt stały)
Wiek

Mężczyzn

Kobiet

Ogółem

0-6

872

805

1677

7-15

1348

1208

2556

16-17

418

389

807

18-60 tylko kobiety

-

6941

6941

18-65 tylko mężczyźni

7885

-

7885

pow. 60 kobiety

-

2569

2569

pow. 65 mężczyźni

1331

-

1331

ogółem

11.854

11.912

23.766
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Statystyka ludności wg płci na koniec 2019 roku (pobyt czasowy)
Wiek

Mężczyzn

Kobiet

Ogółem

0-6

3

4

7

7-15

13

12

25

16-17

54

54

108

18-60 tylko kobiety

-

78

78

18-65 tylko mężczyźni

193

-

193

pow. 60 kobiety

-

9

9

pow. 65 mężczyźni

4

-

4

ogółem

267

157

424

Statystyka ludności wg płci na koniec 2019 roku (pobyt stały i pobyt czasowy)
Wiek

Mężczyzn

Kobiet

Ogółem

0-6

875

809

1684

7-15

1361

1220

2581

16-17

472

443

915

18-60 tylko kobiety

-

7019

7019

18-65 tylko mężczyźni

8078

-

8078

pow. 60 kobiety

-

2578

2578

pow. 65 mężczyźni

1335

-

1335

ogółem

12.121

12.069

24.190

III. Informacje finansowe
3.1 Stan finansów i wykonanie budżetu Gminy Stary Sącz
Budżet Gminy Stary Sącz został uchwalony przez Radę Miejską w Starym Sączu Uchwałą
Nr IV/42/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku. W budżecie ustalono dochody i wydatki na następującym
poziomie:
• DOCHODY NA KWOTĘ:122 790 573,58 zł
• WYDATKI NA KWOTĘ: 149 497 233,89 zł
Różnica między dochodami a wydatkami budżetu Gminy Stary Sącz stanowiła deficyt budżetu, który
wynosił 26 706 660,31 zł.
W trakcie wykonywania budżetu, w 2019 roku następowały zmiany w budżecie dokonywane
przez Radę Miejską i Burmistrza Starego Sącza, zgodnie z posiadanymi kompetencjami
i upoważnieniami. W wyniku dokonywanych zmian w 2019 roku uległy zmianie planowane dochody
i wydatki, i na dzień 31 grudnia 2019 roku kształtowały się następująco:
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• Plan dochodów ogółem wynosił 130 900 079,07 zł i został wykonany w kwocie 127 983 342,50 zł co
stanowi 97,77% planu. W trakcie wykonywania budżetu w 2019 roku plan dochodów budżetu został
zwiększony o kwotę 8 109 505,49 zł.
• Plan wydatków ogółem wynosił 148 074 134,36 zł i został wykonany w kwocie 139 549 313,34 zł co
stanowi 94,24% planu. W trakcie wykonywania budżetu w 2019 roku plan wydatków budżetu został
zmniejszony o kwotę 1 423 099,53 zł. Na realizację dochodów budżetu składają się:
Wyszczególnienie

DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM

Plan dochodów na
31.12.2019 roku ( po
zmianach)

Wykonanie na
31.12.2019 roku

%
wykonania

107 947 833,24

107 737 442,21

99,81

Udział w podatkach (PIT i CIT)

15 641 392,00

15 852 828,36

101,35

Podatki i opłaty

13 759 257,00

13 706 820,97

99,62

Subwencje

35 452 648,00

35 452 648,00

100

Pozostałe dochody własne (bieżące)

2 433 877,10

2 268 329,92

93,20

Dotacje na zadania zlecone i własne

40 660 659,14

40 456 814,96

99,50

742 061,97

741 860,74

99,97

22 952 245,83

20 245 900,29

88,21

3 020 368,00

2 227 428,67

73,75

19 929 877,83

18 016 077,14

90,40

17 689 009,65

15 846 329,89

89,58

2 000,00

2 394,48

119,72

130 900 079,07

127 983 342,50

97,77

Z tego:

W tym:
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz w ust. 3 pkt 5 i 6
ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM
Z tego:
Dochody ze sprzedaży majątku
Dotacje i inne środki przeznaczone na zadania inwestycyjne
W tym:
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz w ust. 3 pkt 5 i 6
ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Inne dochody majątkowe- wpływy z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności

OGÓŁEM

7

DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM - NA 31 GRUDNIA 2019 R.
5. Dotacje na zadania
zlecone i własne
37%

4. Pozostałe dochody
własne (bieżące)
2%

1. Udział w
podatkach PIT i CIT
15%
2. Podatki i opłaty
13%

3. Subwencje
33%

DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM - NA 31 GRUDNIA 2019 R.
1. Dochody ze
sprzedaży majątku
11%

2. Dotacje i inne
środki przeznaczone
na zadania
inwestycyjne 89%

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wynik budżetu stanowił deficyt budżetu w wysokości 11 565 970,84 zł
przy planowanym deficycie w kwocie 17 174 055,29 zł.
Na realizację wyniku budżetu miały wpływ m.in. takie czynniki jak:
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- wykonanie dochodów bieżących na poziomie 99,81% założonego planu,
- wykonanie wydatków bieżących na poziomie 96,01% założonego planu.
3.2 Dochody i wydatki, przychody i rozchody Budżetu Gminy Stary Sącz w 2019 r.
Tabela Nr 1
Wyszczególnienie

1.

2.

3.

4.

5.

Plan na
31.12.2019r.
( po zmianach)

Wykonanie
na
31.12.2019r.

% wykonania

DOCHODY
Dochody bieżące
Dochody majątkowe
WYDATKI

130 900 079,07
107 947 833,24
22 952 245,83
148 074 134,36

Wydatki bieżące

103 840 433,86

139 549 313,34
99 694 438,77

96,01

44 233 700,50

39 854 874,57

90,10

- 17 174 055,29

67,35

19 726 276,29

11 565 970,84
16 422 407,74

17 799 904,38

14 496 035,83

81,44

1 815 150,91

1 815 150,91

100

111 221,00
2 552 221,00

111 221,00
2 552 221,00

100
100

2 441 000,00

2 441 000,00

100

111 221,00

111 221,00

100

Wydatki majątkowe
WYNIK BUDŻETU(deficyt/nadwyżka)

PRZYCHODY OGÓŁEM
z tego:
kredyty i pożyczki
wolne środki, o których mowa w art. 217
ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem
długu
ROZCHODY
Z tego:
Spłaty kredytów i pożyczek

Inne rozchody niezwiązane ze spłatą
długu

127 983 342,50
107 737 442,21
20 245 900,29

97,77
99,81
88,21
94,24

83,25

WYDATKI
1. Wydatki
majątkowe 29%

2. Wydatki
bieżące71%

W 2019 roku przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły
14 496 035,83 zł.
Przychody powyższe stanowiły: pożyczka z WFOŚiGW Nr P/144/17/02 na przyłącza kanalizacyjne
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w kwocie 350 718,37 zł i pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie na budowę kanalizacji w kwocie
945 317,46 zł oraz kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.
w Warszawie w wysokości 13 200 000,00 zł – umowa Nr 6270988/189/JST/POZ/19 z dn. 4.10.2019 r.
Na rozchody budżetu składały się spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości
2 441 000,00 zł i udzielone pożyczki z budżetu gminy w kwocie 111 221,00 zł. Spłaty rat kapitałowych
obejmowały: 1 900 000,00 zł stanowiły spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych w poprzednich
latach kredytów długoterminowych w bankach (250 000,00 zł Bank Spółdzielczy w Starym Sączu,
500 000,00 zł Łącki Bank Spółdzielczy, 750 000,00 zł Bank Spółdzielczy w Starym Sączu,
400 000,00 zł Bank Polskiej Spółdzielczości); 541 000,00 zł stanowiły spłaty rat kapitałowych
pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku zadłużenie Gminy Stary Sącz z tytułu zaciągniętych kredytów
i pożyczek wyniosło 34 525 142,15 zł Na powyższe zadłużenie składają się :
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
i w NFOŚ w Warszawie w kwocie 4 175 142,15 zł.
- kredyty długoterminowe w bankach w kwocie 30 350 000,00 zł (Bank Spółdzielczy w Starym Sączu
– 600 000,00 zł (umowa z 2015 roku): Łącki Bank Spółdzielczy- 3 500 000,00 zł (umowa z 2016 roku),
Bank Spółdzielczy w Starym Sączu 4 750 000,00 zł (umowa z 2017 roku), Bank Polskiej
Spółdzielczości w Warszawie – 8 300 000,00 zł (umowa z 2018 roku), Bank Polskiej Spółdzielczości
w Warszawie – 13 200 000,00 zł (umowa z 2019 roku).
Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek według pierwotnego terminu
zapadalności w latach – według stanu na 31 grudnia 2019 roku (wg wartości nominalnej), kształtowały
się w sposób następujący: zobowiązania w przedziale od (0:1> brak, w przedziale od (1:5> 859 513,51
zł, powyżej 5 lat 33 665 628,64 zł). Natomiast zobowiązania według pozostałego terminu zapadalności
w latach wg stanu na 31.12.2019 r. (wg wartości nominalnej) przedstawiały się w sposób następujący:
w przedziale od (0:1> 3 317 250,88 zł, w przedziale od (1:5> 16 592 262,63 zł, powyżej 5 lat
14 615 628,64 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy Stary Sącz na dzień 31 grudnia 2019 roku
z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych wyniósł 4,31%(bez ustawowych wyłączeń) i 3,91%
z ustawowymi wyłączeniami przy dopuszczalnym wskaźniku 10,21%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku
Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług, składek na ubezpieczenia
społeczne, podatków i opłat, zobowiązań pracowniczych. Wystąpiły zobowiązania wymagalne z tytułu
przeterminowanych zabezpieczeń należytego wykonania umowy na koncie depozytowym w wysokości
8 402,20 zł, które zostały zwrócone wykonawcom w miesiącu styczniu 2020 roku.
WYNIK OPERACYJNY BUDŻETU (A ≥ B)
Tabela Nr 2
Lp.

A

B
A– B

Wyszczególnienie

Dochody bieżące + nadwyżka budżetu
z lat ubiegłych +wolne
środki,
o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6
ustawy o finansach publicznych z 2009
roku
Wydatki bieżące
Wynik operacyjny budżetu

Plan zgodnie
z uchwałą na
01.01.2019r.

Plan po zmianach na
31.12.2019r.

Wykonanie na
31.12.2019r.

%
wskaźnik
realizacji

96 192 258,00

109 762 984,15

109 552 593,12

99,81

95 233 197,04
959 060,96

103 840 433,86
5 922 550,29

99 694 438,77
9 858 154,35

96,01
166,45
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Na dzień 31 grudnia 2019 roku relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242
ustawy o finansach publicznych skorygowanymi o środki określone w przepisach (w przypadku gminy
Stary Sącz o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 zgodnie z art. 242 ustawy o finansach
publicznych) a wydatkami zgodnie z art. 36 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie
niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej dotyczy lat 2013-2015, wyniosła
9 858 154,35 zł przy planowanej na dzień 31 grudnia 2019 roku 5 922 550,29 zł co stanowi 166,45%
planowanej nadwyżki operacyjnej.
3.3 Wykonanie wydatków majątkowych

Dział

Rozdział

600
60016

60078

630
63003

700
70005

Wyszczególnienie

Plan na 01.01.2019

Plan na 31.12.2019

Wykonanie na
31.12.2019

% Wykonania

Transport i łączność

14 915 112,24

11 177 419,32

10 435 082,76

93,36%

Drogi publiczne gminne

14 815 112,24

11 177 419,32

10 435 082,76

93,36%

14 815 112,24

11 177 419,32

10 435 082,76

93,36%

1 320 000,00

704 127,30

660 009,28

93,73%

400 000,00

400 000,00

5 923 037,06

6 313 037,06

6 301 437,65

99,82%

4 418 554,96

4 536 193,28

4 525 596,57

99,77%

550 000,00

1 061 969,00

1 059 108,56

99,73%

6 622 075,18

252 306,16

70 377,99

27,89%

6 622 075,18

252 306,16

70 377,99

27,89%

0,00

45 000,00

45 000,00

100,00%

0,00

42 421,50

42 421,50

100,00%

0,00

1 451 654,80

1 350 975,80

93,06%

0,00

949 325,00

726 035,48

76,48%

100 000,00

0,00

0,00

0,00%

100 000,00

0,00

0,00

0,00%

1 700 000,00

77 500,00

76 156,00

98,27%

1 700 000,00

77 500,00

76 156,00

98,27%

1 700 000,00

77 500,00

76 156,00

98,27%

1 700 000,00

77 500,00

76 156,00

98,27%

1 600 000,00

1 500,00

W tym:
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Z tego:
Budowa, przebudowa dróg gminnych
Dokumentacje projektowe budowy/przebudowy dróg gminnych
Budowa parkingu Park&Ride w
Starym Sączu
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
Przebudowa ulicy Trakt św. Kingi
Rozbudowa drogi wojewódzkiej
969 polegająca na budowie ronda
wraz z budową drogi dojazdowej
do SAG
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
Rozbudowa drogi powiatowej nr
1530 K Barcice Wola Krogulecka
wraz z budową parkingu
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
Budowa z rozbudową drogi gminnej na Targowisko
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Gaboń - Na Jachlówkę
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
W tym:
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Turystyka
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
W tym:
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
z tego:
Miejska Góra w Starym Sączu ścieżka w koronach drzew
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
Gospodarka mieszkaniowa

222 138,00

480,00

55,53%

32,00%

4 690 000,00

4 558 394,57

4 425 968,67

97,09%

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4 690 000,00

4 558 394,57

4 425 968,67

97,09%

W tym:
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
z tego:

2 810 000,00

3 554 079,89

3 527 097,99

99,24%
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Miejska Przychodnia Rejonowa w
Starym Sączu- rozbudowa parkingu
i garaży
Przebudowa istniejącego budynku
OPS ul. Batorego na mieszkania
socjalne
Strefa Aktywności Gospodarczej
"SAG"
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
Wykonanie elewacji budynku przy
ulicy Źródlanej nr 9 w Starym Sączu
Wykonanie instalacji p/poż w budynku przy ulicy Staszica w Starym
Sączu
Modernizacja WDK Mostki 86
Modernizacja budynku użytkowego
przy ul. Krakowskiej 26 w Starym
Sączu
Przygotowanie terenu pod rozbudowę parkingu dla Przychodni Rejonowej w Starym Sączu
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych
710
71035

750
75022

75023

754
75404

75412

Działalność usługowa
Cmentarze
W tym:
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
z tego:
Rozbudowa cmentarza komunalnego w Starym Sączu
Administracja Publiczna
Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)
W tym:
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
z tego;
Modernizacja Sali Obrad Rady
Miejskiej
Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)
W tym:
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych
z tego:
Zakup wyposażenia archiwum zakładowe
Informatyzacja urzędu
Zakup samochodu
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Modernizacja pomieszczeń archiwum zakładowego wraz z wyposażeniem Urzędu Miejskiego w Starym Sączu
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
Komendy wojewódzkie Policji
Wpłaty jednostek na państwowy
fundusz celowy na finansowanie
lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
Ochotnicze Straże Pożarne
W tym:
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych

801
80101

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych
Oświata i wychowanie
Szkoły Podstawowe
W tym:

740 000,00

775 000,00

766 001,75

98,84%

70 000,00

0,00

0,00

0,00%

1 900 000,00

2 547 450,00

2 537 612,90

99,61%

657 221,84

1 054 221,84

1 054 221,84

100,00%

70 000,00

0,00

0,00

0,00%

30 000,00

12 300,00

12 300,00

100,00%

0,00

84 329,89

84 329,89

100,00%

0,00

35 000,00

33 707,98

96,31%

0,00

100 000,00

93 145,47

93,15%

1 880 000,00

1 004 314,68

898 870,68

89,50%

700 000,00
700 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00%
0,00%

700 000,00

0,00

0,00

0,00%

700 000,00

0,00

0,00

0,00%

255 000,00

365 000,00

361 755,81

99,11%

135 000,00

135 000,00

134 985,17

99,99%

135 000,00

135 000,00

134 985,17

99,99%

135 000,00

135 000,00

134 985,17

99,99%

120 000,00

230 000,00

226 770,64

98,60%

120 000,00

98 300,00

95 214,23

96,86%

40 000,00

0,00

0,00

0,00%

80 000,00
0,00

70 000,00
28 300,00

66 914,23
28 300,00

95,59%
100,00%

0,00

131 700,00

131 556,41

99,89%

0,00

131 700,00

131 556,41

99,89%

60 000,00

260 000,00

260 000,00

100,00%

0,00

10 000,00

10 000,00

100,00%

0,00

10 000,00

10 000,00

100,00%

60 000,00

250 000,00

250 000,00

100,00%

60 000,00

250 000,00

250 000,00

100,00%

0,00

250 000,00

250 000,00

100,00%

8 290 000,00
8 290 000,00

8 200 669,14
8 012 479,14

8 186 364,41
7 998 174,41

99,83%
99,82%
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80113

Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
z tego:
Głęboka modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Starym Sączu
Przebudowa i rozbudowa budynku
Szkoły Podstawowej im. ks. prof. J.
Tischnera w Starym Sączu, etap I
:Rozbudowa o salę gimnastyczną z
zapleczem
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
Przebudowa i rozbudowa budynku
Szkoły Podstawowej w Barcicach
wraz z infrastrukturą techniczną
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
Szkoła Podstawowa w Gaboniu sala gimnastyczna
Szkoła Podstawowa w Moszczenicy Niżnej - rozbudowa części dydaktycznej i sala gimnastyczna
Modernizacja ogrodzenia przy SP
nr 2
Dowożenie uczniów do szkół
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych

853
85395

900
90001

z tego:
Zakup autobusu
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność
W tym:
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
z tego:
Dom Seniora w Starym Sączu przebudowa i rozbudowa
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa ochrona wód
W tym:
Zakup i objęcie akcji i udziałów
Udział w Funduszu Spójności
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
z tego:
Odwodnienie terenów zabudowanych w miejscowości Gołkowice
Dolne
Inwestycje w urządzenia kanalizacji sanitarnej i wodociągu w pasie
dróg publicznych, działkach Lasów
państwowych i RZGW
Rozbudowa sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej na terenie Gminy
Stary Sącz
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
Gospodarka ściekowa Gminy Stary
Sącz - środki poza projektem perspektywy finansowej 2014-2020 POiŚ

90005

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
W tym:
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych

8 290 000,00

8 012 479,14

7 998 174,41

99,82%

250 000,00

43 000,00

42 681,00

99,26%

5 350 000,00

5 240 000,00

5 238 208,16

99,97%

4 933 834,06

4 687 088,00

4 686 812,33

99,99%

2 000 000,00

2 006 712,14

1 995 685,00

99,45%

1 905 850,34

1 903 585,00

1 903 583,79

100,00%

390 000,00

383 000,00

382 767,68

99,94%

300 000,00

300 000,00

299 066,67

99,69%

0,00

39 767,00

39 765,90

100,00%

0,00

188 190,00

188 190,00

100,00%

0,00

188 190,00

188 190,00

100,00%

0,00

188 190,00

188 190,00

100,00%

1 300 000,00

675 100,00

650 324,48

96,33%

1 300 000,00

675 100,00

650 324,48

96,33%

1 300 000,00

675 100,00

650 324,48

96,33%

1 300 000,00

675 100,00

650 324,48

96,33%

18 821 067,05

14 402 459,08

11 320 288,50

78,60%

17 444 217,05

12 724 217,05

9 900 779,58

77,81%

549 000,00
549 000,00

549 000,00
549 000,00

549 000,00
549 000,00

100,00%
100,00%

16 595 217,05

11 705 217,05

8 902 080,58

76,05%

100 000,00

0,00

0,00

0,00%

25 000,00

25 000,00

24 882,23

99,53%

10 870 217,05

8 375 217,05

7 457 847,92

89,05%

8 426 970,40

6 576 970,40

5 850 143,64

88,95%

5 600 000,00

3 305 000,00

1 419 350,43

42,95%

300 000,00

470 000,00

449 699,00

95,68%

556 850,00

784 420,00

744 295,74

94,88%

30 350,00

4 500,00

3 553,49

78,97%
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z tego:
Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych
na wysokosprawne i niskoemisyjne
kotły gazowe i biomasowe w Gminie Stary Sącz
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych
90015

90095

Oświetlenie ulic, placów i dróg
w tym:
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Pozostała działalność
W tym:
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych

921
92109

92116

926
92601

z tego:
Monitoring ronda, zjazdu na Polesie i kompleksu sportowego
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych
Zakupy inwestycyjne MZGK
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i
kluby
W tym:
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych
jednostek sektora finansów publicznych
z tego:
Budowa i rozbudowa CKiS im.
Ady Sari w Starym Sączu na potrzeby działalności i edukacji kulturalnej oraz aktywności społecznej
mieszkańców
Biblioteki
W tym:
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych
jednostek sektora finansów publicznych
z tego:
Budowa biblioteki w Przysietnicy
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
W tym:
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
z tego:
Zespół sportowo-rekreacyjny w Łazach Biegonickich - budowa boiska
Rewitalizacja boiska do piłki nożnej w Łazach Biegonickich
Budowa boiska wielofunkcyjnego
w Barcicach
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych
z tego:

30 350,00

4 500,00

3 553,49

78,97%

30 350,00

4 500,00

3 553,49

78,97%

500 0000,00

760 000,00

720 826,96

94,85%

500 000,00

380 000,00

342 180,40

90,05%

26 500,00

19 920,00

19 915,29

99,98%

600 000,00

700 000,00

482 391,15

68,91%

600 000,00

700 000,00

482 391,15

68,91%

220 000,00

193 822,03

192 822,03

99,48%

20 000,00

20 000,00

19 000,00

95,00%

20 000,00

20 000,00

19 000,00

95,00%

200 000,00

173 822,03

173 822,03

100,00%

200 000,00

173 822,03

173 822,03

100,00%

3 242 857,56

3 798 793,39

3 421 462,68

90,07%

2 647 170,56

3 105 867,39

2 729 035,68

87,87%

2 647 170,56

3 105 867,39

2 729 035,68

87,87%

2 647 170,56

3 105 867,39

2 729 035,68

87,87%

595 687,00

692 926,00

692 427,00

99,93%

595 687,00

692 926,00

692 427,00

99,93%

595 687,00
290 000,00
290 000,00

692 926,00
718 365,00
718 365,00

692 427,00
717 471,26
717 471,26

99,93%
99,88%
99,88%

290 000,00

700 365,00

699 471,27

99,87%

290 000,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

330 365,00

329 851,66

99,84%

0,00

370 000,00

369 619,61

99,90%

0,00

269 316,17

269 316,17

100,00%

0,00

18 000,00

17 999,99

100,00%
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Zakup kontenera socjalnego na boisko sportowe "GLINIK"
Wydatki majątkowe razem
z tego :
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
Zakup i objęcie akcji i udziałów

0,00

18 000,00

17 999,99

100,00%

54 264 036,85

44 233 700,50

39 854 874,57

90,10%

53 715 036,85

43 684 700,50

39 305 874,57

89,98%

29 094 856,78

19 708 102,35

18 748 687,72

95,13%

549 000,00

549 000,00

549 000,00

100,00%

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 31.12.2019
9. Kultura fizyczna 2%
8. Gospodarka
komunalna i
ochronaśrodowiska
31%

1.Transport i łączność
29%

2.Turystyka
0,3 %

3.Gospodarka
mieszkaniowa 12%

7. Pozostałe zadania
w zakresie opieki
społecznej 2%

6. Oświata i
wychowanie 22%

5. Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
ppoż. 0,7 %

4.Administracja
publiczna 1%

Dział 600 Transport i łączność
Plan wydatków majątkowych:11 177 419,32 zł. Wykonanie wydatków majątkowych:10 435 082,76 zł.
Realizacja wydatków majątkowych: 93,36%
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
Plan wydatków majątkowych: 11 177 419,32 zł. Wykonanie wydatków majątkowych:10 435 082,76 zł.
Realizacja zadania: 93,36%
Budowa, przebudowa dróg gminnych
Plan wydatków majątkowych: 704 127,30 zł. Realizacja wydatków majątkowych: 660 009,28 zł.
Realizacja zadania: 93,73%
W ramach realizacji zadania wykonano: przebudowę drogi w Gaboniu do Dunajca (176 410,17 zł),
modernizację ulicy Żwirki i Wigury (339 720,77 zł), wypłacono odszkodowania pod nowo wybudowane
drogi gminne i poniesiono opłaty z tytułu prowadzonych inwestycji.
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Dokumentacje projektowe budowy/przebudowy dróg gminnych
Plan wydatków majątkowych: 400 000,00 zł. Realizacja wydatków majątkowych: 222 138,00 zł
Realizacja zadania: 55,53%
W ramach realizacji zadania opracowano następujące dokumentacje: modernizacja ulicy Żwirki
i Wigury, ulicy Tischnera, drogi Gaboń do Dunajca, kładki dla pieszych przy placu Platy Nowińskiej,
kładki dla pieszych przy ulicy Parkowej oraz w ramach wydatków niewygasających dokumentację
rozbudowy drogi gminnej Barcice - Cmentarz – do Popradu w Barcicach Dolnych. Realizacja części
zadań nastąpiła w systemie „Zaprojektuj – wybuduj” i w związku z tym pojawiła się możliwość
realizacji nowych dokumentacji, jednak ze względu na przedłużające się postępowanie proceduralne
trwające do końca roku 2019 nie wydatkowano całości środków.
Budowa parkingu Park&Ride w Starym Sączu
Plan wydatków majątkowych: 6 313 037,06 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 6 301 437,65 zł.
Realizacja zadania:99,82%
W ramach realizowanego zadania wykonano roboty budowlane związane z budową systemu
komunikacyjnego dla miasta Stary Sącz oraz wydatkowano środki na nadzór inwestorski, rozbudowę
ulicy Jana Pawła II wraz z budową skrzyżowania typu małe rondo ul. Jana Pawła II i ulicy Pod Ogrodami
i edukację ekologiczną. W ramach wydatków niewygasających zabezpieczono środki w kwocie
543 041,46 zł. do realizacji w styczniu 2020 roku. Zadanie jest realizowane z udziałem środków z Unii
Europejskiej. Przedsięwzięcie wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stary Sącz.
Przebudowa ulicy Trakt św. Kingi
Plan wydatków majątkowych: 1 061 969,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 1 059 108,56 zł.
Realizacja zadania: 99,73 %
W ramach realizacji zadania wykonano roboty budowlane wraz z nadzorem budowlanym.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej 969 polegająca na budowie ronda wraz z budową drogi
dojazdowej do SAG
Plan wydatków majątkowych: 252 306,16 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 70 377,99 zł.
Realizacja zadania: 27,89%
W ramach realizacji zadania wydatkowano środki na roboty budowlane i nadzór inwestorski. Różnica
pomiędzy planem a wykonaniem zadania wynika z rozstrzygniętego postepowania o udzielenie
zamówienia publicznego. W związku z realizacją zadania na koniec roku nie było możliwości
skorygowania planu finansowego na koniec roku budżetowego 2019. Zadanie wieloletnie ujęte
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy – współfinansowane z środków Unii Europejskiej.
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1530 K Barcice Wola Krogulecka wraz z budową parkingu
Plan wydatków majątkowych: 45 000,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 45 000,00 zł.
Realizacja zadania: 100%
W ramach realizacji zadania wydatkowano środki na projekt budowlany. Zadanie wieloletnie ujęte
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy – współfinansowane z środków Unii Europejskiej.
Budowa z rozbudową drogi gminnej na Targowisko
Plan wydatków majątkowych: 1 451 654,80 zł. Wykonanie wydatków majątkowych:1 350 975,80 zł.
Realizacja zadania: 93,06%
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W ramach realizacji zadania zabezpieczono środki na wydatki niewygasające z upływem roku
budżetowego 2019 na roboty budowlane i nadzór inwestorski. Postepowanie powyższe wynikało
z faktu, że wykonawca zadania opóźniał się z wykonaniem robót. Realizacja zadania w ramach
wydatków niewygasających w styczniu 2020 roku. Umowa na dofinansowanie zadania została
podpisana pod koniec listopada roku 2019. Rozpoczęto pełne procedury przetargowe, wybrano
wykonawcę i rozpoczęto roboty drogowe.
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Gaboń - na Jachlówkę
Plan wydatków majątkowych: 949 325,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 726 035,48 zł.
Realizacja zadania: 76,48%
W ramach realizacji zadania zabezpieczono środki na wydatki niewygasające z upływem roku
budżetowego 2019 na roboty budowlane i nadzór inwestorski. Postępowanie powyższe wynikało
z faktu, że wykonawca zadania opóźniał się z wykonaniem robót. Realizacja zadania w ramach
wydatków niewygasających w styczniu 2020 roku. Rozpoczęto pełne procedury przetargowe, wybrano
wykonawcę i rozpoczęto roboty drogowe.
Dział 630 Turystyka
Plan wydatków majątkowych: 77 500,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 76 156,00 zł.
Realizacja wydatków majątkowych: 98,27%
Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Plan wydatków majątkowych: 77 500,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 76 156,00 zł.
Realizacja wydatków majątkowych: 98,27%
Miejska Góra w Starym Sączu – ścieżka w koronach drzew
Plan wydatków majątkowych: 77 500,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych:76 156,00 zł.
Realizacja zadania: 98,27%
W ramach realizacji zadania wydatkowano środki na wykonanie robót przygotowawczych, pełnienie
nadzoru inwestorskiego, aktualizację kosztorysów, tłumaczenie, opłaty oraz opracowanie projektu
budowy obiektów małej infrastruktury.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Plan wydatków majątkowych: 4 558 394,57 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 4 425 968,67 zł.
Realizacja wydatków majątkowych: 97,09%
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan wydatków majątkowych: 4 558 394,57 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 4 425 968,67 zł.
Realizacja wydatków majątkowych: 97,09%
Miejska Przychodnia Rejonowa w Starym Sączu – rozbudowa parkingu i garaży
Plan wydatków majątkowych: 775 000,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych:766 001,75 zł.
Realizacja zadania: 98,84%
W ramach realizacji zadania wydatkowano środki na roboty budowlane związane z budową garaży,
parkingu, dojść i oświetlenia, dokonano aktualizacji kosztorysów, opracowano projekt dla kanalizacji
opadowej oraz poniesiono opłaty towarzyszące inwestycji.
Strefa Aktywności Gospodarczej „SAG”
Plan wydatków majątkowych: 2 547 450,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 2 537 612,90 zł.
Realizacja zadania: 99,61%
W ramach realizacji zadania wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej dla całego
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zadania, wykonano roboty budowlane w tym kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową, wodociąg,
sieć energetyczną z zabudową 13 latarni, drogi, wjazdy, chodniki i ścieżkę rowerową. Poniesiono
również wydatki na odszkodowania i nadzór inwestorski. Zadanie zostało wykonane i zakończone.
Wykonanie instalacji p/poż w budynku przy ulicy Staszica w Starym Sączu
Plan wydatków majątkowych: 12 300,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 12 300,00 zł.
Realizacja zadania:100 %
W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację przeciw pożarową w budynku komunalnym przy
ulicy Staszica w Starym Sączu.
Modernizacja WDK Mostki 86
Plan wydatków majątkowych: 84 329,89 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 84 329,89 zł.
Realizacja zadania: 100%
W ramach realizacji zadania wykonano roboty budowlane mające na celu modernizację budynku
komunalnego – Wiejskiego Domu Kultury w Mostkach.
Przygotowanie terenu pod rozbudowę parkingu dla Przychodni Rejonowej w Starym Sączu
Plan wydatków majątkowych: 100 000,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 93 145,47 zł.
Realizacja zadania: 93,15%
W ramach realizacji zadania wykonano przygotowanie terenu pod budowę parkingu m.in. karczowanie,
korytowanie, warstwy podbudowy, nawierzchnia z tłucznia kamiennego.
Modernizacja budynku użytkowego przy ul. Krakowskiej 26 w Starym Sączu
Plan wydatków majątkowych: 35 000,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 33 707,98 zł.
Realizacja zadania: 96,31%
W ramach realizacji zadania wykonano roboty budowlane budynku komunalnego przy ulicy
Krakowskiej.
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan wydatków majątkowych: 1 004 314,68 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 898 870,68 zł.
Realizacja zadania: 89,50%
W ramach realizacji zadania wydatkowano środki na zakup działek w Starym Sączu, Przysietnicy,
Barcicach i Myślcu. W związku z trwającymi negocjacjami w miesiącu grudniu nie wydatkowano
w całości planowanych na ten cel środków.
750 Administracja publiczna
Plan wydatków majątkowych: 365 000,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 361 755,81 zł.
Realizacja wydatków majątkowych: 99,11%
Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Plan wydatków majątkowych:135 000,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 134 985,17 zł.
Realizacja zadania: 99,99%
Modernizacja Sali Obrad Rady Miejskiej
Plan wydatków majątkowych: 135 000,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 134 985,17 zł.
Realizacja zadania: 99,99%
W ramach realizacji zadania wydatkowano środki modernizację instalacji sieciowej, internetowej,
nagłośnieniowej i wizyjnej oraz prace remontowo-budowlane wraz z malowaniem pomieszczeń,
pracami stolarskimi. Zakupiono i zamontowano system do głosowania i debat oraz transmisji
z archiwizacją i anonimizacją.
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Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Plan wydatków majątkowych: 230 000,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 226 770,64 zł.
Realizacja zadania: 98,60%
Informatyzacja Urzędu
Plan wydatków majątkowych: 70 000,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 66 914,23
Realizacja zadania: 95,59%
W ramach realizacji zadania wdrożono systemy zwiększające poziom bezpieczeństwa danych
w Urzędzie.
Zakup samochodu
Plan wydatków majątkowych: 28 300,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 28 300,00
Realizacja zadania: 100%
W ramach realizacji zadania dokonano zakupu samochodu służbowego, używanego Skoda
wykonywania zadań gminy.
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Modernizacja pomieszczeń archiwum zakładowego wraz z wyposażeniem Urzędu Miejskiego
w Starym Sączu
Plan wydatków majątkowych: 131 700,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 131 556,41 zł.
Realizacja zadania: 99,89%
W ramach realizacji zadania wykonano prace związane z modernizacją instalacji teletechnicznej
i elektrycznej w budynku archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego. Ponadto w ramach wykonanych
prac dostosowano pomieszczenie archiwum do obowiązujących w tym zakresie przepisów. Zakupiono
również system kontroli czasu pracy.
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan wydatków majątkowych: 260 000,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 260 000,00 zł.
Realizacja wydatków majątkowych:100 %
Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji
Plan wydatków majątkowych: 10 000,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 10 000,00 zł.
Realizacja wydatków majątkowych:100 %
W ramach realizacji zadania przekazano Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie środki na zakup
samochodu służbowego dla komisariatu Policji w Starym Sączu. Przekazane środki zostały rozliczone.
Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne
Plan wydatków majątkowych: 250 000,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 250 000,00 zł.
Realizacja wydatków majątkowych:100 %
Dotacja celowa dla OSP Moszczenica Wyżna na zakup samochodu
Plan wydatków majątkowych: 250 000,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 250 000,00 zł.
Realizacja zadania:100 %
W ramach realizacji zadania udzielono dotacji celowej dla OSP Moszczenica Wyżna na zakup nowego
samochodu Iveco Eurocargo. Finansowanie zadania: środki własne gminy – 190 000,00 zł, fundusz
sołecki – 10 000,00 zł, Urząd Marszałkowski (dotacja celowa) – 50 000,00 zł.
Dział 801 Oświata i wychowanie
Plan wydatków majątkowych: 8 200 669,14 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 8 186 364,41 zł.
Realizacja wydatków majątkowych: 99,83%
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
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Plan wydatków majątkowych: 8 012 479,14 zł. Wykonanie wydatków majątkowych:7 998 174,41 zł.
Realizacja wydatków majątkowych: 99,82%
Głęboka modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Starym Sączu
Plan wydatków majątkowych: 43 000,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 42 681,00 zł.
Realizacja zadania: 99,26%
W ramach realizacji zadania wydatkowano środki na wykonanie dokumentacji projektowo
- kosztorysowej dla termomodernizacji obiektu.
Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. ks. prof. J. Tischnera w Starym
Sączu, etap I : Rozbudowa o salę gimnastyczną z zapleczem
Plan wydatków majątkowych: 5 240 000,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 5 238 208,16 zł.
Realizacja zadania: 99,97%
W ramach realizacji zadania wydatkowano środki na pozostałe roboty budowlane zgodnie
z harmonogramem finansowo-rzeczowym i nadzorem inwestorskim. Zadanie zostało zakończone
i przekazane do użytkowania. Zadanie jest współfinansowane z środków RPO – UE. Zadanie
wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy.
Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Barcicach wraz z infrastrukturą techniczną
Plan wydatków majątkowych: 2 006 712,14 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 1 995 685,00 zł.
Realizacja zadania: 99,45%
W ramach realizacji zadania wydatkowano środki na pozostałe roboty budowlane zgodnie
z harmonogramem finansowo-rzeczowym i nadzorem inwestorskim. Zadanie jest planowane do
zakończenia i przekazania do użytkowania w 2020 roku. Zadanie jest współfinansowane z środków
RPO – UE. Zadanie wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy.
Szkoła Podstawowa w Gaboniu – sala gimnastyczna
Plan wydatków majątkowych: 383 000,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 382 767,68 zł.
Realizacja zadania: 99,94%
W ramach realizacji zadania dokonano zapłaty za roboty budowlane i nadzór inwestorski. Zadanie
zostało zakończone i przekazane do użytkowania.
Szkoła Podstawowa w Moszczenicy Niżnej – rozbudowa części dydaktycznej i sala gimnastyczna
Plan wydatków majątkowych: 300 000,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 299 066,67 zł.
Realizacja zadania: 99,69%
W ramach realizacji zadania dokonano zapłaty za roboty budowlane i nadzór inwestorski. Zadanie
zostało zakończone i przekazane do użytkowania.
Modernizacja ogrodzenia przy SP NR 2
Plan wydatków majątkowych: 39 767,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 39 765,90 zł.
Realizacja zadania: 100%
W ramach realizacji zadania wykonano modernizację ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 2
w Starym Sączu.
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
Plan wydatków majątkowych: 188 190,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 188 190,00 zł.
Realizacja zadania:100%
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Zakup autobusu
Plan wydatków majątkowych: 188 190,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 188 190,00 zł.
Realizacja zadania: 100%
W ramach realizacji zadania zakupiono autobus używany z przeznaczeniem do dowozu dzieci
i młodzieży do szkół.
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Plan wydatków majątkowych: 675 100,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 650 324,48 zł.
Realizacja wydatków majątkowych: 96,33%
Rozdział 85395 Pozostała działalność
Plan wydatków majątkowych: 675 100,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 650 324,48 zł.
Realizacja wydatków majątkowych: 96,33%
Dom Seniora w Starym Sączu – przebudowa i rozbudowa
Plan wydatków majątkowych: 675 100,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 650 324,48 zł
Realizacja zadania: 96,33%
W ramach realizacji zadania wydatkowano środki na koncepcję i ekspertyzę konstrukcyjną, wykonano
roboty budowlane oraz ocieplenie stropu. Poniesiono wydatki na nakłady inwestycyjne.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan wydatków majątkowych:14 402 459,08 zł. Wykonanie wydatków majątkowych:11 320 288,50 zł.
Realizacja zadania:78,60%
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Plan wydatków majątkowych: 12 724 217,05 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 9 900 779,58 zł.
Realizacja zadania: 77,81%
Udział w Funduszu Spójności
Plan wydatków majątkowych: 549 000,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 549 000,00 zł.
Realizacja zadania:100 %
W ramach realizacji zadania wydatkowano środki na nabycie 1098 udziałów po 500,00 zł każdy
w Spółce Sądeckie Wodociągi zgodnie z podpisanym porozumieniem inwestycyjnym.
Inwestycje w urządzenia kanalizacji sanitarnej i wodociągu w pasie dróg publicznych, działkach
Lasów Państwowych i RZGW
Plan wydatków majątkowych: 25 000,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 24 882,23 zł.
Realizacja zadania: 99,53%
W ramach tego zadania wydatkowano środki dotyczące opłat PZD dla kanalizacji sanitarnej Starego
Sącza.
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz
Plan wydatków majątkowych: 8 375 217,05 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 7 457 847,92 zł.
Realizacja zadania:89,05%
W ramach realizacji zadania wykonano:
- kanalizacja sanitarna w ulicy Bazielicha, kanalizacja sanitarna w ulicy Dunajcowej i Wegierskiej –
zakończono realizację robót budowlanych w ulicy Bazielicha, Dunajcowej i częściowo w ulicy
Węgierskiej,
- kanalizacja sanitarna dla zachodniej części Starego Sącza – wykonano część robót – zadanie jest
w trakcie realizacji.
Ponadto wydatkowano środki na inżyniera kontraktu, promocję projektu i obsługę projektu. Plan
finansowy pomimo pierwotnych założeń nie został wykonany w całości ze względu na specyfikę prac
21

kanalizacyjnych, które są robotami ziemnymi uzależnionymi od wielu czynników, m.in od czynników
pogodowych, prac odbywających się w ulicy o ograniczonym, a jednak istniejącym ruchu drogowym ze
względu na dojazdy mieszkańców do posesji. Ponadto sieć wodociągowa planowana do realizacji na
terenie miejscowości Mostki ze względu na czas pozyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
budowę, od której posiadania uzależnione było ogłoszenie postępowania zgodnie z prawem zamówień
publicznych i rozpoczęcie robót budowlanych nie została wykonana. Zadanie jest przedsięwzięciem
wieloletnim ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy - współfinansowane z środków Unii
Europejskiej.
Gospodarka ściekowa Gminy Stary Sącz – środki poza projektem perspektywy finansowej
2014-2020 - POiŚ
Plan wydatków majątkowych: 3 305 000,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych:1 419 350,43 zł.
Realizacja zadania:42,95%
Wydatkowane w ramach tego zadania środki finansowe nie podlegają dofinansowaniu z UE, ale są
niezbędne do realizacji budowy kanalizacji i są to m.in.: koszty opłat, koszty nadzorów (inwestorski
i autorski) nad robotami budowlanymi realizowanymi poza projektem, odszkodowania, opracowanie
dokumentacji aplikacyjnej na rozszerzenie zakresu rzeczowego realizowanego projektu w ramach
POIŚ, roboty kanalizacyjne i wodociągowe nie wchodzące w zadanie objęte projektem
współfinansowanym z Unii Europejskiej. Plan finansowy zadania nie został wykonany w wysokości
w jakiej był przewidywany ze względu na specyfikę prac kanalizacyjnych i wodociągowych, które są
pracami ziemnymi i trudnymi w realizacji ze względu na to, że odbywają się w specyficznych warunkach
i uzależnione są od czynników pogodowych czy istniejącej infrastruktury. Ponadto sieć wodociągowa
planowana do realizacji na terenie miejscowości Mostki ze względu na czas pozyskania prawomocnej
decyzji o pozwoleniu na budowę, od której posiadania uzależnione było ogłoszenie postępowania
zgodnie z prawem zamówień publicznych i rozpoczęcie robót budowlanych nie została wykonana.
Zadanie wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy.
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
Plan wydatków majątkowych: 470 000,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 449 699,00 zł.
Realizacja zadania: 95,68%
W ramach programu budowy przyłączy kanalizacyjnych udzielono i rozliczono dotacje dla 184
właścicieli nieruchomości w Starym Sączu, Łazach Biegonickich, Barcicach i Przysietnicy na kwotę
449 699,00 zł. Wysokość wykorzystanej dotacji uzależniona jest od ilości złożonych wniosków.
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Plan wydatków majątkowych: 784 420,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 744 295,74 zł.
Realizacja zadania: 94,88%
Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne
i niskoemisyjne kotły gazowe i biomasowe w Gminie Stary Sącz
Plan wydatków majątkowych: 4 500,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 3 553,49 zł.
Realizacja zadania: 78,97%
W ramach zadania wydatkowano środki na kontrolę projektu zgodnie z wytycznymi Małopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego. Zadanie jest przedsięwzięciem wieloletnim ujętym
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy - współfinansowane z środków Unii Europejskiej.
Niewykonanie planu finansowego związane jest z kontrolą projektu, która jest specyficzna i działania te
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trwały do końca grudnia 2019 roku.
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
Plan wydatków majątkowych: 760 000,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 720 826,96 zł.
Realizacja zadania: 94,85%
W ramach realizacji zadania, które zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach Osi
Priorytetowej 4 Regionalna Polityka Energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Nr RPMP.04.04.02-12-0216/17-00XVII/335/FE/17
jest współfinansowane w 100% z środków Unii Europejskiej udzielono dotacji dla mieszkańców Gminy
Stary Sącz na wymianę pieców węglowych. Zadanie jest przedsięwzięciem wieloletnim ujętym
w Wieloletniej Prognozie Finansowej i będzie realizowane w latach 2017-2020. W ramach tego
programu wydatkowano środki w kwocie 342 180,40 zł (90,05%). Natomiast z środków własnych
gminy sfinansowano wymianę kotłów węglowych na kwotę 378 646,56 zł (99,64%). Wysokość
wykorzystanej dotacji uzależniona jest od ilości złożonych wniosków.
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan wydatków majątkowych: 19 920,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 19 915,29 zł.
Realizacja zadania: 99,98%
W ramach realizacji zadania zakupiono kamerę termowizyjną.
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
Plan wydatków majątkowych: 700 000,00 zł Wykonanie wydatków majątkowych: 482 391,15 zł.
Realizacja zadania: 68,91%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
W ramach realizacji zadania wykonano:
Opracowanie dokumentacji:
• Wykonanie aktualizacji dokumentacji budowlano – wykonawczej dot. Oświetlenia ulicznego
w ciągu drogi gminnej nr 294255K „Gołkowice Dolne – Do Zycha” dz. ew. nr 138/2
w Gołkowicach Dolnych - 9 471,00 zł.
• Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej nr 294284K „Przysietnica - Wygony”
w Przysietnicy dz. ew. nr 509/1, 906/1 (ok. 800 mb) – 25 830,00 zł.
• Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wewnętrznej „Do Kotasów” dz. ew. nr 134
w Mostkach – 9 840,00 zł.
• Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi krajowej nr 87 w Barcicach dz. ew. nr 1011
w Barcicach – 4 920,00 zł.
• Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wewnętrznej w dz. ew. nr 107/14, 107/28, 107/29,
171/5 w Moszczenicy Niżnej – 11 070,00 zł.
• Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wewnętrznej w Barcicach dz. ew. nr 369
w Barcicach – 14 145,00 zł.
• Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach zadania: Budowa oświetlenia
ulicznego w ciągu drogi gminnej nr 294167K „ul. Szczęsnego Morawskiego” dz. ew. nr 1293/1
w m. Stary Sącz – 67 650,00 zł.
Budowa oświetlenia:
• Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stary Sącz – CZĘŚĆ 1: Budowa oświetlenia
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•

•

•

•

ulicznego wzdłuż drogi gminnej nr 294255K „Gołkowice Dolne – Do Zycha” (dz. ew. nr 138/2
w Gołkowicach Dolnych) – 67 200,00 zł.
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stary Sącz – CZĘŚĆ 2: Budowa oświetlenia
ulicznego drogi wewnętrznej Partyzantów – Boczna (dz. ew. nr 2644 w Starym Sączu)
– 91 400,00 zł.
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stary Sącz – CZĘŚĆ 3: Budowa oświetlenia
ulicznego drogi gminnej nr 294260K „Łazy Biegonickie – Wójcikówka w Łazach Biegonickich”
(dz. ew. nr 147/1 w Łazach Biegonickich) – 90 039,34 zł.
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stary Sącz – CZĘŚĆ 4: Budowa sieci
oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej nr 294221K „Barcice – Stary Sącz - Cyganowice”
(dz. ew. nr 163 w Barcicach) – 27 984,37 zł.
Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej – wewnętrznej (dz. ew. nr 1431/10, 1455, 1446/1,
1439/3 w Starym Sączu) – 46 989,30 zł.

Nadzór inwestorski nad budową zadań inwestycyjnych:
• Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stary Sącz – CZĘŚĆ 1: Budowa oświetlenia
ulicznego wzdłuż drogi gminnej nr 294255K „Gołkowice Dolne – Do Zycha” (dz. ew. nr 138/2
w Gołkowicach Dolnych) – 2 829,00 zł.
• Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stary Sącz – CZĘŚĆ 2: Budowa oświetlenia
ulicznego drogi wewnętrznej Partyzantów – Boczna (dz. ew. nr 2644 w Starym Sączu)
– 4 674,00 zł.
• Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stary Sącz – CZĘŚĆ 3: Budowa oświetlenia
ulicznego drogi gminnej nr 294260K „Łazy Biegonickie – Wójcikówka” w Łazach
Biegonickich (dz. ew. nr 147/1 w Łazach Biegonickich) – 3 936,00 zł.
• Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stary Sącz – CZĘŚĆ 4: Budowa sieci
oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej nr 294221K „Barcice – Stary Sącz - Cyganowice”
(dz. ew. nr 163 w Barcicach) – 1 168,50 zł.
• Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej – wewnętrznej (dz. ew. nr 1431/10, 1455, 1446/1,
1439/3 w Starym Sączu) – 2 337,00 zł.
• opłaty (przyłącza do sieci, dzienniki, mapy) – 907,64 zł.
Plan finansowy wyżej wymienionego zadania nie został wykonany w pełni co było wynikiem
oszczędności po przetargach planowanych zadań na 2019 rok i w związku z tym rozpoczęto procedurę
aktualizacji warunków technicznych na pozostałe zadania, na które gmina posiadała pozwolenia na
budowę i mogłyby być zrealizowane w 2019 roku. Jednak proces aktualizacji warunków technicznych
uległ przedłużeniu i w konsekwencji do końca grudnia 2019 roku trwały procedury.
Rozdział 90095 Pozostała działalność
Plan wydatków majątkowych: 193 822,03 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 192 822,03 zł.
Realizacja zadania:99,48%
Monitoring ronda, zjazdu na Polesie i kompleksu sportowego
Plan wydatków majątkowych: 20 000,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 19 000,00 zł.
Realizacja zadania: 95%
W ramach realizacji zadania wykonano monitoring ronda wraz ze zjazdem na Polesie i kompleksem
sportowym w Gołkowicach Dolnych – środki funduszu sołeckiego.

24

Zakupy inwestycyjne MZGK
Plan wydatków majątkowych: 173 822,03 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 173 822,03 zł.
Realizacja zadania: 100%
W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano środki na: zakup koparko-ładowarki Nev Holland
( 128 865,53 zł), zakup malowarki drogowej Powerliner (32 656,50 zł ), zakup strugarko-grubościówki
z nożami (12 300,00 zł) .
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan wydatków majątkowych: 3 798 793,39 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 3 421 462,68 zł.
Realizacja wydatków majątkowych: 90,07%
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Plan wydatków majątkowych: 3 105 867,39 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 2 729 035,68 zł.
Realizacja wydatków majątkowych: 87,87%
Budowa i rozbudowa CKiS im. Ady Sari w Starym Sączu na potrzeby działalności i edukacji
kulturalnej oraz aktywności społecznej mieszkańców
Plan wydatków majątkowych: 3 105 867,39 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 2 729 035,68 zł.
Realizacja wydatków majątkowych: 87,87%
W ramach realizacji zadania wydatkowano środki w postaci dotacji celowej dla CKiS im. Ady Sari na
prace budowlane i nadzór inwestorski. Zadanie wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy. W związku z tym, że zadanie prowadzone jest na obiekcie zabytkowym w utrudnionych
warunkach, planowana kwota dotacji nie została wykorzystana w całości przez CKiS, ponieważ
planowane na koniec grudnia prace nie zostały wykonane w całości. Zadanie omówione dodatkowo przy
sprawozdaniu z wykonania planu finansowego CKiS.
Rozdział 92116 Biblioteki
Plan wydatków majątkowych: 692 926,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 692 427,00 zł.
Realizacja wydatków majątkowych: 99,93%
Budowa biblioteki w Przysietnicy
Plan wydatków majątkowych: 692 926,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 692 427,00 zł.
Realizacja zadania: 99,93 %
W ramach realizacji zadania wydatkowano środki w postaci dotacji celowej dla Powiatowej i Miejsko
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu na budowę biblioteki w Przysietnicy. Dotacja
rozliczona. Zadanie omówione dodatkowo przy sprawozdaniu z wykonaniu planu finansowego
Biblioteki Publicznej.
Dział 926 Kultura fizyczna
Plan wydatków majątkowych:718 365,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 717 471,26 zł.
Realizacja wydatków majątkowych: 99,88%
Rozdział 92601 Obiekty sportowe
Plan wydatków majątkowych: 718 365,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 717 471,26 zł.
Realizacja wydatków majątkowych: 99,88%
Rewitalizacja boiska do piłki nożnej w Łazach Biegonickich
Plan wydatków majątkowych: 330 365,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 329 851,66 zł.
Realizacja zadania: 99,84%
W ramach realizacji zadania wydatkowano środki na budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni
trawiastej wraz z wyposażeniem sportowym, bramkami, piłkochwytami. Opłacono nadzór inwestorski.
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Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Z budżetu województwa małopolskiego uzyskano
dofinansowanie w kwocie 168 000,00 zł.
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Barcicach
Plan wydatków majątkowych: 370 000,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 369 619,61 zł.
Realizacja zadania: 99,90%
W ramach realizacji zadania wydatkowano środki na budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni
„sztuczna trawa” wraz piłkochwytami i opłacono nadzór inwestorski. Zadanie współfinansowane
ze środków UE w ramach PROW – wysokość dofinansowania 171 365,00 zł. W ramach wydatków
niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 ujęto kwotę 21 000,00 zł na wykonanie
ogrodzenia, która została wydatkowana w styczniu 2020 roku.
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- Zakup kontenera socjalnego na
boisko sportowe „Glinik”
Plan wydatków majątkowych: 18 000,00 zł . Wykonanie wydatków majątkowych: 17 999,99 zł.
Realizacja zadania: 100%
W ramach realizacji zadania zakupiono kontener socjalny na boisko „Glinik” w Moszczenicy Niżnej.

3.4 Fundusze zewnętrzne
Ogólna informacja dotycząca pozyskanych przez Gminę Stary Sącz środków zewnętrznych w 2019 r.

Wartość całkowita inwestycji
dla których pozyskano
Dofinansowanie Liczba wniosków Liczba zawartych umów
dofinansowanie
(w zł )
w 2019 r.
w 2019 r.
w 2019 r.

4 521 175,79 zł

2 424 757,33 zł

13

10

Tabela odzwierciedla wartość całkowitą zawartych umów o dofinansowanie w 2019 roku
i nie uwzględnia inwestycji "w toku" na które otrzymano dofinansowanie w latach poprzednich
3.5 Realizacja funduszu sołeckiego
Fundusz sołecki stanowią środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy i zagwarantowane
dla każdego sołectwa na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie
warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Środki te również mogą być
przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej. O jego przeznaczeniu
decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectwa na zebraniu wiejskim.
Na realizację funduszu sołeckiego w Gminie Stary Sącz w 2019 roku przeznaczono w budżecie
kwotę 521 528,26 zł. Na dzień 31.12.2019 r. wykorzystano kwotę 497 935,62 zł, co oznacza, iż fundusz
sołecki został zrealizowany w 95,48%.
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Wydatkowanie środków finansowych w poszczególnych sołectwach obrazuje poniższa tabela.

Sołectwo

Przedsięwzięcie

Kwota

Wykonanie
w ujęciu
Wykonanie
procentowym

39 985,30 zł

39 982,98 zł

99,99%

Remont dróg gminnych na terenie sołectwa

20 485,30 zł

20 485,30 zł

100,00%

Działania promujące Sołectwo Barcice

3 000,00 zł

3 000,00 zł

100,00%

Zakup umundurowania bojowego dla OSP w Barcicach

5 000,00 zł

5 000,00 zł

100,00%

3 000,00 zł

2 997,69 zł

99,92%

3 500,00 zł

3 500,00 zł

100,00%

Zakup instrumentów i umundurowania Orkiestry Dętej
w Barcicach

2 000,00 zł

2 000,00 zł

100,00%

Zakup wyposażenia do gminnego obiektu sportowego
w Barcicach

3 000,00 zł

2 999,99 zł

100,00%

39 865,34 zł

39 734,68 zł

99,67%

Remont dróg gminnych na terenie sołectwa (utwardzenie, poprawa stanu nawierzchni oraz wykonanie
nakładki bitumicznej)
25 000,00 zł

24 971,95 zł

99,89%

Barcice

Zakup wyposażenia dla uczniów Szkoły Podstawowej
w Barcicach
Zakup wyposażenia, książek i sprzętu odtwarzającego
dla filii Powiatowej i Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Barcicach

Barcice Dolne

Utrzymanie, zakup materiałów, wyposażenia dróg
gminnych na terenie sołectwa

3 300,00 zł

3 300,00 zł

100,00%

Organizacja imprez integracyjnych i promocyjnych dla
mieszkańców sołectwa

3 000,00 zł

2 998,41 zł

99,95%

Zakup umundurowania bojowego i wyposażenia
osobistego dla OSP w Barcicach

1 500,00 zł

1 500,00 zł

100,00%

Zakup materiałów i wyposażenia dla uczniów Szkoły
Podstawowej w Barcicach na zajęcia pozalekcyjne

1 000,00 zł

1 000,00 zł

100,00%

Zakup kamer i obsługa gminnego systemu monitoringu

1 000,00 zł

1 000,00 zł

100,00%

2 065,34 zł

1 967,33 zł

95,25%

1 000,00 zł

996,99 zł

99,70%

2 000,00 zł

2 000,00 zł

100,00%

39 985,30 zł

36 943,64 zł

92,39%

29 985,30 zł

26 965,29 zł

89,93%

Zakup materiałów i wyposażenia do Powiatowej
i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym
Sączu (przeznaczonego dla Filii w Barcicach)
Zakup strojów i wyposażenia dla Orkiestry Dętej
w Barcicach
Zakup wyposażenia dla gminnego obiektu sportowego
w Barcicach
Gaboń
Remont dróg gminnych na terenie sołectwa
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Organizacja imprezy promocyjno- integracyjnej
w sołectwie
Zakup wyposażenia dla uczniów Szkoły Podstawowej
w Gaboniu
Zakup i montaż bramy wjazdowej na terenie świetlicy
wiejskiej w Gaboniu

4 000,00 zł

3 978,35 zł

99,46%

1 000,00 zł

1 000,00 zł

100,00%

5 000,00 zł

100,00%

17 593,53 zł

17 593,53 zł

100,00%

17 593,53 zł

17 593,53 zł

100,00%

5 000,00 zł

GabońPraczka
Remont dróg na terenie sołectwa
Gołkowice
Dolne

39 985,30 zł

35 985,30 zł

90,00%

Organizacja imprez integracyjnych i promocyjnych
sołectwa

5 506,69 zł

5 506,69 zł

100,00%

Na cele statutowe OSP Gołkowice

11 478,61 zł

11 478,61 zł

100,00%

Projekt oświetlenia boiska sportowego

4 000,00 zł

0,00 zł

0,00%

Monitoring ronda, zjazdu na Podlesie i kompleksu
sportowego

19 000,00 zł

19 000,00 zł

100,00%

39 985,30 zł

37 771,66 zł

94,46%

14 985,30 zł

14 985,30 zł

100,00%

3 000,00 zł

905,90 zł

30,20%

10 000,00 zł

9 942,36 zł

99,42%

Zakup sprzętu bojowego lub umundurowania bojowego
dla OSP w Gołkowicach Górnych.
7 000,00 zł

7 000,00 zł

100,00%

Gołkowice
Górne
Remont dróg gminnych na terenie sołectwa
Zakup materiałów i wyposażenia na drogi gminne
na terenie sołectwa
Organizacja imprez promocyjno – integracyjnych dla
mieszkańców wsi

Zakup materiałów lub wyposażenia dla Szkoły
Podstawowej w Gołkowicach Górnych

3 000,00 zł

2 939,00 zł

97,97%

Zakup materiałów lub wyposażenia do Powiatowej
i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym
Sączu (przeznaczonego dla filii w Gołkowicach)

2 000,00 zł

1 999,10 zł

99,96%

39 985,30 zł

39 985,30 zł

100,00%

Remonty dróg gminnych na terenie sołectwa

37 000,00 zł

37 000,00 zł

100,00%

Imprezy promocyjne na terenie sołectwa

2 985,30 zł

2 985,30 zł

100,00%

36 826,46 zł

36 202,74 zł

98,31%

Festyn rodzinny

2 706,39 zł

2 706,39 zł

100,00%

Oświetlenie uliczne do p. Kotas

8 000,00 zł

8 000,00 zł

100,00%

Remont i doposażenie WDK w Mostkach

26 120,07 zł

25 496,35 zł

97,61%

39 985,30 zł

28 092,78 zł

70,26%

10 000,00 zł

0,00 zł

0,00%

Łazy
Biegonickie

Mostki

Moszczenica
Niżna
Witacz + projekt
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Remont dróg

17 985,30 zł

17 979,03 zł

99,97%

Zwyżka – wycinka drzew

1 500,00 zł

1 476,00 zł

98,40%

Zakup tablic kierunkowych

3 000,00 zł

1 137,75 zł

37,93%

Doposażenie OSP w Moszczenicy Niżnej

3 000,00 zł

3 000,00 zł

100,00%

Zakup wyposażenia dla uczniów Szkoły Podstawowej
w Moszczenicy Niżnej

3 000,00 zł

3 000,00 zł

100,00%

Zakup wyposażenia dla Koła Gospodyń Wiejskich
w Moszczenicy Niżnej

1 500,00 zł

1 500,00 zł

100,00%

35 986,77 zł

35 984,74 zł

99,99%

Remont dróg gminnych na terenie sołectwa

24 986,77 zł

24 986,77 zł

100,00%

Doposażenie jednostki OSP w Moszczenicy Wyżnej

10 000,00 zł

10 000,00 zł

100,00%

Powiatowa i Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna
filia w Moszczenicy Wyżnej – organizacja zajęć dla
dzieci

1 000,00 zł

997,97 zł

99,80%

23 711,28 zł

23 710,68 zł

100,00%

Remont dróg na terenie sołectwa

20 000,00 zł

20 000,00 zł

100,00%

Zakup i montaż tablic informacyjnych oraz
oznakowania drogowego

2 000,00 zł

2 000,00 zł

100,00%

Organizacja imprezy promocyjno-integracyjnej dla
mieszkańców sołectwa

1 711,28 zł

1 710,68 zł

99,96%

35 546,93 zł

35 546,93 zł

100,00%

Poprawa stanu dróg w sołectwie

33 546,93 zł

33 546,93 zł

100,00%

Festyn integracyjny

2 000,00 zł

2 000,00 zł

100,00%

39 985,30 zł

38 802,75 zł

97,04%

Remont i wykonanie odwodnienia dróg gminnych

33 000,00 zł

33 000,00 zł

100,00%

Zakup i zainstalowanie 2 sztuk luster

985,30 zł

985,30 zł

100,00%

Zakup wyposażenia bojowego dla OSP w Przysietnicy

3 000,00 zł

3 000,00 zł

100,00%

1 000,00 zł

999,95 zł

100,00%

2 000,00 zł

817,50 zł

40,88%

Moszczenica
Wyżna

Myślec

Popowice

Przysietnica

Dla Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki w Starym Sączu filia w Przysietnicy na zakup książek
Zakup wyposażenia dla Zespołu Regionalnego „Bystro
Kicora” Stowarzyszenia Górali Nadpopradzkich
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27 589,86 zł

27 121,13 zł

98,30%

27 589,86 zł

27 121,13 zł

98,30%

24 510,99 zł

24 476,78 zł

99,86%

Remont dróg w sołectwie

23 510,99 zł

23 510,99 zł

100,00%

Wyposażenie w elementy i pomoce dydaktyczne dla
filii biblioteki w Barcicach

500,00 zł

486,89 zł

97,38%

Zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej w Barcicach

500,00 zł

478,90 zł

95,78%

Skrudzina
Remont dróg gminnych na terenie sołectwa
oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców
Wola
Krogulecka

Razem

521 528,26 zł 497 935,62 zł

95,48%

IV. Mienie komunalne
4.1 Informacja o wielkości i wartości zasobu nieruchomości gruntowych należących do Gminy
Stary Sącz
Zasób nieruchomości Gminy Stary Sącz obejmuje 1319 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni
502,5520 ha w tym:
1) 1312 działek ewidencyjnych stanowiących własność Gminy Stary Sącz razem z działkami będącymi
przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Stary Sącz o łącznej powierzchni 501,2488;
2) 7 działek ewidencyjnych będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Stary Sącz o łącznej
powierzchni 1,3032 ha;
Zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu oraz nieruchomości Gminy Stary Sącz oddanych
w użytkowanie wieczyste.

501,2488

Własność

Użytkowanie Wieczyste

1,3032

Wykres nr 1. Podział zasobu nieruchomości ze względu na tytuł prawny do nieruchomości.
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Rozkład powierzchni nieruchomości stanowiących
w poszczególnych obrębach kształtuje się następująco:

Nazwa obrębu

własność

Gminy

Powierzchnia
w [ha]

Powierzchnia
w%

289,4465

57,60

2,3161

0,46

9,2778

1,86

50,4814

10,05

14,5740

2,90

38,2480

7,61

8,6083

1,72

14,2702

2,86

2,95

0,59

7,6913

1,54

4,513

0,90

2,5594

0,51

19,9327

3,97

0,08

0,02

37,5516

7,47

502,5520

100%

Stary

Sącz

Stary Sącz
Wola Krogulecka
Skrudzina
Przysietnica
Popowice
Myślec
Moszczenica Niżna
Moszczenica Wyżna
Mostki
Łazy Biegonickie
Gołkowice Górne
Gołkowice Dolne
Gaboń
Barcice Dolne
Barcice

Razem

Tabela nr 1. Powierzchnia nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w podziale na obręby
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Powierzchnia nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości stanowi 5% ogólnej
powierzchni Gminy Stary Sącz, która wynosi 10.098 ha.

Pozostałe
nieruchomości
95%
Zasób
Nieruchomości
Gminy Stary Sącz
5%

Wykres nr 2. Udział powierzchni nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w stosunku do
ogólnej powierzchni Gminy Stary Sącz.

Do gminnego zasobu nieruchomości należą także działki, które zostały przekazane
w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Gminy Stary Sącz. Łączna powierzchnia nieruchomości
przekazanych w trwały zarząd to 10,6198 ha.
Powierzchnia nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości, które zostały oddane
w dzierżawę wynosi 62,8147 ha.
Trwały Zarząd
2%
Dzierżawa
9%
Pozostałe
89%

Wykres nr 3. Udział nieruchomości w zasobie oddanych w dzierżawę i trwały zarząd.

Gmina Stary Sącz jest także właścicielem 34 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni
15,1232 ha, które zostały oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym. Wartość
księgowa gruntów wchodzących do zasobu gminy na 31.12.2019 r. wynosi 95 780 414,00 zł.
4.2 Informacja dotycząca obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Stary Sącz
Zakup nieruchomości stanowiących własność Gminy
Lp.
1.
2.
3.

Nr działki
1632
676/2
472

Pow. (ha)
0,0666
0,4745
0,06

Położenie
Stary Sącz
Stary Sącz
Przysietnica

Cena
53 280,00 zł
379 600,00 zł
250 000,00 zł
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4.
5.
6.

7.

2459/2
1986/1
216
1030/13
1031/6
1031/9

0,1665
0,0985
0,07
0,0132
0,0211
0,0317

1031/12

0,0466

Stary Sącz
Stary Sącz
Myślec

50 000,00 zł
98 500,00 zł
24 500,00 zł

Barcice

42 990,68zł

89 8870,68 zł

RAZEM
Tabela nr1. Zakup nieruchomości dokonany w roku 2019

Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy
1. Sprzedaż działki nr 48/6 o pow. 0,0928 ha w Starym Sączu

97 994,10 zł

2. Sprzedaż działki nr 48/8 o pow. 0,2124 ha w Starym Sączu

211 200,00 zł

3. Sprzedaż działki 36/59 o pow. 0,2788 ha w Starym Sączu

645 750,00 zł

4. Sprzedaż działki 48/7 o pow. 0,0982 ha w Starym Sączu

107 530,29 zł

5. Sprzedaż działki 250/3 o pow. 0,0044 ha w Starym Sączu
6. Sprzedaż działki 4254/10 o pow. 0,0147 ha w Starym Sączu

7 395,99 zł
14 192,97zł

Sprzedaż działki 676/2 o pow. 0,4745 ha, 677/13 o pow. 0,4615 ha
7. i 678/2 o pow. 0,3549 ha w Starym Sączu

1 458 460,20 zł

RAZEM

2 542 523,55 zł

Tabela nr 2. Sprzedaż nieruchomości dokonana w roku 2019
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Nieruchomości zamienione w 2019 roku
Nieruchomość zbyta
Nr działki

Powierzchnia

Położenie

Nieruchomość nabyta
Wartość brutto

Nr działki

Powierzchnia

Położenie

Wartość brutto

Dopłata

Lp.
1.

49/22

0,3365 Stary Sącz

49/26

0,2604 Stary Sącz

4 138,95 zł 49/23

0,5970 Stary Sącz

3 366,00 zł

772,95 zł

Tabela nr 3. Zamiana nieruchomości dokonana w roku 2019
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4.3 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy
Budynkami i mieszkaniami stanowiącymi mieszkaniowy zasób Gminy Stary Sącz,
zarządza Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu. Mieszkaniowym zasobem
Gminy Stary Sącz, składającym się z lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynkach
gminnych szkół podstawowych zarządzają dyrektorzy tych szkół.
W ramach sprawowanego zarządu Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym
Sączu oraz dyrektorzy szkół wykonują czynności związane z:
1) prowadzeniem ewidencji lokali,
2) prowadzeniem dokumentacji związanej z najmem lokali,
3) poborem i windykacją należności z tytułu najmu ( w tym czynszu i świadczeń związanych
z wynajmem lokali).
Wielkość gminnego zasobu mieszkaniowego stanowią budynki będące własnością Gminy
Stary Sącz i lokale mieszkalne znajdujące się budynkach, w których Gmina posiada udziały
w częściach wspólnych oraz udziały w gruncie.
Stan zasobu mieszkaniowego Gminy na 31. 12 2019 r. prezentują poniższe tabele.

Lp.

Lokale mieszkalne w budynkach stanowiących własność gminy

Pow. w m2

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

Stary Sącz, ul. Żwirki i Wigury 21
Stary Sącz, ul. Żwirki i Wigury 21
Stary Sącz, ul. S.Batorego 15
Stary Sącz, ul. Batorego 13
Stary Sącz, ul. Źródlana 9/2
Stary Sącz, ul. Źródlana 9/3
Stary Sącz, ul. Źródlana 9/4
Gołkowice Dolne 12

39,39
16,56
36,26
85,02
43,86
51,5
51,5
44,19

Lp.

Lokale mieszkalne w budynku w którym Gmina posiada udziały
w częściach wspólnych oraz udziały w gruncie wraz z innymi
podmiotami (osoby fizyczne)

Pow. w m2

1.

Stary Sącz, ul. J.III Sobieskiego 74

30,60

Lp.

Lokale mieszkalne w budynku w którym Gmina posiada udziały
w częściach wspólnych oraz udziały w gruncie wraz z innymi
podmiotami (osoby fizyczne i osoby prawne)

Pow. w m2

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

Stary Sącz, OS. Słoneczne 5/2
Stary Sącz, OS. Słoneczne 5/11
Stary Sącz, OS. Słoneczne 5/29
Stary Sącz, OS. Słoneczne 5/31
Stary Sącz, OS. Słoneczne 5/41
Stary Sącz, OS. Słoneczne 5/47
Stary Sącz, OS. Słoneczne 5/67
Stary Sącz, OS. Słoneczne 5/68
Stary Sącz, OS. Słoneczne 5/73

26,93
26,96
37,14
46,36
36,36
35,37
53,52
26,55
53,52
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Lp.

1.
2.
3.

Lokale komunalne stanowiące własność Gminy znajdujące się
w budynkach szkół podstawowych na terenie Gminy Stary Sącz,
administrowane przez dyrektorów szkół
Stary Sącz, ul. Daszyńskiego 23
Stary Sącz, ul. Mickiewicza 59
Gaboń 67

Pow. w m2
36,00
21,00
48,00

Gmina Stary Sącz nie posiada w zasobie mieszkań zamiennych. W 2019 roku Gmina Stary
Sącz nie sprzedała żadnych mieszkań z zasobu.
Zasady polityki czynszowej:
Stawkę czynszu dla lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stary
Sącz ustala Burmistrz Starego Sącza poprzez zarządzenie:
a) stawka za najem lokalu socjalnego nie może być wyższa niż połowa stawki najniższego
czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym,
b) Burmistrz w uzasadnionych przypadkach i w oparciu o Uchwałę Nr LXI/656/10 Rady
Miejskiej w Starym Sączy z dnia 27 września 2010 r. może umorzyć całość lub część zaległości,
c) Burmistrz w uzasadnionych przypadkach i w oparciu o Uchwałę Nr LXI/656/10 Rady
Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 września 2010 r., po zawarciu stosownego porozumienia,
może rozłożyć na raty powstałe zaległości oraz zezwolić na ich spłatę według ustalonego
harmonogramu.
W lokalach, które wchodzą w skład zasobu mieszkaniowego Gminy ustala się stawki
czynszu za 1m² powierzchni użytkowej lokalu.
Burmistrz Starego Sącza Zarządzeniem Nr 114/2014 z dnia 13 maja 2014 r. ustalił stawki
bazowe czynszów w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Stary Sącz.
- dla lokali mieszkalnych zlokalizowanych w bloku nr 5 na Osiedlu Słonecznym - 3,22 zł/m2
- dla lokali mieszkalnych zlokalizowanych na terenie miasta Stary Sącz, z wyłączeniem bloku
Nr 5 na Osiedlu Słonecznym - 3,13 zł/m2
- dla lokali mieszkalnych zlokalizowanych na terenach wiejskich - 3,00 zł/m2
- dla lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynkach szkół prowadzonych przez Gminę
Stary Sącz - 3,00 zł/m2.
V. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii
5.1 Strategia Rozwoju Gminy na lata 2013 – 2020
Strategia Rozwoju Gminy to dokument określający długofalowy proces wytyczania
i osiągania celów wspólnoty samorządowej. Określa ona generalny kierunek, aspiracje
i priorytety rozwoju społeczno - gospodarczego jednostki samorządowej.
Wizja rozwoju Gminy Stary Sącz określa stan docelowy w roku 2020, do którego
władze lokalne oraz ich partnerzy dążą wykorzystując możliwości płynące z posiadanego
potencjału własnego i szans pojawiających się w najbliższym otoczeniu. Strategia zakłada
osiągnięcie zrównoważonego i co bardzo ważne społecznie akceptowanego rozwoju, przy
optymalnym wykorzystaniu potencjału ludzkiego, przyrodniczo-kulturowego i gospodarczego
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gminy. W tym rozdziale opisano ogólne działania wpisujące się w strategię - szczegółowe
rejestry działań i inwestycji znajdują się w poszczególnych rozdziałach sprawozdania. Warto
dodać, że Gmina Stary Sącz rozpoczęła pracę nad strategią rozwoju do roku 2030.
Strategia Rozwoju Gminy podzielona jest na cztery obszary strategiczne:
1. Turystyka, rekreacja i dziedzictwo kulturowe.
Bogactwo przyrodniczo - kulturowe, oferta sportowa i rekreacyjna oraz kulturalna
sprawiają, że do Starego Sącza bardzo chętnie zaglądają turyści i goście. Jednak warunkiem dla
rozwoju turystyki i zatrzymania turysty w gminie, jest ciągła rozbudowa oferty rekreacyjnej,
turystycznej, kulturowej. Największa inwestycją związaną z turystyką jest rozpoczęcie
inwestycji na Miejskiej Górze, czyli tzw. ścieżki w koronach drzew połączonej z innowacyjną
ścieżką przyrodniczą. To będzie kolejne miejsce, które przyjezdnych będzie prowokowało do
pozostania w mieście na kolejne godziny i skorzystania z innych atrakcji i usług np:
gastronomicznych. Ważnym zadaniem, choć bezpośrednio nie związanym z tym obszarem
strategicznym, była przebudowa i rozbudowa kolejnego odcinka Traktu św. Kingi jako głównej
drogi dojazdu z centrum miasta do Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania „Opoka” i Ołtarza
Papieskiego.W rozwój tego obszaru strategicznego wpisują się organizowane w Gminie Stary
Sącz imprezy kulturalne, które stały się istotnymi elementami promującymi miasto i gminę,
które kreują wizerunek jako miejsca o bogatej tożsamości i wyjątkowości: Jarmark Rzemiosła
( w roku 2019 szczególnie bogaty ze względu na gości z Lewoczy (Słowacja) Dunakeszi,
Keszthely (Węgry) i Szekelykerestur (Rumunia, Siedmiogród), Festival Pannonica (w roku
2019 z gwiazdą światowego formatu Goranem Bregovicem), Festiwal Bonawentura, Jarmark
Świętej Kingi, czy Festiwal Muzyki Dawnej oraz nowość w kalendarzu starosądeckich imprez
kulturalnych czyli pierwszą edycję Sącz Jazz Festiwal organizowany przez CKiS im. Ady Sari
w Starym Sączu.

Lachowska Micha tym razem odbyła się we wrześniu, a gwiazdą był folkowy zespół Lachersi.
Fot. R. Kamieński
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W tym celu wykorzystuje się też wydarzenia organizowane w Starym Sączu przez podmioty
zewnętrzne przy wsparciu gminy: Muzyka Zaklęta w Drewnie, Festiwal Strefa Chwały, czy
imprezy sportowe: Turniej Sokolika, Małopolski Wyścig Górski, kolarski wyścig "Heboj na
Przehybę". Ważna w tym obszarze jest współpraca z inwestorami zewnętrznymi w zakresie
wzbogacania oferty turystyczno - wypoczynkowej. Bardzo zaawansowana jest budowa
aquaparku i centrum rekreacyjnego przy starosądeckich stawach, na terenie wydzierżawionym
przedsiębiorcy przez Gminę Stary Sącz.

2. Infrastruktura techniczna i ochrona środowiska naturalnego.
Wybrany obszar strategiczny oraz wyznaczone w nim cele i kierunki działań mają za
zadanie doprowadzić do uzupełnienia brakującej infrastruktury technicznej na obszarze gminy
Stary Sącz. Infrastruktura techniczna jest nieodzownym elementem zapewniania mieszkańcom
i turystom wysokiego standardu życia. Jednocześnie stanowi ona istotną przesłankę dla
potencjalnych inwestorów – zewnętrznych oraz wewnętrznych. Działaniami, które
w zasadniczym stopniu przyczyniły się do jeszcze większej dostępności komunikacyjnej
Gminy Stary Sącz była budowa i oddanie do użytku dworca przesiadkowego i parkingu „Parkuj
i jedź” (projekt wspólny z Nowym Sączem - nowa flota ekologicznych autobusów, z których
korzystają również mieszkańcy gminy) wraz z przebudową ul. Jana Pawła II i budową
bezpiecznego ronda w miejscu skrzyżowania ul. Jana Pawła II i Pod Ogrodami, kompleksowa
poprawa stanu technicznego dróg w gminie i budowa mostów (budowa drogi Na Targowisko
wraz z budową mostu w miejscowości Przysietnica, przebudowa drogi gminnej Na Jachlówkę
wraz z przebudową dwóch przepustów w miejscowości Gaboń, remonty dróg w ramach
funduszu sołeckiego w miejscowościach: Barcice Dolne, Myślec, Moszczenica Wyżna, Wola
Krogulecka, Łazy Biegonickie, Gaboń Praczka, remont drogi Do Dunajca w Gaboniu, remonty
drogi Na Jachlówkę w Gaboniu (II etap), budowa chodnika ul. Żwirki i Wigury w Starym Sączu,
remont drogi Do Kożucha w Barcicach Dolnych, budowa oświetlenia: w Gołkowicach Dolnych
– Do Zycha, ul. Partyzantów – Boczna, w Łazach Biegonickich – Wójcikówka, w Barcicach
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i Za Cmentarzem, ul. Jana Pawła II – Boczna.

Dworzec „parkuj i jedź” wraz z nowym rondem. Fot. Jarosław Mierzwa

W tym obszarze strategicznym Gmina Stary Sącz inwestowała także w doskonalenie
systemu zarządzania kryzysowego, czyli między innymi w doposażenie jednostek OSP w nowe
środki transportu oraz sprzęt specjalistyczny, czyli m.in. nowy wóz strażacki dla OSP
Moszczenica Wyżna.

Kolejny nowy wóz strażacki w gminie. Tym razem dla OSP w Moszczenicy Wyżnej.
Fot. OSP Moszczenica Wyżna
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W 2019 r. otwarto oficjalnie po remoncie i rozbudowie Ośrodek Zdrowia
w Gołkowicach, a przy Miejskiej Przychodni Rejonowej w Starym Sączu rozbudowano parking
i garaże dla karetek pogotowia. Ruszyła ponadto jedna z największych inwestycji budowlanych,
czyli rozbudowa i przebudowa Galerii pod Piątką.

Rozbudowa i przebudowa „Galerii pod 5” to jedna z trzech inwestycji w programie rewitalizacji.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, to kluczowy projekt ostatnich lat.
Głównym zadaniem związanym z infrastrukturą techniczną i ochroną środowiska
naturalnego jest budowa kanalizacji. W roku 2019 trwały nadal prace w I etapie projektu
"Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz". Projekt jest
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 –2020,
Działanie 2.3 "Gospodarka wodno –ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II „Ochrona
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Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”. Po rozszerzeniu umowy na budowę
kanalizacji w Gołkowicach Dolnych, Moszczenicy Niżnej i Wyżnej oraz Mostkach
przygotowywano postępowania, a na budowę sieci w Moszczenicy Niżnej podpisano umowę
z wykonawcą.
3. Efektywna gospodarka lokalna.
Dobra jakość infrastruktury technicznej jest nadal czynnikiem wiodącym przy wyborze
przez przedsiębiorców lokalizacji dla swojej działalności. W wieloletniej perspektywie
zwiększanie tempa rozwoju lokalnego nie będzie możliwe bez tworzenia infrastruktury
gospodarczej, stanowiącej o konkurencyjności gminy i jej atrakcyjności inwestycyjnej. Dlatego
kontynuowanie były prace w Strefie Aktywności Gospodarczej (drogi wewnętrzne, ścieżki
rowerowe, oświetlenie).
W 2019 r. podpisano również umowę z wykonawcą na budowę ronda w ciągu drogi
wojewódzkiej wraz z budową drogi łączącej rondo z SAG. W dalszym ciągu Gmina Stary Sącz
skupowała działki, inwestorzy są zainteresowani dużymi areałami. Ich dostępność wpływa na
decyzje firm o inwestowaniu w Starym Sączu. Niektóre firmy w SAG zakończyły inwestycje
i ruszyły z produkcją, inne rozpoczęły inwestycje w zakłady produkcyjne.

W Strefie Aktywności Gospodarczej już działają firmy.

4. Kapitał społeczny i samorządowy.
Organizacje pozarządowe są bardzo ważnym partnerem gminy w realizowaniu zadań
z zakresu sportu, polityki senioralnej, opieki społecznej, kultywowaniu tradycji. Współpraca
z samorządem, frekwencja wyborcza, czy liczba stowarzyszeń, fundacji i różnych organizacji
o charakterze społecznym uprawniają do stwierdzenia, że Gminę Stary Sącz charakteryzuje
wysoki poziom kapitału społecznego. Szczególną uwagę poświęca się włączaniu organizacji
pozarządowych w system funkcjonowania gminy na zasadzie równoprawnego partnerstwa.
Finansowe formy współpracy polegają na zlecaniu realizacji zadań publicznych poprzez
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powierzenie lub wspieranie organizacji.
Gmina Stary Sącz nadal inwestuje w warunki nauczania i rozwoju dzieci i młodzieży.
Rok 2019 był bogaty inwestycyjnie jeśli chodzi o obiekty przyszkolne. Oddano do użytku sale
gimnastyczne w Gaboniu i Moszczenicy Niżnej oraz pełnowymiarową halę sportową przy
SP nr 1 w Starym Sączu. Trwała również przez cały roku budowa dodatkowego skrzydła przy
szkole w Barcicach, która zakończy się w 2020 r.

Rozpoczęła się również budowa biblioteki w Przysietnicy. Będzie to już czwarta
placówka Powiatowej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu – po Barcicach,
Gołkowicach i nowej głównej siedzibie przy ul. Mickiewicza w Starym Sączu – która otrzymała
dofinansowanie z programu Infrastruktura Bibliotek Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Operatorem priorytetu Infrastruktura Bibliotek jest Instytut Książki.
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Stary Sącz, Moszczenica Niżna i Gaboń – trzy przyszkolne obiekty sportowe oddane w 2019 r.
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Bardzo ważne zadanie, które udało się zrealizować dzięki Stowarzyszeniu Brama Beskidu,
to utworzenie w budynku odkupionym od Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu Dziennego
Domu Seniora.

Dzienny Dom Seniora to efekt wspólnego działania Gminy Stary Sącz i LGD Brama Beskidu
5.2 Gminny Program Rewitalizacji Gminy Stary Sącz na lata 2016 – 2020

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Stary Sącz na lata 2016 - 2020 przyjęty został
Uchwałą Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr XXXIV/514/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r.
Dokument ten stanowi podstawę do podjęcia interwencji z zakresu rewitalizacji na
obszarach szczególnej koncentracji zjawisk kryzysowych. GPR zawiera szczegółową diagnozę
obszaru rewitalizacji, cele rewitalizacji oraz listę planowanych podstawowych przedsięwzięć
rewitalizacyjnych. Ponadto GPR stanowi niezbędny dokument, umożliwiający ubieganie się
o środki unijne na projekty rewitalizacyjne w ramach programów operacyjnych
w perspektywie finansowej 2014 –2020.
W 2019 roku spośród 20 podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych i 7
dodatkowych rozpoczęto realizację 10. Zgodnie z Ustawą o Rewitalizacji jednym z elementów
partycypacji społecznej obejmującej przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji
w sposób zapewniający udział interesariuszy jest powołanie Komitetu Rewitalizacji. Komitet
taki został powołany Zarządzeniem Burmistrza Starego Sącza w dniu 11 kwietnia 2018 r.
12 czerwca odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Rewitalizacji.
Działania ujęte w GPR podlegały konsultacjom społecznym i inne podmioty z terenu gminy
mogły swoje zadania ująć w GPR. Działania ujęte w GPR realizuje więc nie tylko Gmina Stary
Sącz, ale i inne podmioty jak LGD Brama Beskidu, czy Zakon Sióstr Klarysek w Starym Sączu.
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Lista podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji
Gminy Stary Sącz na lata 2016 - 2020.

Lp.

Nazwa przedsięwzięcia

1.

Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły
podstawowej im. Ks. Prof. J. Tischnera
w Starym Sączu
Etap 1: Rozbudowa o salę gimnastyczną z zapleczem
Etap 2: Rozbudowa części dydaktycznej

2.

Modernizacja i rozbudowa Centrum Kultury i Sztuki
im. Ady Sari w Starym Sączu na potrzeby
działalności i edukacji kulturalnej oraz aktywności
społecznej mieszkańców

Koszt szacunkowy
9 500 000,00 zł

8 500 000,00 zł

3.

Dzienny Dom Opieki dla Seniorów

2 800 560,00 zł

4.

Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły
podstawowej w Barcicach wraz z infrastrukturą
techniczną

2 950 000,00 zł

5.

6.

7.

Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców
obszaru rewitalizacji

50 000,00 zł / rocznie

Zagospodarowanie terenu pokolejowego na cele
kulturalne, społeczne i rekreacyjne

8 500 000,00 zł

Integracja przez interakcje – rozwój oferty
kulturalno - rekreacyjnej mającej na celu integrację
międzypokoleniową mieszkańców obszaru
rewitalizacji

8.

Wiek bez barier – wsparcie na rzecz wydłużania
aktywności zawodowej mieszkańców obszaru
rewitalizacji

9.

Zagospodarowanie przestrzenne terenu Internatu
Międzyszkolnego w Starym Sączu, wraz z remontem
pomieszczeń wewnątrz budynku na cele edukacyjno
- społeczne, kulturalne i rekreacyjne

70 000,00 zł

Wartość całkowita
przedsięwzięcia:
ok. 2 000 000,00 - 5 000 000,00
PLN. Wartość wkładu własnego
podmiotu (wnioskodawcy):
ok. 5 % wartości projektu
= ok. 100 000 –250 000 PLN
2 700 000,00 zł
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10.

Piesza kładka – łącząca Park & Ride
z centrum miasta

1 000 000,00 zł

11.

Modernizacja przedszkola w Gołkowicach

1 000 000,00 zł

12.

Barcice - zmiana układu komunikacyjnego przy
Szkole podstawowej w Barcicach

500 000,00 zł

Gołkowice -parking przy Szkole Podstawowej
w Gołkowicach

500 000,00 zł

Restauracja murów i otoczenia kościoła św. Elżbiety
w Starym Sączu

2 500 000,00 zł

13.

14.

15.

Stary Sącz – budowa parkingu przy kościele
św. Elżbiety

30 0000,00 zł

16.

Ośrodek zdrowia w Gołkowicach

2 150 000,00 zł

17.

Kompleks sportowy dla mieszkańców Barcic
Dolnych i Barcic

1 000 000,00 zł

18.

Klub Integracji Społecznej - Nowa szansa

3 863 816,00 zł

19.

Nowoczesna szkoła - przepustką do kariery

3 326 120,86 zł

20.

Centrum Integracji Społecznej

3 313 560,00 zł

Lista dodatkowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji
Gminy Stary Sącz na lata 2016 - 2020.

Lp.

Nazwa przedsięwzięcia

Kosz szacunkowy

1.

Stary Sącz – adaptacja na parking placu przy ulicy Odziomka

150 000,00 zł

2.

Klasztor Klarysek – rewaloryzacja klasztoru i otoczenia

1 000 000,00 zł

3.

Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy Rynkiem
a Centrum Aktywnego Wypoczynku na Górze Miejskiej
w Starym Sączu (ul. Królowej Jadwigi)

1 500 000,00 zł

4.

Adaptacja na potrzeby lokalnych stowarzyszeń budynku
„zerówki” w Barcicach Dolnych

150 000,00 zł

5.

Restauracja Parku św. Franciszka w Starym Sączu

250 000,00 zł

6.

Rozszerzenie zakresu funkcjonowania obiektu ,,Przystań na
Karpackim Szlaku Rowerowym”

60 000,00 zł
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7.

Utworzenie świetlicy środowiskowej na os. Cyganowice

50 000,00 zł

Zadania realizowane (w trakcie i zakończone) z listy podstawowej i dodatkowej GPR
w 2019 roku:
1. Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej im. Ks. Prof. J. Tischnera
w Starym Sączu Etap 1: Rozbudowa o salę gimnastyczną z zapleczem.
2. Modernizacja i rozbudowa Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu na
potrzeby działalności i edukacji kulturalnej oraz aktywności społecznej mieszkańców.
3. Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Barcicach wraz
z infrastrukturą techniczną.
4. Integracja przez interakcję – rozwój oferty kulturalno - rekreacyjnej mającej na celu
integrację międzypokoleniową mieszkańców obszaru rewitalizacji (projekt
Interaktywni w Gminie Stary Sącz).
5. Barcice - zmiana układu komunikacyjnego przy Szkole podstawowej w Barcicach
(zadanie realizowane w ramach PROW 2014 - 2020: „Rozbudowa drogi powiatowej
nr 1503K Barcice – Wola Krogulecka na odcinku w km ok. 0+00 – 0+290 wraz
z budową parkingu”).
6. Kompleks sportowy dla mieszkańców Barcic Dolnych i Barcic (zadanie pn. „Budowa
boiska wielofunkcyjnego w Barcicach” ).
7. Klub Integracji Społecznej - Nowa szansa ( LGD Brama Beskidu).
8. Zagospodarowanie terenu pokolejowego na cele kulturalne, społeczne i rekreacyjne
( W 2019 r. PKP S.A. podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa
Małopolskiego umowy o dofinansowanie przebudowy i budowy dwunastu dworców
kolejowych w Dolinie Popradu. Inwestycje uzyskały wsparcie finansowe
z Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa małopolskiego. W ramach
inwestycji przebudowane i dostosowane do współczesnych standardów zostaną m.in
dworce w Barcicach i Starym Sączu.).
9. Centrum Integracji Społecznej ( LGD Brama Beskidu).
10. Klasztor Klarysek – rewaloryzacja klasztoru i otoczenia (Zakon Świętej Klary w Starym
Sączu).
5.3 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Stary Sącz na lata
2018 – 2023.
Jednym z podstawowych narzędzi realizacji lokalnej polityki społecznej jest Strategia
Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Strategia została przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej w Starym Sączu nr XLV/717/2018
z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Gminie Stary Sącz na lata 2018 – 2023.
Misją strategii jest:
wspomaganie mieszkańców Gminy Stary Sącz w działaniach umożliwiających wyjście
z trudnych sytuacji życiowych, wieloaspektowe wspieranie rodzin, a także środowisk lokalnych
służące podniesieniu jakości i komfortu życia.
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Cele i zadania „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata
2018 – 2023”, które zostały zrealizowane w 2019 roku:
Cel 1. Pomoc osobom / rodzinom zagrożonych ubóstwem / bezdomnością, bezrobociem oraz
zdarzeniem losowym
Działanie:
Realizacja zasiłków okresowych przyznanych ze względu na trudną sytuację życiową

Liczba osób
w rodzinach objętych
wsparciem:
762

Realizacja zasiłków celowych i specjalnych celowych ze względu na trudną sytuację
materialną

457

Realizacja dożywiania dzieci i dorosłych w ramach programu „Posiłek w szkole
i w domu”

789

Pomoc żywnościowa w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa”

1120

Organizowanie warsztatów kulinarnych oraz szkoleń dot. właściwego odżywiania

3 warsztaty: styczeń,
luty, kwiecień

Realizacja schronienie dla osób bezdomnych

5

Realizacja Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności w oparciu
o kontrakt socjalny

0

Prowadzenie pracy socjalnej z osobami zagrożonymi i dotkniętymi bezdomnością,
w tym w oparciu o kontrakt socjalny

9

Realizacja dodatków mieszkaniowych

115

Realizacja dodatków energetycznych

10

Realizacja Programów: - Aktywizacja i Integracja, - prac społecznie użytecznych

2

Aktywizowanie zawodowe mieszkańców Gminy poprzez działalność KISu/CISu

28

Upowszechnianie informacji o działaniach i projektach mających na celu aktywizację
zawodową i integrację społeczną

Zorganizowano
3 spotkania w OPS,
1 spotkanie we
współpracy z firmą
transportową,
upowszechniano
informacje
o realizowanych
projektach innych
organizacji

Prowadzenie pracy socjalnej, w tym z zastosowaniem kontraktu socjalnego oraz
prowadzenie różnorodnych instrumentów aktywizacji zawodowej i integracji społeczne
Pomoc w uzyskaniu opału w sezonie zimowym

41
42

48

Pozyskiwanie dla mieszkańców gminy drewna opałowego na sezon zimowy

7

Prowadzenie składu odzieży i obuwia

Zadanie realizowane na
bieżąco, anonimowi
darczyńcy

Pomoc finansowa dla osób, które ucierpiały na skutek nagłego zdarzenia losowego

17

Cel 2. Wspieranie i wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych oraz przewlekle chorych
Działanie
Realizacja zasiłków stałych ze względu na całkowitą niezdolność do pracy

Liczba osób
w rodzinach objętych
wsparciem:
85

Realizacja zasiłków okresowych ze względu na długotrwałą chorobę
i niepełnosprawność

286

Realizacja zasiłków celowych i specjalnych celowych ze względu
na długotrwałą
chorobę i niepełnosprawność

320

Realizacja zasiłków pielęgnacyjnych

448

Realizacja świadczeń pielęgnacyjnych

86

Realizacja specjalnych zasiłków opiekuńczych

78

Realizacja zasiłków dla opiekuna

47

Realizacja wynagrodzeń za sprawowanie opieki prawnej

46

Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

60

Funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego

Wypożyczono 33 razy sprzęt ortopedyczny. Średni okres na który
wypożycza się sprzęt to 3 – 4
miesiące

Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób przewlekle
psychicznie chorych, realizacja wsparcia dla osób niepełnosprawnych
i przewlekle chorych poprzez świadczenie całodobowych usług w Domach
Pomocy Społecznej

48

Prowadzenie pracy socjalnej z zastosowaniem kontraktu socjalnego,
Poradnictwa w zakresie możliwości uzyskania leczenia, rehabilitacji,
terapii, stopnia niepełnosprawności

33

Realizacja wsparcia dla osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych poprzez
świadczenie całodobowych usług w Domach Pomocy Społecznej

30

Diagnozowanie sytuacji osób niepełnosprawnych, chorych i przewlekle
chorych oraz ich potrzeb

80

49

Aktywizowanie zawodowe i integracja społeczna osób niepełnosprawnych
poprzez ich uczestnictwo w szkoleniach i projektach, w tym działalność KIS

14

Cel 3. Aktywne wspieranie seniorów
Działanie

Liczba osób w rodzinach objętych
wsparciem:

Realizacja wsparcia dla osób starszych poprzez świadczenie całodobowych
usług w Domach Pomocy Społecznej

26

Realizacja zasiłków stałych ze względu na wiek

52

Realizacja projektów, przedsięwzięć mających na celu wsparcie seniorów
w ich codziennym funkcjonowaniu

Uniwersytet Trzeciego Wieku,
Centrum Rehabilitacyjne, liczne
spotkania okolicznościowe,
integracyjne, promujące aktywny
styl życia na rzecz seniorów
z terenu gminy takie jak:
noworoczne spotkania seniorów
i osób samotnych, obchody
„Dnia Seniora”, realizacja
programu „Seniorzy seniorom”,
wycieczki i pielgrzymki do
miejsc kultu oraz inne liczne
działania

Działanie efektywnego systemu wymiany informacji służącego realną pomocą
dla seniorów

System działa na zasadzie
synergii między OPS, Centrum
Kultury, fundacjami
i stowarzyszenia podejmujące
działania na rzecz seniorów jak
np.: „Stowarzyszenie św. Kingi”,
„Fundacja Rozwoju
Sądecczyzny”, Fundacja „Będzie
Dobrze”, „Stowarzyszenie
Szafirki”. Również przewodniczący osiedli, sołtysi i radni

Podtrzymywanie aktywności edukacyjnej i upowszechnianie wiedzy
wśród seniorów

Działający Uniwersytet Trzeciego
Wieku i Dzienny Dom Seniora

Podtrzymywanie aktywności społecznej i socjalizującej wśród seniorów

Działający Uniwersytet Trzeciego
Wieku i Dzienny Dom Seniora

Tworzenie udogodnień w dostępie do lokalnej oferty kulturalnej i rekreacyjnej

Karta Seniora w trakcie
opracowania

Organizowanie spotkań okolicznościowych dla seniorów

25 spotkań

Promocja aktywnego stylu życia seniorów

ok. 10 akcji promocyjnych
realizowanych przez UTW

Bieżące diagnozowanie sytuacji osób starszych, oraz ich potrzeb

92 zgłoszeń dot. pomocy osobom
starszym
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Cel 4. Przeciwdziałanie nadużywaniu alkoholu, narkomanii i innym uzależnieniom.
Działanie

Liczba osób objętych wsparciem

Motywowanie i kierowanie na leczenie osób uzależnionych od alkoholu

45

Zapewnienie rodzinom dotkniętym problemem uzależnień pomocy prawnej,
socjalnej, terapeutycznej, mediatorskiej

45

Organizowanie spotkań grupy wsparcia AA dla osób uzależnionych

spotkania grupy AA „Poprad”

Współpraca z instytucjami udzielającymi fachowej pomocy osobom
uzależnionym oraz członkom ich rodzin

Kontynuowano współpracę
z SOIK, MOPiTU, Szpitalem
Sądeckim, Punktem Nieodpłatnej
Pomocy Prawnej

Kampania informacyjna dot. podniesienia świadomości z zakresu problemów
społecznych dotyczących uzależnień oraz lokalnego systemu wsparcia

35 plakatów
200 ulotek

Zorganizowanie wśród uczniów programów profilaktycznych promujących
zdrowy styl życia: sport, turystyka, rekreacja, teatr, taniec

ok. 10

Propagowanie stylu życia bez uzależnień w środowiskach rówieśniczych

ok. 10

Organizowanie lokalnych imprez integracyjnych i festynów, które wiążą się
z tematyką przeciwdziałania uzależnieniom

15

Opracowanie i realizacja corocznych programów rozwiązywania problemów
alkoholowych i narkomanii a także dodatkowych projektów służących
przeciwdziałaniu uzależnieniom.

Zrealizowano roczną edycję
Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Narkomanii
w Starym Sączu na rok 2019

Cel 5. Wsparcie rodzin w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczej, wychowawczej,
edukacyjnej, podnoszenie komfortu i jakości życia rodzin.
Działanie
Realizacja świadczeń wychowawczych

Liczba osób / rodzin objętych
wsparciem
4749

Realizacja zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych

2451

Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego

90

Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu
dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce
opiekuńczo - terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym

14

Zapewnienie opieki asystenta rodzinom przeżywającym trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych

24 rodziny

51

Zapewnienie pomocy ze strony rodzin wspierających

0

Zapewnienie dziennego, aktywnego wsparcia dla dzieci z rodzin borykających
się z problemami opiekuńczo – wychowawczymi

38 osób

Prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodzin zagrożonych kryzysem lub
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych

17 rodzin

Zapewnienie dostępności do konsultacji i poradnictwa specjalistycznego

52 rodziny

Opracowanie i realizacja 3 - letnich gminnych programów wspierania rodziny

W trakcie realizacji Gminnego
Programu Wspierania Rodziny
na lata 2020 – 2023”
1 grupa „Szkoła dla Rodziców”

Organizowanie grup wsparcia dla rodzin niewydolnych wychowawczo
ze szczególnym uwzględnieniem rodzin wieloproblemowych
Opracowanie i realizacja projektów i programów służących wzmacnianiu
rodziny

Mobilny Psycholog, Szkoła dla
Rodziców

Systematyczna praca socjalna z rodzinami

683 rodziny

Organizacja akcji i kampanii społecznych promujących znaczenie więzi
społecznych

Kampania „Postaw na Rodzinę”

Prowadzenie programów profilaktycznych, spotkań, prelekcji, konferencji
dotyczących zagrożeń społecznych

14 programów długofalowych

Rozwijanie i wspieranie idei wolontariatu, także na rzecz dzieci i młodzieży
z rodzin wymagających wsparcia

ok. 40 uczniów, wolontariat
prowadzony przez szkoły

Tworzenie ułatwień w funkcjonowaniu rodzin wielodzietnych poprzez
funkcjonowanie Karty Dużej Rodziny

570 osób

Prowadzenie inspirujących działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży

120 dzieci w ramach
Starosądeckiego Uniwersytetu
Dziecięcego

Cel 6. Rozbudowa infrastruktury pomocy społecznej w gminie, poszerzenie oraz rozpropagowanie
ofert pomocowej, podnoszenie jakości świadczonej pracy socjalnej oraz usług społecznych.
Działanie

Liczba

Poprawa warunków lokalowych instytucji zajmujących się rozwiązywaniem
problemów społecznych na terenie gminy

Prace związane z modernizacją
budynku pod mieszkanie
chronione

Podnoszenie kwalifikacji kadry OPS: szkolenia, warsztaty, fora, superwizja

18 szkoleń

Podnoszenie kwalifikacji asystentów rodziny

5 szkolenia

Rozpowszechnianie informacji na temat instytucji/ działań służących
rozwiązywaniu problemów społecznych na terenie gminy

Strona internetowa OPS
Stary Sącz
artykuły na portalu internetowym
(14 wzmianek) i w prasie lokalnej
(5 wzmianek)
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Inicjowanie rozwoju oraz promocja środowiskowych form opieki: - dziennego
domu pomocy społecznej dla seniorów; - mieszkanie chronione; - klub seniora;
- rodzinny dom pomocy, - inne

Podejmowano tematy rozwoju
pomocy społecznej z władzami
gminy oraz przedstawicielami
lokalnych fundacji i stowarzyszeń

5.4 Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Gminie Stary Sącz na lata 2018 - 2020
Program uchwalony został Uchwałą Nr XXXVIII/563/2017 Rady Miejskiej w Starym
Sączu z dnia 20 września 2017 r.
Celem programu jest rozpoznawanie i podejmowanie działań skierowanych na
eliminowanie przemocy domowej na terenie Gminy Stary Sącz. Z uwagi na specyfikę, jest to
praca długofalowa, wymagająca wyspecjalizowanej kadry, specjalistycznych ośrodków
i prowadzona jest przy stałej współpracy z osobami i specjalistami z innych ośrodków
(np. z Sądeckim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu, Małopolskim
Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu, Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Nowym Sączu). Program wynika z zapisów prawnych w zakresie przemocy
domowej, podstaw teoretycznych, jak i specyfiki dotychczasowych doświadczeń Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Obejmuje swym zasięgiem
charakter zgłoszeń zawartych w Niebieskich Kartach, diagnozę przemocy domowej, a także
możliwości form udzielanej pomocy.
Cele szczegółowe Programu obejmują:
1. Działania profilaktyczne i edukacyjne zapobiegające zjawisku przemocy w rodzinie.
2. Podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym zapewnienie
ochrony i pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.
3. Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących
przemoc w rodzinie.
4. Podnoszenie kompetencji przedstawicieli służb zajmujących się problematyką
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Działania zrealizowane w 2019 w ramach Programu:
Działanie

Liczba osób objętych wsparciem

Zorganizowanie spotkań grupowych ze specjalistami dla rodziców
podczas wywiadówek z zakresu wzmocnienia kompetencji
wychowawczych i opiekuńczych

6 spotkań
( w tym: spotkanie w OPS (Szkoła
dla rodziców) i w szkole )

Zorganizowanie warsztatów dla nauczycieli na temat uwrażliwienia na
problem przemocy w rodzinie, nabycia umiejętności rozpoznawania
przemocy domowej

2 spotkania
( w tym: spotkanie w OPS
i w szkole )

Społeczna kampania informacyjna dot. możliwości szukania wsparcia,
zagrożeń wynikających ze stosowania przemocy

20 plakatów
100 ulotek

Współpraca pomiędzy gminnymi instytucjami, a kościołami lub
związkami wyznaniowymi w zakresie zapobiegania zjawisku przemocy

Zawarto 4 porozumienia
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Opracowanie i realizacja projektów służących wspieraniu rodzin
objętych przemocą

Program „Szkoła dla Rodziców”
posiedzenia Zespołu
Interdyscyplinarnego
30 grup roboczych w ramach
Zespołu Interdyscyplinarnego
4

Pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie poprzez zapewnienie ciągłości
pracy Zespołu Interdyscyplinarnego wraz z jego zadaniami.
Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej
przemocą
w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”

29 „Niebieskich Kart”

Realizacja poradnictwa psychologicznego, prawnego, socjalnego
i rodzinnego

90 porad
ok. 48 uczestników

Realizacja zajęć edukacyjnych kierowanych do osób dotkniętych
przemocą w rodzinie w zakresie podstaw prawnych i zagadnień
psychologicznych dot. reakcji na przemoc w rodzinie
Realizacja programów terapeutycznych i pomocy psychologicznej dla
osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Osoby dotknięte przemocą są
informowane i zachęcane do
uczestnictwa w programach
terapeutycznych SOIK, pomoc
psychologiczna realizowane jest
głównie poprzez Punkt
Konsultacyjny

Pomoc w organizowaniu letniego i feryjnego wypoczynku dla dzieci
z rodzin dotkniętych problemem przemocy

9 dzieci kierowanych na
wypoczynek przez PWD, KRUS

Zapewnienie ofiarom przemocy ochrony przed dalszym krzywdzeniem,
w tym poprzez umożliwienie bezpiecznego schronienia.

Zastosowano 1 procedurę
„odizolowania dziecka”

Podejmowanie działań pomocowych wobec sprawców przemocy
(poradnictwo, konsultacje specjalistyczne, praca socjalna, programy
korekcyjne )

Wszystkich sprawców przemocy
informowano i zachęcano
do wzięcia udziału w działaniach
pomocowych

Realizacja programów psychologiczno – terapeutycznych dla osób
stosujących przemoc w rodzinie

Udział przedstawicieli służb zajmujących się problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szkoleniach, konferencjach,
superwizjach, warsztatach

Wszystkich sprawców przemocy
informowano i zachęcano
do wzięcia udziału w działaniach
pomocowych
Łącznie12 wydarzeń

5.5 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Narkomanii w Starym Sączu na rok 2019
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Narkomanii w Starym Sączu na rok 2019 przyjęty został Uchwałą Rady Miejskiej w Starym
Sączu Nr III/25/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. oraz zmieniony Uchwałą Nr VIII/132/2019
Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 czerwca 2019 r.
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Na potrzeby opracowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii w Starym Sączu na rok 2019 przeprowadzono
diagnozę problemów alkoholowych i innych zagrożeń społecznych wynikających z używania
substancji psychoaktywnych na podstawie:
- wyników badań ankietowych przeprowadzonych w celu diagnozy problemów społecznych
w Gminie Stary Sącz w 2017 r. na potrzeby opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Gminie Stary Sącz na lata 2018 – 2023,
- wyników analizy wywiadów eksperckich przeprowadzonych z nauczycielami szkół z terenu
Gminy Stary Sącz w 2017 roku, na potrzeby opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Gminie Stary Sącz na lata 2018 – 2023,
- wyników ewaluacji programów profilaktycznych przeprowadzonych w szkołach w 2017 r.,
- informacji od nauczycieli, rodziców, pracowników socjalnych, policji, członków Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Starym Sączu,
- spotkań i rozmów z osobami uzależnionymi i ich rodzinami.
Z przeprowadzonej diagnozy wynikła potrzeba dalszego prowadzenia działań
zapobiegawczych odnośnie uzależnienia od alkoholu, narkotyków i dopalaczy polegających na
kształtowaniu prawidłowych postaw wobec w/w problemów. W związku z powyższym
zaistniała konieczność przekazywania profesjonalnej wiedzy na tematy związane
z uzależnieniami np. poprzez programy i warsztaty profilaktyczne, ale także z zakresu
bezpieczeństwa w internecie i cyberprzemocy oraz na tematy związane z promowaniem
zdrowego stylu życia wśród wszystkich mieszkańców gminy min. poprzez akcje ulotkowe oraz
plakatowe. Badania przeprowadzane wśród nauczycieli ukazały potrzebę zorganizowania
szkoleń dla tej grupy zawodowej oraz rodziców na temat przemocy, uzależnień oraz
podniesienia umiejętności wychowawczych i komunikacyjnych. Jako pożądane działanie
w przeprowadzonym badaniu, zostało wskazane również przeprowadzenie szkolenia dla osób
korzystających z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i uwrażliwienie sprzedawców
na szkodliwość sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym.
GKRPA prowadzi stałą współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, placówkami
oświatowymi, Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
Placówką Wsparcia Dziennego, asystentami rodziny, Kościołem katolickim, sołtysami,
radnymi oraz przewodniczącymi osiedlowymi.
Na realizację Programu w 2019 roku wydano 136 130,40 zł na zadania z zakresu
przeciwdziałania alkoholizmowi oraz 2.500 zł na zadania z zakresu zwalczania narkomanii.
Na działalność Placówki Wsparcia Dziennego przeznaczono kwotę 130 000 zł.
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Poniższe tabele przedstawiają najważniejsze informacje dotyczące podjętych w 2019 r.
działań w zakresie realizacji Programu, a także prac Komisji i podkomisji działających
w ramach GKRPA.
Tabela 1. Działania o charakterze profilaktycznym i promocji zdrowia, pozytywnie zaopiniowane
i dofinansowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Narkomanii w Starym Sączu na rok 2019.
Działanie

Organizator wnioskujący o środki finansowe

Harcerska Akcja Zimowa „Zimowisko Drużyny
Harcerskiej”

SP Barcice

Projekt profilaktyczny „Zimowe spotkania”

WDK Łazy Biegonickie

Turniej tenisa stołowego o Puchar Burmistrza Starego
Sącza

WDK Skrudzina

Zajęcia wychowawczo – terapeutyczne „Perełki
małopolski”– ferie zimowe 2019

SP Barcice

5.

Wypoczynek zimowy „Myślec – ferie, na które czekamy”

WDK Myślec

6.

Dofinansowanie wyjazdu do Częstochowy

Samopomocowa grupa AA „Poprad”

7.

Program rekomendowany „Archipelag Skarbów”

SP Barcice

8.

Spotkanie opłatkowe seniorów

SP Przysietnica

9.

Noworoczne spotkanie seniorów

Zarząd os. Słonecznego, os. Zachód

10.

Noworoczne spotkanie seniorów

Zarząd os. Północ

11.

Festyn rodzinny z okazji „Dnia dziecka”

Zarządy 4 osiedli: Zachód, Północ, Słoneczne,
Śródmieście

12.

„Barcicka Sobótka 2019”

Sołectwa Barcice Dolne, Barcice

13.

Festyn rodzinny

Zarząd sołectwa Mostki

14.

Wyjazd młodzieży na rekolekcje w Gródku nad Dunajcem
(tematyka: profilaktyka uzależnień)

Parafia św. Elżbiety w Starym Sączu

15.

Warsztaty profilaktyczne dla nauczycieli „Strażnicy
uśmiechu”

SP nr 1 Stary Sącz

16.

Spotkanie integracyjne seniorów promujące zdrowy
styl życia

Zarządy 4 osiedli: Zachód,
Śródmieście, Północ, Słoneczne

17.

Program profilaktyczny „Woda źródłem życia”

SP nr 2 w Starym Sączu

Lp.
1.

2.

3.

4.
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Zakup materiałów edukacyjnych i odblasków na potrzeby
debaty o bezpieczeństwie
Program rekomendowany „Szkoła dla rodziców
i wychowawców”

Urząd Miejski i Policja

20.

Spotkanie wigilijne seniorów

LO Stary Sącz

21.

Dofinansowanie spotkania świątecznego członków grupy
AA „Poprad” w Starym Sączu

GKRPA

18.
19.

GKRPA i OPS

Tabela 2. Działania dofinansowane w ramach długofalowych programów profilaktycznych
realizowanych w placówkach oświatowych na terenie gminy Stary Sącz w 2019 r.
Profilaktyczne programy długofalowe

Organizator wnioskujący o środki finansowe

1.

”Bliżej siebie – dalej od uzależnień”

SP nr 2 w Starym Sączu

2.

„Postaw na zdrowie”

SP w Gołkowicach

3.

„Zdrowy styl życia – jestem wolny od nałogów”

ZSP w Starym Sączu

4.

„Wybieramy zdrowie”

SP w Barcicach wraz z SP nr 2 w Starym Sączu

5.

„Biegam po zdrowie”

LO w Starym Sączu

6.

„Dopalacze niszczą życie”

SP w Przysietnicy

7.

Równe szanse – profilaktyka selektywna

SP Barcice

8.

„Wybieramy zdrowie”- Młodzieżowi liderzy promocji
zdrowia.

SP Barcice i SP nr 2 w Starym Sączu

Lp.

Tabela 3. Działania związane z organizacją i finansowaniem wypoczynku letniego w okresie wakacji
dla dzieci i młodzieży o charakterze profilaktycznym w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii w Starym Sączu na rok 2019.
Lp.

Działanie

Organizator wnioskujący o środki finansowe

1.

„Młody Robinson”

SP Barcice

2.

„Wakacje z Beskidem Sądeckim”

SP Barcice

3.

„Przeciwdziałanie nałogom. Aktywne i kreatywne spędzanie
czasu wolnego”

SP nr 1 w Starym Sączu

4.

„ Lubię tu być” – wypoczynek nad Bałtykiem

SP w Popowicach

5.

„Chcemy razem”

Placówka Wsparcia Dziennego

6.

„Zielono mi”

SP Gołkowice

7.

„Przedszkolaki żyją zdrowo i sportowo”

Przedszkole Dzieciątka Jezus w Gołkowicach
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Tabela 4. Pozostałe działania dofinansowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii w Starym Sączu na rok 2019.
Lp.

Działanie

1.

Dotacja w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu
w dziale opieki nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na terenie gminy Stary Sącz
i dowiezionych do wytrzeźwienia

2.

Szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Sączu

3.

Wynagrodzenie dla biegłych sądowych za badanie i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia

4.

Opłaty sądowe
Tabela 5. Działalność Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie w Starym Sączu,
w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Narkomanii w Starym Sączu na rok 2019.

Lp.

Działanie

1.

Zebrania członków GKRPA

2.

Zebrania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz członków
grup roboczych

3.

Dyżury członków GKRPA

4.

Przyjmowanie zgłoszeń dot. nadużywania alkoholu. Prowadzenie rozmów z osobami nadużywającymi
alkoholu w celu motywowania do podjęcia leczenia oraz członkami ich rodzin

5.

Organizacja spotkań z pedagogami oraz nauczycielami w sprawie programów profilaktycznych

6.

Spotkania samopomocowej grupy wsparcia AA „Poprad”

7.

Dyżury specjalistów tj. psychologa, prawnika, terapeuty uzależnień oraz pracowników socjalnych

Tabela 6. Zgłoszenia dotyczące nadużywania alkoholu w 2019 roku
Lp.

Instytucja/ osoba zgłaszająca

Liczba zgłoszeń

1.

Członkowie rodzin

13

2.

Policja

5

3.

Sąd Rejonowy

6

4.

Ośrodek Pomocy Społecznej

8

5.

Zespół Interdyscyplinarny

4
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6.

Prokuratura

4

7.

Asystent rodziny

1

Tabela 7. Zebrania Komisji i podkomisji działających w ramach GKRPA Stary Sącz w 2019 roku
Lp.

Komisja/Podkomisja

Liczba posiedzeń

1.

Do spraw motywowania i kierowania na leczenie

12 spotkań

2.

Do spraw analizy i oceny programów profilaktycznych oraz
omawiania spraw bieżących

8 spotkań

3.

Do spraw zezwoleń i kontroli placówek handlowych

4 spotkania

4.

Kontrola placówki handlowej z asystą Policji

1 spotkanie

Gmina bierze również udział w ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Postaw na
Rodzinę” w ramach, której można zaproponować mieszkańcom pozytywną profilaktykę, bez
pouczania i moralizatorstwa, za to z odwołaniem do najważniejszej wartości w życiu każdego
z nas - rodziny. Treści proponowane w kampanii oparte są na rekomendowanej przez PARPA
strategii rozwijania umiejętności wychowawczych. Zakupiono ulotki i plakaty, które zostały
rozdysponowane do szkół.
5.6 Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017 – 2019
Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017 – 2019 został przyjęty Uchwałą
Nr XXVIII/413/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie
przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 - 2019”.
Dane do Raportu obrazują działania Placówki Wsparcia Dziennego w Starym Sączu
w zakresie wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej w odniesieniu do założeń Gminnego
Programu Wspierania Rodziny w roku 2019.
Organizacja systemu wsparcia rodziny realizowana jest przez Placówkę Wsparcia Dziennego
poprzez:
1. Prowadzenie świetlicy dla dzieci w formie specjalistycznej.
Celem działania świetlicy jest wspieranie rodziny w procesie przygotowywania dzieci
i młodzieży do samodzielnego życia, łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie,
eliminowanie zaburzeń zachowania, tworzenie warunków do nauki własnej, rozwijanie
zainteresowań i uzdolnień.
Placówka sprawowała opiekę nad grupą liczącą 72 dzieci. Prowadzone były dla dzieci zajęcia
terapeutyczno-profilaktyczne:
- zajęcia socjoterapeutyczne,
- zajęcia profilaktyczne,
- zajęcia plastyczne z elementami arteterapii,
- zajęcia sportowo – rekreacyjne.
Do stałych zadań placówki należała codzienna pomoc edukacyjna tj. wyrównywanie
opóźnień edukacyjnych. W placówce prowadzone było wyżywienie, które dzieci w ramach
kulinoterapii same przygotowywały. Ponadto do stałych zadań placówki należy kontakt
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z rodzicami (przeprowadzono 182 rozmowy), pedagogami, wychowawcami klas (przeprowadzono 24 rozmowy) oraz kontakt z innymi podmiotami działającymi na rzecz dziecka tj.
z kuratorem sądowym, z higienistką szkolną, z pracownikiem socjalnym, z Gminną Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (przeprowadzono 20 rozmów).
2. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego.
Do głównych zadań placówki należy organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci.
Tabela nr 1. Dane dotyczące liczby dzieci biorących udział w zorganizowanym przez Placówkę
Wsparcia Dziennego w Starym Sączu wypoczynku letnim i zimowym w roku 2019.
Lp.

Liczba dzieci

1.

Udział w wypoczynku letnim

2.

Udział w wypoczynku zimowym

Rok 2019
56
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Źródło: Opracowanie własne z dn. 30.03.2020 r

3. Prowadzenie asystentury dla rodzin.
Głównym założeniem pracy asystenta rodziny jest utworzenie spójnego systemu
wsparcia dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo
wychowawczych.
Istotnym zadaniem Gminnego Programu jest przywrócenie rodzinie zdolności do
prawidłowego wypełniania ról społecznych poprzez wzmacnianie jej zasobów i możliwości.
Wsparcie rodziny biologicznej miało na celu również ograniczyć umieszczanie dzieci
w rodzinach zastępczych, czy w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Gminny Program
Wspierania Rodziny jest skierowany do rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Stary Sącz,
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Działania
asystenta zmierzały do usamodzielnienia rodziny i pozostawienia dzieci w biologicznej
rodzinie. Adresatami również były rodziny, których dzieci są już umieszczone w pieczy
zastępczej, a które chcą współpracować na rzecz odzyskania opieki nad dziećmi.
Placówka zatrudniała trzech asystentów rodziny, dwóch po ½ etatu, jedna osoba na
1 etat, w ramach dotacji „Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy
Zastępczej na rok 2019”.
Działaniami w ramach pracy asystenta na terenie Gminy Stary Sącz w ciągu roku 2019 zostało
objętych 32 rodziny, w tym 82 dzieci. W 2019 roku z 7 rodzinami została zakończona
współpraca.
4. Rezultaty programu – podsumowanie:
Praca asystenta z rodziną przyczyniła się do:
- podniesienia umiejętności rodzicielskich oraz poprawy zdolności wychowawczych rodziców,
- podniesienia możliwości rozwojowych dzieci i młodzieży,
- zmiany postaw w rodzinach zagrożonych zachowaniami ryzykownymi,
- wzrostu świadomości i umiejętności radzenia sobie z negatywnymi zjawiskami społecznymi,
- podniesienia stanu bezpieczeństwa w rodzinie,
- ograniczania zjawiska wykluczenia społecznego rodziny oraz jej członków,
- podniesienia kwalifikacji zawodowych, podjęcia pracy,
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- wzmocnienia współpracy instytucjonalnej na rzecz rodziny,
- zmniejszenia liczby dzieci skierowanych do pieczy zastępczej,
- powrotu do rodziny biologicznej dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
Dla osiągnięcia lepszych efektów pracy asystent rodziny utrzymywał stały kontakt
z placówkami, takimi jak: Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu, Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Sączu, Zespół Interdyscyplinarny ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Starym Sączu, Placówki służby zdrowia na terenie Gminy Stary
Sącz, Szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze na terenie Gminy Stary Sącz, Poradnia
Psychologiczno - Pedagogiczna w Starym Sączu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Sączu, Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu, Małopolski
Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu, Komisariat Policji w Starym
Sączu, Zespół Kuratorów przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu.
5. Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka
w placówce opiekuńczo - wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej
lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.
Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Gmina
właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz
pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki:
- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy
zastępczej,
- 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka w pieczy
zastępczej,
- 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku i następnych latach pobytu
dziecka w pieczy zastępczej.
Tabela nr 2. Dane liczby dzieci umieszczonych w systemie pieczy zastępczej w roku 2019.
Działania

Lp.

Rok 2019

1.

Liczba dzieci przekazanych do pieczy zastępczej w czasie pracy asystenta

2.

Liczba dzieci przekazanych do pieczy zastępczej rodzin nie objętych
wsparciem asystenta

2

Liczba dzieci przywróconych z pieczy zastępczej do rodziny biologicznej

2

3.

1

Źródło: Opracowanie własne z dn. 30.03.2020 r.

Poniesione wydatki Gminy Stary Sącz za pobyt dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej
w 2019 r. wynoszą 55.952,37 zł.
6. Pozostałe zadania
Udział asystenta rodziny w pracach zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka
przebywającego w pieczy zastępczej: spotkania odbywają się w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodziny oraz w Ośrodku Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu. Zespół dokonuje
aktualnej oceny sytuacji dziecka z uwzględnieniem możliwości powrotu do rodziny
biologicznej.
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Współpraca asystenta z kuratorami sądowymi: w roku 2019 asystent pracował z 20
rodzinami, nadzorowanymi przez kuratora sądowego.
Współpraca w zakresie wsparcia finansowego, rzeczowego: wszystkie rodziny
z którymi współpracował asystent w roku 2019 otrzymały wsparcie finansowe bądź rzeczowe.
Rodziny otrzymały m.in. meble, sprzęty AGD, artykuły żywnościowe, artykuły szkolne, środki
chemiczne, ubrania, zabawki. Otrzymane wsparcie zostało udzielone przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Starym Sączu oraz od prywatnych sponsorów.
Finansowanie Gminnego Programu Wspierania Rodziny odbywa się w ramach środków
budżetu Gminy Stary Sącz oraz budżetu państwa.
5.7 Program rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Stary Sącz
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Stary Sącz w 2019 roku
realizowana była w oparciu o kontynuację zadania pn. „Gospodarka ściekowa Gminy Stary
Sącz z uwzględnieniem perspektywy finansowej 2014 – 2020 POIiŚ”.
W ramach wydatkowanych środków w kwocie: 7 457 847,92 zł wykonano poniższy
zakres robót:
- kanalizacja sanitarna w ul. Bazielicha, Dunajcowej i Węgierskiej – zakończono realizację
robót budowlanych w ul. Bazielicha, Dunajcowej i częściowo w ul. Węgierskiej –
wydatkowano kwotę: 828.547,01 zł.
- kanalizacja sanitarna dla zachodniej części Starego Sącza – w trakcie realizacji –
wydatkowano kwotę: 6 353 039,40 zł.
- pozostałe środki wydatkowane zostały na obsługę projektu, inżyniera kontraktu, promocję
projektu /tablice, artykuły prasowe itp./.
Gospodarka ściekowa Gminy Stary Sącz – środki poza projektem perspektywy
finansowej 2014-2020 – POIiŚ w kwocie: 1 419 350,43 zł stanowiły koszty nie podlegające
dofinansowaniu, a niezbędne dla realizacji budowy kanalizacji, w tym: koszty opłat ( dzienniki
budowy itp.), koszty nadzorów ( inwestorski i autorski ) nad robotami realizowanymi poza
projektem, odszkodowania, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na rozszerzenie zakresu
rzeczowego realizowanego projektu w ramach POIiŚ.
5.8 Program dofinansowania przyłączy kanalizacyjnych
Budowa przyłączy kanalizacyjnych przez właścicieli nieruchomości kontynuowana jest
zgodnie z Uchwałą Nr LI/664/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 29 września
2014 r. i jej późniejszymi zmianami, tj. Uchwałą Nr VII/122/2015 z 20 maja 2015 r., Uchwałą
Nr XIX/296/2016 z 25 kwietnia 2016 r. i Uchwałą Nr VII/122/2019 Rady Miejskiej w Starym
Sączu z dnia 29 kwietnia 2019 roku. Zgodnie z uchwalonym Regulaminem udzielania dotacji
osobom fizycznym ze środków budżetu gminy dofinansowanie wynosi 100 zł do każdego m.b.
przyłącza i 500 zł do studzienki rewizyjnej, a także przełącza ciśnieniowego, nie więcej jednak
niż 10 000,00 zł. W wyniku realizacji tego programu udzielono dotacji 176 właścicielom
nieruchomości w Starym Sączu, Łazach Biegonickich, Barcicach Dolnych i Barcicach oraz
Przysietnicy na kwotę 449 699,00 zł. Łączna długość wykonanych przyłączy na terenie Gminy
wynosi 3 418,69 m.b.
Realizacja tego programu jest zgodna ze Strategią Rozwoju Gminy Stary Sącz na lata
2013 - 2020: Cel strategiczny 2. Wysokiej jakości infrastruktura drogowa i techniczna dla
podniesienia konkurencyjności turystycznej i gospodarczej gminy. Cel operacyjny 2.2.
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Efektywna ochrona i poprawa środowiska naturalnego oraz racjonalne wykorzystanie zasobów
przyrodniczych Gminy Stary Sącz: Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej.
5.9 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Stary Sącz
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Stary Sącz został przyjęty do
realizacji Uchwałą Nr XXII/322/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 czerwca
2016 r.
Celem Planu jest m.in.: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza (w tym głównie
emisji CO2, pyłów zawieszonych oraz benzo(α)pirenu) związanej ze spalaniem paliw stałych
na terenie Gminy.
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014 - 2020 Gmina pozyskała środki na realizację projektu pn: „Ograniczenie niskiej emisji
poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne i niskoemisyjne kotły gazowe
i biomasowe”.
W roku 2019 wymienionych zostało 26 kotłów i zmodernizowane zostały instalacje
w budynkach mieszkalnych na kwotę 342 180,40 zł.
Całkowita liczba kotłów wysokoemisyjnych, planowana do wymiany do roku 2020 wyniesie
120 szt.
Gmina Stary Sącz przeznaczyła 400 000,00 zł również z własnego budżetu na wymianę
starych pieców i kotłów węglowych na kotły gazowe. Do 30 listopada 2019 r. z przedmiotowej
dotacji zostało zlikwidowanych 76 wysokoemisyjnych źródeł ciepła i wymienionych na nowe
za kwotę 378 646,56 zł.
W ramach rządowego programu poprawy jakości powietrza we wrześniu 2018 r. ruszył
program Czyste Powietrze. Jest to kompleksowy program mający na celu zmniejszenie lub
uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy
jednorodzinne. Program daje możliwość uzyskania wsparcia finansowego m.in. na: wymianę
starego kotła grzewczego (warunek konieczny) oraz termomodernizacji budynków
jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią, takich jak: docieplenie domu, wymianę
okien i drzwi czy instalację odnawialnych źródeł energii (w formie preferencyjnej
pożyczki).Wielkość dofinansowania jest zależna od wysokości miesięcznego dochodu na osobę
w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, a zakres prac objęty dofinansowywaniem od
wieku budynku.
W celu ułatwienia dostępności zainteresowanych programem Czyste Powietrze do
rządowych środków pomocowych niektóre samorządy, w tym Gmina Stary Sącz, podpisały
porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie. Ma to ułatwić mieszkańcom Gminy sięgnąć po pomoc. W ramach Planu,
zaplanowano również działania „miękkie” mające na celu informację oraz edukację
społeczeństwa, w kierunku podnoszenia jego świadomości ekologicznej oraz propagowaniu
zachowań pro - środowiskowych.
Gmina Stary Sącz jest partnerem projektu LIFE „Wdrażanie Programu ochrony
powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. Projekt LIFE
koordynowany jest przez Województwo Małopolskie, a jego celem jest przyspieszenie
wdrażania działań służących poprawie jakości powietrza, które zostały zaplanowane w ramach
Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. W ramach projektu
prowadzone są działania informacyjne i edukacyjne wśród mieszkańców, m.in. w zakresie
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źródeł i skutków zanieczyszczenia powietrza oraz możliwości podjęcia działań w celu ochrony
powietrza przez mieszkańców. Prowadzone jest doradztwo dla mieszkańców w zakresie
najbardziej efektywnych sposobów ograniczenia emisji, w tym zapobieganie ubóstwu
energetycznemu poprzez działania służące oszczędności kosztów energii oraz pomoc dla osób
dotkniętych ubóstwem energetycznym poprzez wymianę oświetlenia na żarówki
energooszczędne, montaż perlatorów i ekranów zagrzejnikowych. Działania prowadzone są
przy współpracy z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu.
Wydatki poniesione w ramach projektu LIFE w 2019 roku wyniosły 103 532,04 zł.
5.10 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
i Gminy Stary Sącz
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy
Stary Sącz zostało przyjęte Uchwałą Nr XXVIII/73/2000 Rady Miejskiej w Starym Sączu
z dnia 11 września 2000 r. Zmienione zostało Uchwałą Nr XXVI/328/2008 Rady Miejskiej
w Starym Sączu z dnia 28 lipca 2008 r. oraz Uchwałą Nr LI/667/2014 Rady Miejskiej w Starym
Sączu z dnia 29 września 2014 r. – wtedy została sporządzona ostatnia ocena aktualności.
Wobec powyższego w 2019 roku nadal obowiązywały ww. ustalenia „Studium”.
5.11 Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego pokrywają około 81% obszaru
gminy. Ocena aktualności sporządzana jest sukcesywnie przed przystąpieniem do zmian
poszczególnych mpzp.
W 2019 r. została sporządzona ocena aktualności dla mpzp. tj. Moszczenica Niżna,
Moszczenica Wyżna, Przysietnica, Stary Sącz – Plan nr 5A, Stary Sącz – Plan nr 8, Stary Sącz
– Plan nr 3.
5.12 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Na terenie Gminy Stary Sącz działa:
•

13 fundacji,

•

10 klubów sportowych,

•

41 stowarzyszeń, w tym 7 Ochotniczych Straży Pożarnych,

•

6 kół działających w ramach Ogólnopolskich Związków lub samodzielnie,

•

12 oddziałów terenowych stowarzyszeń regionalnych,

•

6 Kół Gospodyń Wiejskich.
RAZEM: 88 organizacji pozarządowych.

Wśród powyższych organizacji pozarządowych dwie posiadają Status Organizacji
Pożytku Publicznego:
• Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo”
• Fundacja Będzie Dobrze.
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Program współpracy Gminy Stary Sącz z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2019 został przyjęty Uchwałą Nr LIII/826/2018 Rady Miejskiej
w Starym Sączu z dnia 17 października 2018 r.
Program określał cele, zakres przedmiotowy, zasady i formy współpracy Gminy Stary
Sącz z organizacjami pozarządowymi, jak również priorytetowe zadania publiczne i wysokość
środków planowanych na ich realizację. Realizowany był w okresie od 01.01.2019 r.
do 31.12.2019 r., przy pomocy odpowiednich referatów Urzędu Miejskiego oraz gminnych
jednostek organizacyjnych merytorycznie realizujących zadania własne i zlecone Gminy Stary
Sącz.
Głównym celem Programu było budowanie partnerstwa oraz wzmocnienie współpracy
pomiędzy Gminą Stary Sącz a organizacjami pozarządowymi, mające na celu poprawę jakości
i efektywności świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców Gminy, budowanie
społeczeństwa obywatelskiego, zwiększenie stopnia zaspokojenia potrzeb społecznych,
wzmocnienie aktywności społecznej w rozwiązywaniu problemów lokalnych.
Współpraca pomiędzy Gminą a organizacjami pozarządowymi odbywała się na
zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji
i jawności.
Prowadzona była w formie:
• finansowej - poprzez zlecanie realizacji zadań publicznych w trybie konkursowym lub
pozakonkursowym (w formie małych grantów);
• pozafinansowej.
W ramach współpracy finansowej, w 2019 r. zgodnie z priorytetowymi zadaniami
publicznymi gminy zawartymi w Programie oraz zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizowane były następujące zadania
publiczne:
1) W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ
•
Lp.

Tryb konkursowy
Nazwa organizacji
pozarządowej/podmiotu

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanej
dotacji

1.

Stowarzyszenie Sekcja Brydża
Sportowego "ALF"

Organizacja X Jubileuszowego Turnieju
Brydża Sportowego o Puchar Burmistrza
Starego Sącza

1 000,00 zł

2.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Dzieci i Młodzieży "Rozwiń
Skrzydła"

Bawmy się sportem

6 500,00 zł

3.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Dzieci i Młodzieży "Rozwiń
Skrzydła"

XVIII Biegi Niepodległościowe
i Turniej Strzelecki o Puchar Burmistrza
Starego Sącza

5 500,00 zł

4.

Uczniowski Klub Sportowy "ORŁY"
przy Szkole Podstawowej
w Przysietnicy

Sport to zdrowie uświadom to sobie – cykl
zawodów sportowych rozwijających
wytrwałość i wiarę we własne możliwości

7 365,00 zł

5.

Klub Sportowy "Akademia Sportu

Długofalowy rozwój sportowy dzieci

23 635,00 zł
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Grizzlies"

i młodzieży

6.

Uczniowski Klub Sportowy
"SOKOLIKI"

Sportowy rozwój dzieci
i młodzieży w zakresie indywidualnych
i zespołowych dyscyplin

31 000,00 zł

7.

Fundacja „BĘDZIE DOBRZE”

Sportowy Stary Sącz – organizacja imprez
sportowo - rekreacyjnych dla
mieszkańców Gminy Stary Sącz

6 000,00 zł

8.

Fundacja Rozwoju Sądecczyzny

Przeprowadzenie zajęć sportowych dla
dzieci i młodzieży z Gminy Stary Sącz
z zakresu gimnastyki korekcyjno kompensacyjnej

9 000,00 zł

RAZEM:

•
Lp.

90 000,00 zł

Tryb pozakonkursowy
Nazwa organizacji
pozarządowej/podmiotu

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanej
dotacji

1.

Stowarzyszenie na Rzecz
Sport na wesoło – zawody sportowe
Rozbudowy Szkoły w Popowicach i Festyn Rodzinny dla mieszkańców
i Rozwoju Wsi
Popowic

2 000,00 zł

2.

Fundacja Rozwoju Sądecczyzny

Sportowy Stary Sącz

10 000,00 zł

3.

Międzyszkolny Uczniowski Klub
Sportowy „Poprad”

Rozwój aktywności fizycznej mieszkańców
Gminy Stary Sącz poprzez organizację
cyklu szkoleń i imprez sportowych
popularyzujących tenis ziemny

5 000,00 zł

RAZEM:

17 000,00 zł

2) W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM
•
Lp.

Tryb konkursowy
Nazwa organizacji
pozarządowej/podmiotu

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanej
dotacji

1.

Stowarzyszenie Miasto Świętej
Kingi

Seniorzy w akcji

15 000,00 zł

2.

Stowarzyszenie zwykłe
„SZAFIRKI”

Aktywny Senior

5 000,00 zł

3.

Fundacja Rozwoju Sądecczyzny

Sprawne funkcjonowanie Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Starym Sączu

40 000,00 zł

RAZEM:

60 000,00 zł

66

3) W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM
WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
•

Tryb konkursowy

Lp.

Nazwa organizacji
pozarządowej/podmiotu

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanej
dotacji

1.

Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Św. Elżbiety Węgierskiej
w Starym Sączu

Wakacje nad morzem – letni wypoczynek
dla dzieci i młodzieży z Gminy Stary Sącz

16 500,00 zł

2.

Ochotnicza Straż Pożarna
w Starym Sączu

Wakacyjny obóz wyjazdowy dla członków
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy
OSP w Starym Sączu

7 500,00 zł

3.

Fundacja „BĘDZIE
DOBRZE”

Starosądeckie wakacje z piłką

6 000,00 zł
RAZEM:

30 000,00 zł

4) W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
ORAZ PODMIOTÓW WYMIENIONYCH W ART. 3 UST. 3 W ZAKRESIE
OKREŚLONYM W ART. 4 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
I O WOLONTARIACIE
•

Tryb pozakonkursowy

Lp.
1.

Nazwa organizacji
pozarządowej/podmiotu
Fundacja Rozwoju Sądecczyzny

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanej
dotacji

Sprawne funkcjonowanie organizacji
pozarządowych w Gminie Stary Sącz

10 000,00 zł

RAZEM:

5) W ZAKRESIE KULTURY,
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
•
Lp.
1.

SZTUKI,

OCHRONY

DÓBR

10 000,00 zł

KULTURY

Tryb konkursowy
Nazwa organizacji/podmiotu

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanej
dotacji

Towarzystwo Miłośników Starego Prowadzenie Muzeum Regionalnego w Starym
Sącza
Sączu w latach 2018-2020

73 000,00 zł

RAZEM:

73 000,00 zł
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•

Tryb pozakonkursowy

Lp.

Nazwa organizacji/podmiotu

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanej
dotacji

1.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych GNIAZDO

Integracyjna Grupa Teatralna – 10 lat

10 000,00 zł

2.

Stowarzyszenie Sądeckie
Rycerstwo Zakonu Księżnej
Kingi

Organizacja Turnieju Rycerskiego w ramach
Jarmarku Świętej Kingi

9 855,00 zł

RAZEM:

19 855,00 zł

6) W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM
I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA
SZANS TYCH RODZIN I OSÓB
•
Lp.
1.

Tryb konkursowy
Nazwa organizacji/podmiotu

Nazwa zadania publicznego

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Prowadzenie Środowiskowego Domu
Niepełnosprawnych
Samopomocy w Starym Sączu dla osób
„GNIAZDO”
przewlekle psychicznie chorych
i upośledzonych umysłowo
RAZEM:

Wysokość przyznanej
dotacji
686 399,00 zł

686 399,00 zł

7) W ZAKRESIE EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY
DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO
•
Lp.
1.

Tryb pozakonkursowy
Nazwa organizacji/podmiotu

Nazwa zadania publicznego

Katolickie Centrum Edukacji
Czyste powietrze – czysta sprawa 2019
Młodzieży KANA w Nowym Sączu w Mieście i Gminie Stary Sącz
RAZEM:

Wysokość przyznanej
dotacji
6 000,00 zł
6 000,00 zł

Organizacje pozarządowe oraz uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które w 2019 r. podjęły się realizacji
zadań publicznych we współpracy z Gminą Stary Sącz złożyły w terminie sprawozdania
z realizacji tych zadań, a otrzymane dotacje prawidłowo rozliczyły.
Współpraca finansowa gminy z organizacjami pozarządowymi odbywała się także
w formie udzielania pożyczek dla organizacji realizujących projekty finansowane z dotacji
zewnętrznych mieszczące się w sferze zadań publicznych gminy. Pożyczki udzielane były na
zasadach określonych w Regulaminie udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych oraz
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, mających swoją siedzibę i prowadzących działalność na terenie Gminy,
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przyjętym Zarządzeniem Nr 155/2015 Burmistrza Starego Sącza z dnia 24 czerwca 2015 r.
z późn. zm. pożyczkę otrzymały następujące organizacje:
Lp.

Nazwa organizacji
pozarządowej/podmiotu

Nazwa projektu

1

Stowarzyszenie Mostki Razem Czas wolny z naturą

2

Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Działania Brama
Beskidu

Wysokość udzielonej
pożyczki
11 221,00 zł

Projekt grantowy – nowa infrastruktura turystyczna
i rekreacyjna na obszarze LGD Brama Beskidu

100 000,00 zł

RAZEM:

111 221,00 zł

Zgodnie z przyjętym Programem, oprócz współpracy finansowej i wsparcia
finansowego, Burmistrz Starego Sącza wspierał sektor pozarządowy również w formach
pozafinansowych. Współpraca pozafinansowa odbywała się poprzez udzielanie pomocy
merytorycznej przy realizacji zleconych zadań, informowanie o planowanych kierunkach
działań, realizowanych zadaniach, o ogłaszanych konkursach oraz o możliwościach
pozyskiwania środków finansowych na ich działalność z różnych zewnętrznych źródeł,
publikowanie ważnych informacji na stronie internetowej Gminy w zakresie działań
podejmowanych przez Gminę, jak i przez organizacje pozarządowe, konsultowanie
z organizacjami pozarządowymi, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, udział
przedstawicieli organizacji pozarządowych w roli członków w komisjach rozstrzygających
wyniki konkursów na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym,
organizacja
wspólnych
spotkań,
seminariów,
konferencji,
szkoleń,
pomoc
w promowaniu działań organizacji pozarządowych oraz w nawiązywaniu kontaktów
z organizacjami o podobnym charakterze działającymi w miastach partnerskich
i współpracujących z Gminą, obejmowanie na wniosek organizacji pozarządowej patronatem
Burmistrza przedsięwzięć realizowanych przez tą organizacje na rzecz mieszkańców Gminy,
udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym współpracującym z Gminą, wsparcie
w zakresie akcji promującej przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
lokalnym organizacjom mającym status organizacji pożytku publicznego, udzielanie wsparcia
kadrowego, lokalowego i technicznego organizacjom pozarządowym.
Szczegółowe informacje dotyczące współpracy Gminy Stary Sącz z organizacjami
pozarządowymi zawiera sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Stary Sącz
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”, które zgodnie z art. 5 a ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej do dnia 31 maja roku następującego po roku
obowiązywania Programu i publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej.
Zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz Uchwałą Nr XVI/159/2011
Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie określenia warunków
i trybu finansowania zadań własnych Gminy Stary Sącz w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
przyznano dotację celową na realizację zadań następującym klubom sportowym:

69

Lp. Nazwa klubu sportowego

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanej
dotacji

1.

Ludowy Klub Sportowy
„Barciczanka”

Sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Stary Sącz
realizowane przez LKS Barciczanka

75 000,00 zł

2.

Miejski Klub Sportowy
„SOKÓŁ”

Rozwój sportu poprzez poprawę warunków
uprawiania sportu na terenie Gminy Stary Sącz oraz
poprzez promowanie zdrowych form życia,
aktywnego wypoczynku wśród dzieci i młodzieży

75 000,00 zł

3.

Międzyszkolny
Uczniowski Klub
Sportowy „Poprad”

Sportowy rozwój dzieci i młodzieży z terenu Gminy
Stary Sącz w zakresie piłki siatkowej

60 000,00 zł

RAZEM:

210 000,00 zł

VI. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Starym Sączu
Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym organem
wykonawczym gminy w której siedziba władz znajduje się w mieście położonym na terytorium
tej gminy jest Burmistrz, jego zadania określone są w art. 30 ww. ustawy.
Ustawa o samorządzie gminnym nakłada na Burmistrza w art. 28 aa. ust. 1 obowiązek
przedkładania Radzie Gminy Raportu o Stanie Gminy zawierającego podsumowanie
działalności m.in. w zakresie realizacji uchwał rady gminy.
Rada Miejska w 2019 roku obradowała na 14 posiedzeniach, w tym na jednym
posiedzeniu nadzwyczajnym i podjęła 238 uchwał.
Burmistrz Starego Sącza, zgodnie z art. 90 ust. 1 oraz 2 ustawy o samorządzie gminnym
przekazał podjęte uchwały Wojewodzie Małopolskiemu, natomiast uchwały objęte zakresem
nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej delegaturze Izby w Nowym Sączu w terminie 7 dni
od dnia ich podjęcia. Żadna z przekazanych uchwał nie została zakwestionowana lub
unieważniona przez organy nadzoru, zarówno Wojewoda Małopolski jak i Prezes Regionalnej
Izby Obrachunkowej nie wydali żadnych rozstrzygnięć nadzorczych i zarządzeń zastępczych
w trybie art. 91 ustawy o samorządzie gminnym.
Zgodnie z delegacją ustawową określoną w art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych w związku z art. 42
ustawy o samorządzie gminnym, uchwały zostały opublikowane w Biuletynie Informacji
Publicznej, zaś uchwały stanowiące akty prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Informacja w zakresie realizacji uchwał nie obejmuje uchwał dotyczących wewnętrznej
organizacji i działalności Rady Miejskiej i jej Komisji.
Poniższe zestawienie przedstawia informację dotyczącą realizacji podjętych w 2019 r.
uchwał, których wykonanie powierzone zostało Burmistrzowi Starego Sącza i które
realizowane były przez merytoryczne Referaty Urzędu Miejskiego i jednostki organizacyjne
Gminy Stary Sącz.
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Sekretarz Gminy
Lp.

Uchwała w sprawie

Numer
uchwały

Data podjęcia Informacja dot.
realizacji
uchwały
(zrealizowana,
pozostaje
w realizacji,
obowiązująca)

1.

określenia
formy,
wysokości
i
trybu VI/104/2019
przyznawania pomocy dla repatrianta i członków
jego najbliższej rodziny zaproszonych do
osiedlenia się na terenie Gminy Stary Sącz

18.03.2019 r.

W 2019 r. pomoc
określona
w uchwale nie
została udzielona
z powodu braku
przyjazdu i
osiedlenia się
rodziny
repatriantów na
terenie gminy.
Uchwała jest
obowiązująca

2.

wyrażenia woli umieszczenia w Strategii VIII/138/2019
Rozwoju Gminy Stary Sącz treści dotyczących
ram strategicznego rozwoju sektora kreatywnego
w Gminie Stary Sącz

17.06.2019 r.

Uchwała została
zrealizowana

3.

obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

15.07.2019 r.

W 2019 r. nie
wniesiono żadnej
inicjatywy
obywatelskiej
w Gminie Stary
Sącz.
Uchwała jest
obowiązująca

4.

przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju XII/181/2019
Gminy Stary Sącz na lata 2021-2030

22.08.2019 r.

Uchwała
pozostaje
w realizacji

X/162/2019

Referat Organizacji i Spraw Społecznych
Lp.

Uchwała w sprawie

Numer
uchwały

Data
podjęcia

Informacja dot.
realizacji
uchwały
(zrealizowana,
pozostaje
w realizacji,
obowiązująca)

1.

powołania Zespołu opiniującego kandydatów na VIII/134/2019
ławników sądowych na kadencję 2020 – 2023

17.06.2019 r.

Uchwałą została
zrealizowana

4.

nadania Odznaki Honorowej Starego Sącza

17.06.2019 r.

Uchwała została

VIII/135/2019
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zrealizowana
5.

udzielenia Burmistrzowi Gminy wotum zaufania IX/155/2019

25.06.2019 r.

Wotum zaufania
Burmistrzowi
Gminy zostało
udzielone.
Uchwała została
zrealizowana

6.

nadania Odznaki Honorowej Starego Sącza

X/163/2019

15.07.2019 r.

Uchwała została
zrealizowana

7.

nadania Odznaki Honorowej Starego Sącza

X/164/2019

15.07.2019 r.

Uchwała została
zrealizowana

8.

przyznania Medalu Honorowego Starego Sącza X/165/2019

15.07.2019 r.

Uchwała została
zrealizowana

9.

regulaminu głosowania w wyborach ławników XIV/195/2019
sądów powszechnych na kadencję 2020-2023

30.09.2019 r.

Uchwała została
zrealizowana.
Wybory
ławników
sądowych
przeprowadzono
w oparciu
o przyjęty
regulamin.

10.

wyboru ławników
w Nowym Sączu

Okręgowego XIV/196/2019

30.09.2019 r.

Uchwała jest
obowiązująca.
Przekazana
została Prezesowi
Sądu
Okręgowego
w ustawowym
terminie.

10.

wyboru ławników do Sądu Rejonowego – Sądu XIV/197/2019
Pracy w Nowym Sączu

30.09.2019 r.

Uchwała jest
obowiązująca.
Przekazana
została Prezesowi
Sądu
Rejonowego
w ustawowym
terminie.

11.

uchwalenia Programu współpracy gminy
z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.

30.09.2019 r.

Uchwała jest
obowiązująca.
„Program” jest
realizowany od
01.01.2020 r. do
31.12.2020 r.

do

Sądu

XIV/198/2019
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Referat Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki Wodnej

Lp.

1.

Uchwała w sprawie

zmieniająca uchwałę w sprawie
ustalenia przystanków
komunikacyjnych udostępnionych
dla operatorów i przewoźników,
których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina Stary
Sącz, warunków i zasad korzystania
z tych obiektów, oraz ustalenia
stawek opłat za korzystanie z nich.

Numer
uchwały

V/87/2019

Data
podjęcia

Informacja dot.
realizacji uchwały
(zrealizowana, pozostaje
w realizacji,
obowiązująca)

26.02.2019 r. Uchwała obowiązywała
od dnia 26.03.2019 r.
Uchwała podjęta w celem
ustalenia nowych przystanków komunikacyjnych na
ul. Magazynowej
i ul. Topolowej.
W wykazie przystanków
komunikacyjnych dodano
liczby porządkowe 12, 13,
14, 15 (nazwa przystanków:
Stary Sącz – ul. Magazynowa oraz Stary Sącz
– ul. Topolowa).
Związane z uruchomieniem
nowej linii autobusowej
Gaboń Praczka – Stary Sącz
– Popowice (linia nr 10)
i szynobusem.

2.

wykazu kąpielisk na terenie Starego
Sącza i określenia sezonu
kąpielowego w 2019 r.

3.

zamieniająca uchwałę w sprawie VIII/139/2019
stref taryfowych dla taksówek oraz
ustalenia cen urzędowych
o charakterze maksymalnym
za przewozy taksówkami osobowymi
na terenie Gminy Stary Sącz.

VI/108/2019

18.03.2019 r.

Uchwała obowiązywała od
dnia 11.04.2019 r. Podjęta
w celu ustalenia wykazu
kąpielisk na terenie Starego
Sącza, którym jest „Kąpielisko Parku Wodnego Stawy”.
Czynne w okresie od 08.06.
do 01.09. 2019 r.

17.06.2019 r. W związku z rosnącymi
kosztami prowadzenia
działalności gospodarczej
w zakresie transportu
drogowego taksówką oraz
prośbami przedsiębiorców
indywidualnych
prowadzących transport
drogowy taksówką,
zmieniono obecnie
obowiązujące ceny
urzędowe za przewozy
taksówkami ustalone
uchwałą Nr LV/601/10 Rady
Miejskiej w Starym Sączu
w sprawie stref taryfowych
dla taksówek oraz ustalenia
cen urzędowych
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o charakterze maksymalnym
za przewozy taksówkami
osobowymi na terenie
Gminy Stary Sącz.

4.

dodatkowych oznaczeń taksówek
osobowych w Gminie Stary Sącz

5.

przekazania Zarządowi
Województwa Małopolskiego
zadania publicznego zarządzania
drogą gminną.

6.

zaliczenia drogi do kategorii dróg XII/183/2019
gminnych - Gminy Stary Sącz
i ustalenia jej przebiegu.

22.08.2019 r. Uchwała obowiązywała od

zmieniająca uchwałę w sprawie
XVI/288/2019
ustalenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów
i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Stary Sącz, warunków i zasad

02.12.2019 r. Uchwała obowiązywała od

7.

VIII/140/2019

X/166/2019

17.06.2019 r. Uchwała obowiązująca

od dnia podjęcia tj.
17.06.2019 r. Podjęta
w celu utworzenia
jednolitego tekstu przepisów
w zakresie oznakowania
taksówek na terenie Gminy
Stary Sącz.

15.07.2019 r. Uchwała obowiązująca od

dnia podjęcia tj.
15.07.2019r. Podjęta celem
przekazania w zarząd
Zarządowi Województwa
Małopolskiego odcinka
drogi gminnej nr 294204K
„Stary Sącz Rondo
–Gołkowice Dolne” na
odcinku ok.228 m
kilometrażu VeloDunajec
113+262,90-113+490,56
oraz odcinka o długości ok.
0,81 km w kilometrażu trasy
rowerowej VeloDunajec
113+489-114+300 w miejscowości Gołkowice Dolne
na czas przygotowania
i realizacji inwestycji pod
nazwą: „Budowa
zintegrowanej sieci tras
rowerowych
w Województwie
Małopolskim – Zadanie nr 5
VeloDunajec (VD) – odc. 1
cz. 3 (od m. Zabrzeż do m.
Stary Sącz)”.

dnia 16.09.2019 r. Droga
ul. Papieska wybudowana
zgodnie z ustawą z dnia
10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg
publicznych. Po realizacji
inwestycji należało ww.
drogę zaliczyć do kategorii
dróg publicznych.

dnia 31.12.2019 r. Podjęta
w celem ustalenia nowego
przystanku
komunikacyjnego w Starym
Sączu. W wykazie
przystanków
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korzystania z tych obiektów oraz
ustalenia stawek opłat za korzystanie
z nich

8.

9.

komunikacyjnych dodano
liczbę porządkową 17 i 18
(nazwa przystanku: Stary
Sącz - ul. Wielki Wygon SAG). Związane ze Strefą
Aktywności Gospodarczej
w Starym Sączu.

ustalenia dopłaty do taryfy za
XVII/303/2019
zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz
do taryfy za zbiorowe odprowadzanie
ścieków, w okresie od dnia 1 stycznia
2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r .

20.12.2019 r. Uchwała obowiązuje od dnia

ustalenia wysokości stawek opłaty za XVIII/315/2019
zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg
gminnych na terenie Gminy Stary
Sącz – na cele niezwiązane z budową,
przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg.

31.12.2019 r. Uchwała obowiązuje od dnia

01.01.2020 r. Zgodnie
z ustawą z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Rada Miejska
podjęła uchwałę o dopłacie
dla grupy taryfowej
1 – gospodarstwa domowe
(zaopatrzenie ludności
w wodę przeznaczoną do
spożycia lub na cele socjalno
– bytowe). Za 2019 rok
dopłata do za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę oraz
zbiorowe odprowadzanie
ścieków gospodarstw
domowych wyniosła
1 109 880,68 zł.

28.01.2020 r. Dotyczy
zmiany polegającej na
wprowadzeniu opłat za
zajęcie pasa drogowego
w odniesieniu do obiektów
i urządzeń infrastruktury
telekomunikacyjnej,
zgodnie z obowiązkiem
wynikającym z Ustawy
o drogach publicznych.
Z dniem 25.10. 2019 r.
weszły w życie zmiany
niektórych postanowień
ustawy o drogach
publicznych, które objęły
m.in. obniżenie
maksymalnych stawek za
zajęcie pasa drogowego
w odniesieniu do obiektów
i urządzeń infrastruktury
telekomunikacyjnej.
Zachodzi konieczność dostosowania niniejszej uchwały
do obowiązujących przepisów. Obniżenie stawek w
odniesieniu do infrastruktury
telekomunikacyjnej
przyczyni się do
zwiększenia wpływów
jednostek samorządu
terytorialnego z tytułu opłat
ze względu na większą skalę
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inwestycji. Utrzymywanie
zbyt wysokich stawek
pogłębiałoby natomiast
wykluczenie cyfrowe
niektórych obszarów
naszego kraju i przede
wszystkim zamieszkujących
na nich obywateli.

10.

zmieniająca uchwałę w sprawie
XVIII/ 318/2019
ustalenia przystanków
komunikacyjnych udostępnionych
dla operatorów i przewoźników,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stary Sącz,
warunków i zasad korzystania z tych
obiektów, oraz ustalenia stawek opłat
za korzystanie z nich.

31.12.2019 r. Uchwała obowiązuje od dnia
28.01.2020 r. Podjęta celem
ustalenia nowego przystanku
komunikacyjnego w Starym
Sączu. W wykazie
przystanków
komunikacyjnych
dodano liczbę porządkową
10 (nazwa przystanku: Stary
Sącz - ul. Pod Ogrodami).
Związane z uruchomieniem
Park & Ride.

Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
Lp.

1.

Uchwała w sprawie

upoważnienia do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji projektu pn. „Strategia
Rozwoju Elektromobilności w Gminie Stary
Sącz”

Numer
uchwały

Data
podjęcia

Informacja dot.
realizacji
uchwały
(zrealizowana,
pozostaje
w realizacji,
obowiązująca)

V/83/2019

26.02.2019 r.

Uchwała została
zrealizowana.

Referat Spraw Obywatelskich
Lp.

1.

Uchwała w sprawie

Numer
uchwały

przekazania środków finansowych na Fundusz
Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinan- VIII/142/2019
sowanie
zadania
pn. Dofinansowanie
dodatkowych służb patrolowych,
obchodowych oraz służb ruchu drogowego
w 2019 r. które będą pełnione na terenie Miasta
i Gminy Stary Sącz dla Komisariatu Policji
w Starym Sączu.”

Data
podjęcia

Informacja dot.
realizacji
uchwały
(zrealizowana,
pozostaje
w realizacji,
obowiązująca)

17.06.2019 r.

Uchwała
została
zrealizowana.
Przekazano
z budżetu Gminy
kwotę 10. 000 zł.
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VIII/143/2019

17.06.2019 r.

Uchwała
została
zrealizowana.
Przekazano
z budżetu
Gminy kwotę
10.000 zł.

Uchwała w sprawie

Numer
uchwały

Data podjęcia

1.

zamiany nieruchomości położonych w Starym Sączu

V/89/2019

26.02.2019 r.

Informacja dot.
realizacji
uchwały
(zrealizowana,
pozostaje
w realizacji,
obowiązująca)
zrealizowana

2.

zamiany nieruchomości położnych w Starym Sączu

V/90/2020

26.02.2019 r.

zrealizowana

3.

nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych
w Moszczenicy Wyżnej

V/91/2019

26.02.2019 r.

zrealizowana

4.

odpłatnego nabycia nieruchomości położonej
w Starym Sączu

V/92/2019

26.02.2019 r.

zrealizowana

5.

odpłatnego nabycia nieruchomości położonej
w Starym Sączu

V/93/2019

26.02.2019 r.

zrealizowana

6.

odpłatnego nabycia nieruchomości położonych
w Woli Kroguleckiej

V/94/2019

26.02.2019 r.

pozostaje
w realizacji

7.

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Stary Sącz

V/95/2019

26.02.2019 r.

zrealizowana

2.

przekazania środków finansowych na Fundusz
Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie
zadania pn. „Zakup nieoznakowanego samochodu
osobowego na potrzeby Komisariatu Policji w Starym
Sączu”

Referat Geodezji i Planowania Przestrzennego
Lp.

8.

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Stary Sącz

V/96/2019

26.02.2019 r.

zrealizowana

9.

wydzierżawienia nieruchomości położonej w Starym
Sączu

V/97/2019

26.02.2019 r.

zrealizowana

10.

zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia
Miejscowego
Planu
Zagospodarowania
Przestrzennego Miasto Stary Sącz Plan nr 9

V/98/2019

26.02.2019 r.

zrealizowana

11.

przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego „Miasto Stary
Sącz Plan nr 5A”

VI/109/2019

18.03.2019 r.

zrealizowana

12.

przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego „Miasto Stary
Sącz Plan nr 8”

VI/110/2019

18.03.2019 r.

zrealizowana
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13.

przystąpienia do
Zagospodarowania
Niżna

zmiany Miejscowego Planu
Przestrzennego Moszczenica

VI/111/2019

18.03.2019 r.

zrealizowana

14.

przystąpienia do
Zagospodarowania
Wyżna

zmiany Miejscowego Planu
Przestrzennego Moszczenica

VI/112/2019

18.03.2019 r.

zrealizowana

15.

nabycia udziałów w
w Łazach Biegonickich

VI/113/2019

18.03.2019 r.

zrealizowana

16.

nabycia nieruchomości położonej w Przysietnicy

VI/114/2019

18.03.2019 r.

zrealizowana

17.

wyrażenia zgody na najem pomieszczenia
w Miejskiej Przychodni Rejonowej w Starym Sączu

VI/115/2019

18.03.2019 r.

zrealizowana

18.

wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej
w Starym Sączu

VII/123/2019

29.04.2019 r.

zrealizowana

19.

wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej
w Gołkowicach Górnych

VII/124/2019

29.04.2019 r.

zrealizowana

20.

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Stary Sącz

VII/125/2019

29.04.2019 r.

zrealizowana

21.

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Stary Sącz

VII/126/2019

29.04.2019 r.

zrealizowana

22.

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Stary Sącz

VII/127/2019

29.04.2019 r.

zrealizowana

23.

zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Gołkowice Dolne”

VIII/144/2019

17.06.2019 r.

zrealizowana

24.

zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Mostki”

VIII/145/2019

17.06.2019 r.

zrealizowana

25.

przystąpienia do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Miasto Stary
Sącz Plan nr 3”
przystąpienia do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Miasto Stary Sącz
Plan nr 8”

VIII/145/2019

17.06.2019 r.

zrealizowana

VIII/147/2019

17.06.2019 r.

zrealizowana

27.

przystąpienia do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Miasto Stary Sącz
Plan nr 5A”

VIII/148/2019

17.06.2019 r.

zrealizowana

28.

zmieniająca uchwała o przystąpieniu do zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Moszczenica Wyżna

VIII/149/2019

17.06.2019 r.

zrealizowana

29.

najmu powierzchni dachu na budynku Szkoły
Podstawowej w Barcicach

VIII/150/2019

17.06.2019 r.

zrealizowana

26.

nieruchomości

położonej
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30.

odpłatnego nabycia nieruchomości położonej
w Myślcu

VIII/151/2019

17.06.2019 r.

zrealizowana

31.

przedłużenia umowy najmu nieruchomości położonej
w Moszczenicy Niżnej

VIII/152/2019

17.06.2019 r.

zrealizowana

32.

wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej
w Starym Sączu

VIII/153/2019

17.06.2019 r.

zrealizowana

33.

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Stary Sącz

VIII/154/2019

17.06.2019 r.

zrealizowana

34.

wyrażenia zgody na zwolnienie od służebności

IX/159/2019

25.06.2019 r.

obowiązująca

35.

wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej
w Barcicach

XI/169/2019

15.07.2019 r.

zrealizowana

36.

wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej
w Gołkowicach Górnych

XI/170/2019

15.07.2019 r.

zrealizowana

37.

wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej
w Starym Sączu

XI/171/2019

15.07.2019 r.

zrealizowana

38.

wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej
w Starym Sączu

XI/172/2019

15.07.2019 r.

zrealizowana

39.

wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej
w Starym Sączu

XI/173/2019

15.07.2019 r.

zrealizowana

40.

wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej
w Starym Sączu

XI/174/2019

15.07.2019 r.

zrealizowana

41.

wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej
w Starym Sączu

XI/175/2019

15.07.2019 r.

zrealizowana

42.

wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej
w Starym Sączu

XI/176/2019

15.07.2019 r.

zrealizowana

43.

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Stary Sącz

XI/177/2019

15.07.2019 r.

pozostaje
w realizacji

44.

zamiany nieruchomości położonych w Starym Sączu

XI/178/2019

15.07.2019 r.

zrealizowana

45.

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
plany zagospodarowania przestrzennego „Miasto
Stary Sącz Plan nr 1B”

XII/184/2019

22.08.2019 r.

zrealizowana

46.

wyrażenia zgody na wniesienie wkładu
niepieniężnego (aportu) do spółki Zakład
Składowania Odpadów sp. z o.o.

XII/185/2019

22.08.2019 r.

obowiązująca

47.

wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej
w Barcicach

XII/186/2019

22.08.2019 r.

zrealizowana

48.

wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej
w Starym Sączu

XII/187/2019

22.08.2019 r.

zrealizowana
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49.

wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej
w Starym Sączu

XII/188/2019

22.08.2019 r.

zrealizowana

50.

oddania w najem lokalu użytkowego położonego
w Starym Sączu

XII/189/2019

22.08.2019 r.

zrealizowana

51.

odpłatnego nabycia nieruchomości położonej
w Starym Sączu

XII/190/2019

22.08.2019 r.

zrealizowana

52.

zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Stary Sącz wieś Skrudzina

XIV/199/2019

30.09.2019 r.

zrealizowana

53.

przystąpienia do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Miasto Stary
Sącz plan Nr 5A”

XIV/200/2019

30.09.2019 r.

zrealizowana

54.

przystąpienia do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Przysietnica

XIV/201/2019

30.09.2019 r.

zrealizowana

55.

nabycia nieruchomości położonych w Moszczenicy
Niżnej

XIV/202/2019

30.09.2019 r.

zrealizowana

56.

wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej
w Starym Sączu

XIV/203/2019

30.09.2019 r.

zrealizowana

57.

wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej
w Starym Sączu

XIV/204/2019

30.09.2019 r.

zrealizowana

58.

wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej
w Starym Sączu

XIV/205/2019

30.09.2019 r.

zrealizowana

59.

wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej
w Starym Sączu

XIV/206/2019

30.09.2019 r.

zrealizowana

60.

wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej
w Starym Sączu

XIV/207/2019

30.09.2019 r.

zrealizowana

61.

wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej
w Starym Sączu

XIV/208/2019

30.09.2019 r.

zrealizowana

62.

wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej
w Starym Sączu

XIV/209/2019

30.09.2019 r.

zrealizowana

63.

wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej
w Starym Sączu

XIV/210/2019

30.09.2019 r.

zrealizowana

64.

wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej
w Starym Sączu

XIV/211/2019

30.09.2019 r.

zrealizowana

65.

wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej
w Starym Sączu

XIV/212/2019

30.09.2019 r.

zrealizowana

66.

wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej
w Starym Sączu

XIV/213/2019

30.09.2019 r.

zrealizowana
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67.

wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej
w Starym Sączu

XIV/214/2019

30.09.2019 r.

zrealizowana

68.

wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej
w Starym Sączu

XIV/215/2019

30.09.2019 r.

zrealizowana

69.

wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej
w Starym Sączu

XIV/216/2019

30.09.2019 r.

zrealizowana

70.

wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej
w Starym Sączu

XIV/217/2019

30.09.2019 r.

zrealizowana

71.

zmieniająca uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Miasto Stary Sącz plan nr 8”

XV/226/2019

28.10.2019 r.

zrealizowana

72.

wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej
położonej w Starym Sączu

XV/227/2019

28.10.2019 r.

zrealizowana

73.

wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej
położonej w Starym Sączu

XV/228/2019

28.10.2019 r.

zrealizowana

74.

wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej
położonej w Starym Sączu

XV/229/2019

28.10.2019 r.

zrealizowana

75.

wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej
położonej w Starym Sączu

XV/230/2019

28.10.2019 r.

zrealizowana

76.

wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej
położonej w Starym Sączu

XV/231/2019

28.10.2019 r.

zrealizowana

77.

wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej
położonej w Starym Sączu

XV/232/2019

28.10.2019 r.

zrealizowana

78.

wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej
położonej w Starym Sączu

XV/233/2019

28.10.2019 r.

zrealizowana

79.

wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej
położonej w Starym Sączu

XV/234/2019

28.10.2019 r.

zrealizowana

80.

wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej
położonej w Starym Sączu

XV/235/2019

28.10.2019 r.

zrealizowana

81.

wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej
położonej w Starym Sączu

XV/236/2019

28.10.2019 r.

zrealizowana

82.

wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej
położonej w Starym Sączu

XV/237/2019

28.10.2019 r.

zrealizowana

83.

wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej
położonej w Starym Sączu

XV/238/2019

28.10.2019 r.

zrealizowana

84.

wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej
położonej w Starym Sączu

XV/239/2019

28.10.2019 r.

zrealizowana
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85.

wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej
położonej w Starym Sączu

XV/240/2019

28.10.2019 r.

zrealizowana

86.

wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej
położonej w Starym Sączu

XV/241/2019

28.10.2019 r.

zrealizowana

87.

wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej
położonej w Starym Sączu

XV/242/2019

28.10.2019 r.

zrealizowana

88.

wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej
położonej w Starym Sączu

XV/243/2019

28.10.2019 r.

zrealizowana

89.

wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej
położonej w Starym Sączu

XV/244/2019

28.10.2019 r.

zrealizowana

90.

wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej
położonej w Starym Sączu

XV/245/2019

28.10.2019 r.

zrealizowana

91.

wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej
położonej w Starym Sączu

XV/246/2019

28.10.2019 r.

zrealizowana

92.

wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej
położonej w Starym Sączu

XV/247/2019

28.10.2019 r.

zrealizowana

93.

wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej
położonej w Starym Sączu

XV/248/2019

28.10.2019 r.

zrealizowana

94.

wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej
położonej w Starym Sączu

XV/249/2019

28.10.2019 r.

zrealizowana

95.

wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej
położonej w Starym Sączu

XV/250/2019

28.10.2019 r.

zrealizowana

96.

wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej
położonej w Starym Sączu

XV/251/2019

28.10.2019 r.

zrealizowana

97.

wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej
położonej w Starym Sączu

XV/252/2019

28.10.2019 r.

zrealizowana

98.

wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej
położonej w Starym Sączu

XV/253/2019

28.10.2019 r.

zrealizowana

99.

wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej
położonej w Starym Sączu

XV/254/2019

28.10.2019 r.

zrealizowana

100.

wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej
położonej w Starym Sączu

XV/255/2019

28.10.2019 r.

zrealizowana

101.

wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej
położonej w Starym Sączu

XV/256/2019

28.10.2019 r.

zrealizowana

102.

wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej
położonej w Starym Sączu

XV/257/2019

28.10.2019 r.

zrealizowana
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103.

wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej
położonej w Starym Sączu

XV/258/2019

28.10.2019 r.

zrealizowana

104.

wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej
położonej w Starym Sączu

XV/259/2019

28.10.2019 r.

zrealizowana

105.

wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej
położonej w Starym Sączu

XV/260/2019

28.10.2019 r.

zrealizowana

106.

wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej
położonej w Starym Sączu

XV/261/2019

28.10.2019 r.

zrealizowana

107.

wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej
położonej w Starym Sączu

XV/262/2019

28.10.2019 r.

zrealizowana

108.

wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej
położonej w Starym Sączu

XV/263/2019

28.10.2019 r.

zrealizowana

109.

wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej
położonej w Starym Sączu

XV/264/2019

28.10.2019 r.

zrealizowana

110.

wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej
położonej w Starym Sączu

XV/265/2019

28.10.2019 r.

zrealizowana

111.

wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej
położonej w Starym Sączu

XV/266/2019

28.10.2019 r.

zrealizowana

112.

wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej
położonej w Starym Sączu

XV/267/2019

28.10.2019 r.

zrealizowana

113.

wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej
położonej w Starym Sączu

XV/268/2019

28.10.2019 r.

zrealizowana

114.

wydzierżawienia części nieruchomości gruntowe
j położonej w Starym Sączu

XV/269/2019

28.10.2019 r.

zrealizowana

115.

wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej
położonej w Starym Sączu

XV/270/2019

28.10.2019 r.

zrealizowana

116.

wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej
położonej w Starym Sączu

XV/271/2019

28.10.2019 r.

zrealizowana

117.

wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej
położonej w Starym Sączu

XV/272/2019

28.10.2019 r.

zrealizowana

118.

wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej
położonej w Starym Sączu

XV/273/2019

28.10.2019 r.

zrealizowana

119.

wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej
położonej w Starym Sączu

XV/274/2019

28.10.2019 r.

zrealizowana

120.

wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej
położonej w Starym Sączu

XV/275/2019

28.10.2019 r.

zrealizowana
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121.

wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej
położonej w Starym Sączu

XV/276/2019

28.10.2019 r.

zrealizowana

122.

wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów
w nieruchomości stanowiących własność Gminy
Stary Sącz

XV/277/2019

28.10.2019 r.

zrealizowana

123.

przystąpienia do sporządzenia uchwały określającej
na terenie Gminy Stary Sącz zasady i warunki
sytuowania obiektów małej architektury, tablic
i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty,
standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów
budowlanych z jakich mogą być wykonane

XVI/287/2019

02.12.2019 r.

zrealizowana

124.

zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Miasto Stary Sącz plan nr 9”

XVI/289/2019

02.12.2019 r.

zrealizowana

125.

zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Moszczenica Niżna

XVI/290/2019

02.12.2019 r.

zrealizowana

126.

oddania w najem pomieszczenia na
nieruchomości gruntowej położonej w Gaboniu

XVI/291/2019

02.12.2019 r.

zrealizowana

127.

oddania w najem pomieszczenia na
nieruchomości gruntowej położonej w Skrudzinie

XVI/292/2019

02.12.2019 r.

zrealizowana

126.

oddania w najem pomieszczenia na
nieruchomości gruntowej położonej w Starym Sączu

XVI/293/2019

02.12.2019 r.

zrealizowana

127.

oddania w najem pomieszczenia na
nieruchomości gruntowej położonej w Starym Sączu

XVI/294/2019

02.12.2019 r.

zrealizowana

128.

oddania w najem pomieszczenia na nieruchomości
gruntowej położonej w Starym Sączu

XVI/295/2019

02.12.2019 r.

zrealizowana

129.

oddanie w najem sali gimnastycznej na
nieruchomościach gruntowych położonych
w Gołkowicach

XVI/296/2019

02.12.2019 r.

zrealizowana

130.

wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej
położonej w Starym Sączu

XVI/297/2019

02.12.2019 r.

zrealizowana

131.

wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej
położonej w Starym Sączu

XVI/298/2019

02.12.2019 r.

zrealizowana

132.

oddania w najem sali gimnastycznej na
nieruchomości gruntowej położonej w Gaboniu

XVII/305/2019

20.12.2019 r.

zrealizowana

133.

oddania w najem sali gimnastycznej
na nieruchomościach gruntowych położonych
w Gołkowicach

XVII/306/2019

20.12.2019 r.

zrealizowana

134.

wyrażenia zgody na najem pomieszczenia
w Barcicach

XVII/307/2019

20.12.2019 r.

zrealizowana

135.

zmieniająca uchwałę w sprawie wydzierżawienia
części nieruchomości położnej w Barcicach

XVII/308/2019

20.12.2019 r.

zrealizowana
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136.

wydzierżawienia części nieruchomości położnej
w Barcicach

XVII/309/2019

20.12.2019 r.

zrealizowana

137.

wydzierżawienia nieruchomości położnych w Starym
Sączu

XVII/310/2019

20.12.2019 r.

zrealizowana

138.

wydzierżawienia nieruchomości położnych w Starym
Sączu

XVIII/316/2019

31.12.2019 r.

zrealizowana

139.

wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej
położonej w Starym Sączu

XVIII/317/2019

31.12.2019 r.

zrealizowana

Numer
uchwały

Data
podjęcia

Informacja dot.
realizacji
uchwały
(zrealizowana,
pozostaje
w realizacji,
obowiązująca)

Referat Ochrony Środowiska
Lp.

1.

2.

3

4.

5.

6.

7.

Uchwała w sprawie

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
VI/105/2019
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Stary Sącz

VI/106/2019

18.03.2019 r.

Uchwała
pozostaje
w realizacji
do 31.03.2020 r.

18.03.2019 r.
Uchwała
pozostaje
w realizacji
do 31.03.2020 r.

Uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych lipy
drobnolistnej KINGA o obwodzie 520 cm – pomnika VI/107/2019
przyrody ożywionej

18.03.2019 r.

Uchwała została
zrealizowana.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad
udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków
budżetu Gminy Starego Sącza na inwestycje z zakresu
ochrony środowiska

VII/122/2019

29.04.2019 r.

Uchwała jest
obowiązująca
i pozostaje
w realizacji.

VIII/141/2019

17.06.2019 r.

Uchwała została
zrealizowana.

przyjęcia regulaminu udzielania dotacji do wymiany
niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów
węglowych

IX/158/2019

25.06.2019 r.

Uchwała
pozostaje
w realizacji.

pomnika przyrody „Aleja sosen czarnych”

X/167/2019

15.07.2019 r.

Uchwała jest
obowiązująca.

uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych przy
pomniku przyrody ożywionej
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8.

zniesienia statusu pomnika przyrody

X/168/2019

15.07.2019 r.

Uchwała
została
zrealizowana.

Referat Budżetowo-Finansowy
Lp.

Uchwała w sprawie

Numer
uchwały

Data
podjęcia

Informacja dot.
realizacji
uchwały
(zrealizowana,
pozostaje w
realizacji,
obowiązująca)

1.

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stary
Sącz przyjętej uchwałą Nr IV/41/2018 Rady Miejskiej
w Starym Sączu z dnia 31 grudnia 2018 r.

V/80/2019

26.02.2019 r.

Uchwała
wchodzi
w życie z dniem
podjęcia.
Wykonano.

2.

zmian uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2019 rok
Nr IV/42/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia
31 grudnia 2018 r.

V/81/2019

26.02.2019 r.

Uchwała
wchodzi w życie
z dniem podjęcia
i podlega
ogłoszeniu.
Wykonano.

3.

udzielenia pomocy finansowej na rzecz Miasta Nowy
Sącz.

V/84/2019

26.02.2019 r.

Uchwała
wchodzi
w życie z dniem
podjęcia.
Wykonano.

4.

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stary
Sącz przyjętej uchwałą Nr IV/41/2018 Rady Miejskiej
w Starym Sączu z dnia 31 grudnia 2018 r.

VI/99/2019

18.03.2019 r.

Uchwała
wchodzi
w życie z dniem
podjęcia.
Wykonano.

5.

zmian uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz przyjętej
uchwałą Nr IV/41/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu
z dnia 31 grudnia 2018 r.

VI/100/2019

18.03.2019 r.

Uchwała
wchodzi w życie
z dniem podjęcia
i podlega
ogłoszeniu.
Wykonano.

6.

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stary
Sącz przyjętej uchwałą Nr IV/41/2018 Rady Miejskiej
w Starym Sączu z dnia 31 grudnia 2018 r.

VII/118/2019

29.04.2019 r.

Uchwała
wchodzi w życie
z dniem
podjęcia.
Wykonano.

7.

zmian uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz przyjętej
uchwałą Nr IV/41/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu
z dnia 31 grudnia 2018 r.

VII/119/2019

29.04.2019 r.

Uchwała
wchodzi w życie
z dniem podjęcia
i podlega
ogłoszeniu.
Wykonano.
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8.

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stary VIII/128/2019 17.06.2019 r.
Sącz przyjętej uchwałą Nr IV/41/2018 Rady Miejskiej
w Starym Sączu z dnia 31 grudnia 2018 r.

Uchwała
wchodzi w życie
z dniem
podjęcia.
Wykonano.

9.

zmian uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz przyjętej VIII/129/2019 17.06.2019 r.
uchwałą Nr IV/41/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu
z dnia 31 grudnia 2018 r.

Uchwała
wchodzi w życie
z dniem podjęcia
i podlega
ogłoszeniu.
Wykonano.

10.

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stary Sącz
za 2018 rok

IX/156/2019

25.06.2019 r.

Uchwała
wchodzi w życie
z dniem
podjęcia.
Wykonano.

11.

udzielenia absolutorium dla Burmistrza Starego Sącza
za rok 2018

IX/157/2019

25.06.2019 r.

Absolutorium
zostało
udzielone.
Uchwała
wchodzi w życie
z dniem
podjęcia.
Wykonano.

12.

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stary
Sącz przyjętej uchwałą Nr IV/41/2018 Rady Miejskiej
w Starym Sączu z dnia 31 grudnia 2018 r.

X/160/2019

15.07.2019 r.

Uchwała
wchodzi w życie
z dniem
podjęcia.
Wykonano.

13.

zmian uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz przyjętej
uchwałą Nr IV/41/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu
z dnia 31 grudnia 2018 roku

X/161/2019

15.07.2019 r.

Uchwała
wchodzi w życie
z dniem podjęcia
i podlega
ogłoszeniu.
Wykonano.

14.

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stary
Sącz przyjętej uchwałą Nr IV/41/2018 Rady Miejskiej
w Starym Sączu z dnia 31 grudnia 2018 r.

XII/179/2019

22.08.2019 r.

Uchwała
wchodzi w życie
z dniem
podjęcia.
Wykonano.

15.

zmian uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz przyjętej
uchwałą Nr IV/41/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu
z dnia 31 grudnia 2018 r.

XII/180/2019

22.08.2019 r.

Uchwała
wchodzi w życie
z dniem podjęcia
i podlega
ogłoszeniu.
Wykonano.

16.

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stary XIII/191/2019 29.08.2019 r.
Sącz przyjętej uchwałą Nr IV/41/2018 Rady Miejskiej
w Starym Sączu z dnia 31 grudnia 2018 r.

Uchwała
wchodzi w życie
z dniem
podjęcia.
Wykonano.

17.

zmian uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz przyjętej XIII/192/2019 29.08.2019 r.
uchwałą Nr IV/41/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu

Uchwała
wchodzi w życie
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z dnia 31 grudnia 2018 r.

z dniem podjęcia
i podlega
ogłoszeniu.
Wykonano.

18.

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stary XIV/193/2019 30.09.2019 r.
Sącz przyjętej uchwałą Nr IV/41/2018 Rady Miejskiej
w Starym Sączu z dnia 31 grudnia 2018 r.

Uchwała
wchodzi w życie
z dniem
podjęcia.
Wykonano.

19.

zmian uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz przyjętej XIV/194/2019 30.09.2019 r.
uchwałą Nr IV/41/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu
z dnia 31 grudnia 2018 r.

Uchwała
wchodzi w życie
z dniem podjęcia
i podlega
ogłoszeniu.
Wykonano.

20.

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stary
Sącz przyjętej uchwałą Nr IV/41/2018 Rady Miejskiej
w Starym Sączu z dnia 31 grudnia 2018 r.

XV/220/2019

28.10.2019 r.

Uchwała
wchodzi w życie
z dniem
podjęcia.
Wykonano.

21.

zmian uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz przyjętej
uchwałą Nr IV/42/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu
z dnia 31 grudnia 2018 r.

XV/221/2019

28.10.2019 r.

Uchwała
wchodzi w życie
z dniem podjęcia
i podlega
ogłoszeniu.
Wykonano.

22.

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stary XVI/280/2019 02.12.2019 r.
Sącz przyjętej Uchwałą Nr IV/41/2018 Rady Miejskiej
w Starym Sączu z dnia 31 grudnia 2018 r.

Uchwała
wchodzi w życie
z dniem
podjęcia.
Wykonano.

23.

zmian uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2019 rok XVI/281/2019 02.12.2019 r.
Nr IV/42/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia
31 grudnia 2018 r.

Uchwała
wchodzi w życie
z dniem podjęcia
i podlega
ogłoszeniu.
Wykonano.

24.

Przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz
na 2020 rok.

XVII/300/2019 20.12.2019 r.

Uchwała
wchodzi w życie
z dniem
1 stycznia
2020 roku
i podlega
ogłoszeniu.

25.

Przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary XVII/299/2019 20.12.2019 r.
Sącz

Uchwała
wchodzi w życie
z dniem
1 stycznia
2020 roku.

26.

ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku XVIII/311/2019 31.12.2019 r.
budżetowego 2019

Uchwała
wchodzi w życie
z dniem
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podjęcia.
Wykonano.
27.

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stary XVIII/312/2019 31.12.2019 r.
Sącz przyjętej Uchwałą Nr IV/41/2018 Rady Miejskiej
w Starym Sączu z dnia 31 grudnia 2018 r.

Uchwała
wchodzi w życie
z dniem
podjęcia.
Wykonano.

28.

zmian uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2019 rok XVIII/313/2019 31.12.2019 r.
Nr IV/42/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia
31 grudnia 2018 r.

Uchwała
wchodzi w życie
z dniem podjęcia
i podlega
ogłoszeniu.
Wykonano.

Referat Podatków i Opłat Lokalnych
Lp.

1.

2.

3.

4.

Uchwała w sprawie

Numer
uchwały

Data
podjęcia

Informacja
dot. realizacji
uchwały
(zrealizowana,
pozostaje
w realizacji,
obowiązująca)

zarządzania poboru od osób fizycznych podatku
rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego
w drodze inkasa oraz wyznaczania inkasentów
i określenia wynagrodzenia za inkaso.

VII/120/2019

29.04. 2019 r.

Uchwała jest
obowiązująca
i pozostaje
w realizacji.

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty
od posiadania psów, określenia wysokości stawki,
terminu płatności, inkasentów i ustalenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso.

VII/121/2019

29.04. 2019 r.

Uchwała jest
obowiązująca
i pozostaje
w realizacji.

określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych.

XV/223/2019

28.10. 2019 r.

Uchwała jest
obowiązująca
i pozostaje
w realizacji.

określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości

XV/222/2019

28.10. 2019 r.

Uchwała jest
obowiązująca
i pozostaje
w realizacji.
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Ośrodek Pomocy Społecznej
Lp.

1.

Uchwała w sprawie

wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z gminami:
Rytro, Piwniczna – Zdrój, Łącko w przedmiocie
przyjęcia do realizacji zadania publicznego, jakim jest
objęcie mieszkańców tych gmin usługami
świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy
w Starym Sączu

2.

określenia wzoru wniosku o wypłatę
zryczałtowanego dodatku energetycznego

3.

trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe
warunki jego funkcjonowania

4.

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Numer
uchwały

Data podjęcia

Informacja dot.
realizacji
uchwały
(zrealizowana,
pozostaje
w realizacji,
obowiązująca)

V/88/2019

26.02.2019 r.

Uchwała
pozostaje
w realizacji
i jest
obowiązująca.

II/182/2019

22.08.2019 r.

Uchwała
pozostaje
w realizacji,
obowiązująca.

XVI/285/2019

02.12 2019 r.

Uchwała
pozostaje
w realizacji
i jest
obowiązująca.

XVII/302/2019

20.12.2019 r.

Uchwała
pozostaje
w realizacji
i jest
obowiązująca.

Zespół Obsługi Finansowo-Administracyjnej Szkół w Starym Sączu
Lp.

Uchwała w sprawie

1.

ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych
mających siedzibę na obszarze Gminy Stary Sącz

2.

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących
z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci
młodsze

3.

wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego
uczniom niektórych oddziałów klas III i uczniom

Numer
uchwały

Data podjęcia

Informacja dot.
realizacji
uchwały
(zrealizowana,
pozostaje
w realizacji,
obowiązująca)

V/85/2019

26.02.2019 r.

Uchwała jest
obowiązująca
i pozostaje
w realizacji.

VI/101/2019

18.03.2019 r.

Uchwałą jest
obowiązująca
i pozostaje
w realizacji.

VI/102/2019

18.03.2019 r.

Uchwałą została
zrealizowana.
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oddziałów klas VI Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu w roku
szkolnym 2019/2020
4.

5.

6.

udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Nowy Sącz
na realizację zadania pn. „Wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka” w Specjalnym Ośrodku Szkolno
– Wychowawczym w Nowym Sączu

uchwalenia regulaminu określającego zasady
przyznawania dodatków za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy
nauczycielom zatrudnionym na terenie Gminy Stary
Sącz oraz zasady przyznawania tym nauczycielom
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny
doraźnych zastępstw i nagród
określenie średniej ceny jednostki paliwa
w Gminie Stary Sącz, w roku szkolnym 2019/2020

Pomoc
finansowa
w wysokości
17.100 zł
została
udzielona.
Uchwała
została
zrealizowana.

VI/103/2019

18.03.2019 r.

XV/224/2019

28.10.2019 r.

Uchwała jest
obowiązująca,
pozostaje
w realizacji.

XVIII/314/2019

31.12.2019 r.

Uchwała jest
obowiązująca,
pozostaje
w realizacji.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu
Lp.

1.

Uchwała w sprawie

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stary Sącz
w roku 2019”

Numer
uchwały

V/86/2019

Data
podjęcia

26.02.2019 r.

Informacja dot.
realizacji
uchwały
(zrealizowana,
pozostaje
w realizacji,
obowiązująca)
Uchwała
została
zrealizowana.
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Uchwały podjęte z inicjatywy Klubów Radnych działających w Radzie Miejskiej w Starym
Sączu, których wykonanie powierzone zostało Burmistrzowi Starego Sącza
Lp.

Uchwała w sprawie

Numer
uchwały

Data
podjęcia

Informacja
dot. realizacji
uchwały
(zrealizowana,
pozostaje
w realizacji,
obowiązująca)

1.

przyjęcia Deklaracji przez Radę Miejską w Starym Sączu XIV/218/2019
dotyczącej powstrzymania ideologii gender i „LGBT”
oraz obrony praw katolików

30.09.2019 r.

Uchwała jest
obowiązująca.

2.

przyjęcia przez Gminę Stary Sącz Samorządowej Karty XIV/219/2019
Praw Rodzin

30.09.2019 r.

Uchwałą jest
obowiązująca.

VII. Inne działania Burmistrza Starego Sącza
Burmistrz Jacek Lelek uczestniczył na przestrzeni roku w kilkudziesięciu wydarzeniach,
od dużych międzynarodowych kongresów, przez spotkania w gronie samorządowców, po
lokalne wydarzenia i uroczystości.
Wybrane wydarzenia:
1. Forum Ekonomiczne w Krynicy – Zdroju.
2. Uroczyste otwarcie sali gimnastycznej w Moszczenicy Niżnej.
3. Uroczyste otwarcie sali gimnastycznej w Gaboniu.
4. Uroczyste otwarcie hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Starym Sączu.
5. Uroczyste otwarcie hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Prof. Józefa
Tischnera w Starym Sączu.
6.Toast noworoczny z przedsiębiorcami i prezentacja strategii gminy.
7. Uroczyste otwarcie Ośrodka Zdrowia w Gołkowicach.
8. 13. Dni Księdza Tischnera.
9. Konwent wójtów i burmistrzów naszego powiatu. Oprócz starosty Marka Kwiatkowskiego
i członków zarządu powiatu, wójtów i burmistrzów z naszego regionu, w spotkaniu wziął
również udział Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski.
10. Konwent wójtów i burmistrzów naszego powiatu. Oprócz starosty Marka Kwiatkowskiego
i członków zarządu powiatu, wójtów i burmistrzów z naszego regionu, w spotkaniu wziął
również udział Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski i Wojewoda
Małopolski Piotr Ćwik.
11. Spotkanie opłatkowe prezydentów i burmistrzów miast papieskich w siedzibie Konferencji
Episkopatu Polski w Warszawie. Stary Sącz reprezentowali zastępca burmistrza Kazimierz
Gizicki i sekretarz gminy Daniel Śmierciak.
12. V Europejski Kongres Samorządów. Burmistrz Jacek Lelek wziął udział w panelu „Recepta
festiwalowych miast na śpiewający sukces”. Panel poprzedziła prezentacja „Tradycja
i współczesność w muzyce. Na przykładzie Idanha-a-Nova – Kreatywnego Miasta Muzyki
UNESCO”, Stary Sącz po raz kolejny zaznaczył swoją obecność na Europejskim Kongresie
Samorządów. Kraków gościł w tym roku 600 gości z zagranicy, m.in. z Europy Zachodniej
i Środkowej, a także z krajów takich jak Ukraina, Rosja czy Gruzja.
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13. XXV Kongres Związku Euroregion TATRY w Łopusznej. Obrady kongresu prowadził
wybrany przez delegatów przewodniczący Burmistrz Jacek Lelek, który wszedł w skład rady
Związku Euroregion Tatry.

Europejskie Forum Samorządów – doskonała promocja Starego Sącza w Europie.
14. Spotkanie z przedstawicielami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w Powiatowej i Miejsko
- Gminnej Bibliotece w Barcicach. Spotkanie dotyczyło problematyki przejazdów kolejowo
- drogowych zlokalizowanych w ciągi dróg będących w zarządzie Gminy.
15. VII Zjazd Sądeczan.
16. Forum Polska – Węgry.
17. III Małopolskie Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Starym Sączu.
18. Obchody Konstytucji 3 Maja.
19. I Gminny Konkurs o św. Kindze w 20. rocznicę kanonizacji.
20. Gminny Dzień Strażaka.
22. Małopolski Dzień Samorządowca.
23. Diecezjalne Święto Rodziny połączone z 20. rocznicą pobytu św. Jana Pawła II w Starym
Sączu i kanonizacji księżnej Kingi.
24. Wręczenie promes na zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek
OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w Krakowie. Promesę na
zakup nowego samochodu dla OSP Moszczenica Wyżna odebrali burmistrz Jacek Lelek
i prezes OSP Stanisław Marduła.
25. Uroczystości otwarcia placówki konsularnej (konsul dr Cseby Geza) i udział w specjalnej
sesji Rady Miasta Keszthely z okazji dni miasta, w których uczestniczyła delegacja Gminy
Stary Sącz (zastępca burmistrza Kazimierz Gizicki).
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Dr Cseby Geza i zastępca burmistrza Kazimierz Gizicki w konsulacie generalnym
w Keszthely.
26. Spotkanie w Instytucie Słowackim w Warszawie z burmistrzem Lewoczy.
Mirosław Wilkowski i Jacek Lelek rozmawiali o współpracy miast partnerskich, w tym
wzajemnej prezentacji i promocji.
27. Międzynarodowy Turniej Sokolika.
28. Debata „Głos ma młodzież”. To było 7. spotkanie organizowane przez Szkołę
Podstawową im. Jana Pawła II w Gołkowicach.
29. Dekoracja zwycięzców 57. Małopolskiego Wyścigu Górskiego.
30. Promocja książki Tadeusza Dudy „Kalendarium Starego Sącza”.
31. 100 - lecie Orkiestry Miejskiej Stary Sącz.
32. Wernisaż Międzynarodowego Pleneru Malarskiego – Sympozjum Kultur Lokalnych.
33. Seminarium dla bibliotekarzy „Biblioteka Nowa” w Starym Sączu. Biblioteka
starosądecka jako jedna z dwóch w Polsce wybrana przez Instytut Książki, jako wzorcowy
model biblioteki.
34. Dni Polskie w Keszthely.
35. Ekoturystyka Marką Małopolski – konferencja w Starym Sączu.
36. Spotkanie w sprawie wspólnych ram Programu Współpracy Interreg Polska – Słowacja.
Do Starego Sącza przyjechali między innymi zastępca primatora Lewoczy Miroslav Čurilla
i Anna Babicová szefowa Departamentu Turystyki i Rozwoju naszego partnerskiego miasta.
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37. Kongres Kultury Polskiej – Kultura Jutra, organizowany przez Stowarzyszenie Muza Dei
– burmistrz zabierał głos w czasie jednej z dyskusji.

38. Dzień Edukacji Narodowej w Starym Sączu.
39. Konsultacje branżowe w związku z opracowywaniem przez Województwo Małopolskie
dokumentu „Kierunki rozwoju turystyki do roku 2025”.
40. XV kwesta na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków koordynowana przez
Towarzystwo Miłośników Starego Sącza.

Zbiórka na ratowanie zabytkowych nagrobków to już tradycja.

41. Święto Szkoły w LO im. Marii Skłodowskiej – Curie w Starym Sączu.
42. Wręczenie medali Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z okazji 50-lecia pożycia
małżeńskiego.
43. Uroczystości obchodów Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2019 r.
Około 300 uczniów klas ósmych ze starosądeckich szkół uczestniczyło w lekcjach
samorządowych organizowanych urząd miejski i prowadzonych przez burmistrza Jacka Lelka.
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W roku 2019 burmistrz podejmował również delegacje miast partnerskich: Lambres lez
Douai, Dunakeszi, Lewocza, Keszthely i zaprzyjaźnionej ze Starym Sączem miejscowości
Szekelykerestur z Rumunii (Szeklerzy z Transylwanii). Tradycyjnie też podczas
Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari przedstawiciele jury,
w tym Małgorzata Walewska, dyrektor artystyczna festiwalu oraz Antoni Malczak, dyrektor
MCK SOKÓŁ, odwiedzili Stary Sącz i byli przyjmowani oraz oprowadzani po Starym Sączu
przez burmistrza.
Nagrody i wyróżnienia 2019
Rok 2019 był kolejnym rokiem, w którym Gmina Stary Sącz była zauważana
i doceniania za różne działania służące szeroko rozumianemu rozwojowi.
Gmina Przyjazna Inwestorom – takie wyróżnienie przyznano w siedzibie Krakowskiego
Parku Technologicznego na uroczystym spotkaniu przedstawicieli gmin, które mają na swoim
terenie Specjalne Strefy Ekonomiczne i firmy, które w nich zainwestowały. Stary Sącz
reprezentowali zastępca burmistrza Kazimierz Gizicki, Marek Kaleta prezes zarządu firmy
Kalmar, która inwestuje w SSE przy ul. Wielki Wygon.
Enklawa przyrodnicza "Bobrowisko" została nominowana w plebiscycie MocArty radia
RMF Classic w kategorii Rzecz z klasą. Konkurs przeprowadzany przez jedną z największych
i najpopularniejszych rozgłośni radiowych w Polsce organizowany był już po raz dziewiąty
i kolejny raz odbił się szerokim echem. Inne kategorie i nominacje to zjazd Andrzeja Bargiela
ze szczytu K2, nominowany do Oskara reżyser Paweł Pawlikowski, czy pisarka Olga
Tokarczuk. Bobrowisko kolejny raz nominowano w prestiżowym ogólnopolskim konkursie
architektonicznym Tygodnika Polityka. Do wygrania konkursu zabrakło bardzo niewiele, ale
inwestor (Gmina Stary Sącz) i projektanci (Anna Szewczyk Świątek i Wojciech Świątek,
pracownia Architekci 55) zdobyli nagrody internautów.

Enklawa przyrodnicza Bobrowisko cieszy się zasłużoną sławą. Fot. Tygodnik Polityka

Pannonica Festival umocnił swoją pozycję na europejskim rynku festiwalowym.
Festiwal otrzymał po raz drugi wyróżnienie Remarkable Arts Festival, czyli Wyjątkowego
Festiwalu Sztuk. Do elitarnego grona dołączyła w roku 2019 Bonawnetura.
Na międzynarodową listę najlepszych festiwali Europy Pannonica została wpisana po raz drugi.
96

W gronie wyróżnionych były jeszcze między innymi tak renomowane wydarzenia jak:
Gdańsk Shakespeare Festival, Malta Festival Poznań, czy Wratislavia Cantans. EFFE Label to
znak jakości europejskich festiwali przyznawany przez Europejskie Stowarzyszenie Festiwali
z siedzibą w Brukseli.
Gazeta Krakowska nagrodziła 12. Małopolan prestiżowym tytułem „Człowieka Roku
2018”. Był wśród nich Wojciech Knapik dyrektor CKIS im. Ady Sari w Starym Sączu.
Twórca Festiwalu Panonnica. Wyróżnienie odebrał w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej
Manggha w Krakowie.
Gmina Stary Sącz znów bardzo mocno zaznaczyła swoją obecność w rankingu
Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego organizowanego przez Fundację Sądecką i PWSZ
w Nowym Sączu. III miejsce w kategorii głównej oraz pierwsze miejsca w kategoriach
„Pozainwestycyjna działalność gospodarcza” i „Aktywność inwestycyjna gminy” mówią
same za siebie.

Wysokie miejsce Gminy Stary Sącz w niezależnym rankingu Aktywności Samorządów
W Kielcach z kolei wyróżniono miasta dbające o zasadę zrównoważonego rozwoju
w gospodarowaniu przestrzenią. Stary Sącz nagrodzono za „mądre, kreatywne i innowacyjne
wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych miasta, w sposób rzadko charakteryzujący
miasta małe. Za wizję rozwoju przestrzennego i jej realizację akceptowaną przez mieszkańców
i turystów”. Ogólnopolski Konkurs na Lidera Zrównoważonego Gospodarowania Przestrzenią
zorganizowany został przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów wspólnie ze Związkiem Miast
Polskich.
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Stary Sącz nagrodzono za „mądre, kreatywne i innowacyjne wykorzystanie walorów naturalnych
i kulturowych miasta”.

Widomym znakiem rangi samorządowej Starego Sącza była organizacja (przez Instytut
Studiów Wschodnich/Forum Ekonomiczne) w naszym mieście I Forum Polska – Węgry w maju
2019 r.

VIII. Część analityczna
8.1 Oświata i Edukacja
Stan organizacji oświaty w Gminie Stary Sącz w 2019 r.
W roku szkolnym 2018/2019 Gmina Stary Sącz było organem prowadzącym
dla 1 przedszkola publicznego, 9 szkół podstawowych oraz szkoły muzycznej I stopnia. Stan
organizacji przedszkoli, szkół i gimnazjów roku szkolnym 2018/2019 obrazują poniższe tabele.
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Tabela Nr 1. Stan organizacji szkół podstawowych wraz z oddziałami gimnazjalnymi w roku
szkolnym 2018/2019, dane wg stanu na dzień 31 marca 2019 r. ( liczba uczniów )

Nazwa jednostki
Szkoła Podstawowa
w Barcicach Górnych
z oddziałami
gimnazjalnymi
Szkoła Podstawowa Nr
2 (GSS)
Szkoła Podstawowa
w Gaboniu
Szkoła Podstawowa
w Gołkowicach
z oddziałami
gimnazjalnymi
Szkoła Podstawowa
w Moszczenicy Niżnej
Szkoła Podstawowa
w Popowicach
Szkoła Podstawowa
w Przysietnicy
z oddziałami
gimnazjalnymi
Szkoła Podstawowa
w Skrudzinie
Szkoła Podstawowa w
Starym Sączu
Razem

1

2

3

4

5

6

7

8

Razem

49

61

71

89

66

44

61

51

492

37

38

89

48

45

34

60

351

12

14

9

15

15

14

17

15

111

45

32

57

38

38

23

35

25

293

16

22

14

13

30

13

19

14

141

15

13

13

13

13

11

7

8

93

25

19

34

27

38

13

35

38

229

9

14

8

10

14

12

9

76

44

39

32

63

67

40

24

404
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252,00 252,00 327,00 316,00 326,00 213,00 260,00 244,00

2 190

Tabela Nr 2. Stan organizacji szkół podstawowych wraz z oddziałami gimnazjalnymi w roku
szkolnym 2018/2019, dane wg stanu na dzień 31 marca 2019 r. ( liczba oddziałów )

Nazwa jednostki
Szkoła Podstawowa
w Barcicach Górnych
z oddziałami gimnazjalnymi
Szkoła Podstawowa Nr 2 (GSS)
Szkoła Podstawowa w Gaboniu
Szkoła Podstawowa w
Gołkowicach z oddziałami

1

2

3

4

5

6

3
2
1

3
2
1

4
4
1

4
3
1

3
2
1

2

2

2

3

2

2

7

8

Razem

1

3
2
1

2
3
1

24
18
8

1

2

1

15
99

gimnazjalnymi
Szkoła Podstawowa
w Moszczenicy Niżnej
Szkoła Podstawowa
w Popowicach
Szkoła Podstawowa
w Przysietnicy z oddziałami
gimnazjalnymi
Szkoła Podstawowa
w Skrudzinie
Szkoła Podstawowa w Starym
Sączu
Razem

1

1

1

1

2

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

2

2

2

1

2

2

13

1

1

1

1

1

1

1

7

2
14

2
14

2
19

3
18

3
17

2
15

1
13

19
121

4
11

Tabela Nr 3. Stan organizacji przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
w roku szkolnym 2018/2019, dane wg stanu na dzień 31 marca 2019 r. ( liczba dzieci)

Razem

Gminne Przedszkole w Starym Sączu
Szkoła Podstawowa w Barcicach
Górnych z oddziałami gimnazjalnymi
Szkoła Podstawowa w Gaboniu
Szkoła Podstawowa w Gołkowicach
z oddziałami gimnazjalnymi
Szkoła Podstawowa w Moszczenicy
Niżnej
Szkoła Podstawowa w Popowicach
Szkoła Podstawowa w Przysietnicy
z oddziałami gimnazjalnymi
Szkoła Podstawowa w Skrudzinie
Razem

0

Nazwa jednostki

starszaki

Poziom
oddziału

maluchy

Suma z liczbą uczniów

24

119

143

30
13

30
13

36

36

10
25

10
25

34
17
165

34
17
308

24

119

Tabela Nr 4. Stan organizacji przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach
podstawowych w roku szkolnym 2018/2019, dane wg stanu na dzień 31 marca 2019 r.
( liczba oddziałów)

Nazwa jednostki
Gminne Przedszkole w Starym Sączu
Szkoła Podstawowa w Barcicach Górnych
z oddziałami gimnazjalnymi

0

Maluchy
1
2

Starszaki

Razem
5

6
2
100

Szkoła Podstawowa w Gaboniu
Szkoła Podstawowa w Gołkowicach z
oddziałami gimnazjalnymi
Szkoła Podstawowa w Moszczenicy Niżnej
Szkoła Podstawowa w Popowicach
Szkoła Podstawowa w Przysietnicy z oddziałami
gimnazjalnymi
Szkoła Podstawowa w Skrudzinie
Razem

1

1

2
1
1

2
1
1

2
1
10

2
1
16

1

5

Tabela Nr 5. Stan organizacji szkoły muzycznej w roku szkolnym 2018/2019, dane wg stanu
na dzień 31 marca 2019 r. ( liczba uczniów)
Nazwa jednostki
Szkoła Muzyczna I st. w Starym
Sączu
Razem

1

2

3

4

5

6

Razem

16
16

14
14

14
14

15
15

13
13

5
5

77
77

Tabela Nr 6. Stan organizacji szkoły muzycznej w roku szkolnym 2018/2019, dane wg stanu
na dzień 31 marca 2019 r. ( liczba oddziałów)

Nazwa jednostki
Szkoła Muzyczna I st. w Starym
Sączu
Razem

1

2

3

4

5

6

7

8

Razem

2
2

2
2

2
2

2
2

1
1

1
1

1
1

1
1

12
12

Tabela Nr 7. Stan organizacji oświaty w roku szkolnym 2018/2019, dane wg stanu na dzień
31 marca 2019 r. liczba uczniów)
Typ szkoły
Oddziały gimnazjalne
Oddziały przedszkolne
Przedszkole
Sześcioletnia szkoła muzyczna I stopnia
Szkoła podstawowa
Razem

Razem
213
165
143
77
1977
2 575

Tabela Nr 8. Stan organizacji oświaty w roku szkolnym 2018/2019, dane wg stanu na dzień
31 marca 2019 r. (wymiar zatrudnienia w podziale na stopnie awansu zawodowego –
w etatach)
Nazwa jednostki
Gminne Przedszkole
w Starym Sączu

Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem
6,42

4,58

11,00
101

Szkoła Muzyczna I st.
w Starym Sączu
Szkoła Podstawowa
w Barcicach Górnych
z oddziałami
gimnazjalnymi
Szkoła Podstawowa
Nr 2 (GSS)
Szkoła Podstawowa
w Gaboniu
Szkoła Podstawowa
w Gołkowicach
z oddziałami
gimnazjalnymi
Szkoła Podstawowa
w Moszczenicy Niżnej
Szkoła Podstawowa
w Popowicach
Szkoła Podstawowa
w Przysietnicy
z oddziałami
gimnazjalnymi
Szkoła Podstawowa
w Skrudzinie
Szkoła Podstawowa
w Starym Sączu
Razem

1,84

1,35

2,48

6,80

12,47

1,14

0,72

6,61

42,59

51,06

3,28

0,33

36,20

39,81

1,00

14,99

16,04

3,51

30,67

35,82

3,08

15,38

19,00

1,88

0,54

14,69

17,64

1,36

3,32

23,56

28,24

0,03

0,28

3,83

9,68

13,83

0,06
4,20

2,44
12,95

7,11
38,23

31,08
230,22

40,69
285,60

0,06

1,64
0,54
0,53
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Gminne Przedszkole w Starym Sączu
Szkoła Muzyczna I st.w Starym Sączu
Szkoła Podstawowa w Barcicach
Górnych z oddziałami gimnazjalnymi
Szkoła Podstawowa Nr 2 (GSS)
Szkoła Podstawowa w Gaboniu
Szkoła Podstawowa w Gołkowicach
z oddziałami gimnazjalnymi
Szkoła Podstawowa w Moszczenicy
Niżnej
Szkoła Podstawowa w Popowicach
Szkoła Podstawowa w Przysietnicy
z oddziałami gimnazjalnymi
Szkoła Podstawowa w Skrudzinie
Szkoła Podstawowa w Starym Sączu
Razem

1,00

1,00

0,50

1,00

0,10
0,58

0,60

6,00 1,00

0,25

Razem

woźny

woźna oddziałowa

szef kuchni

starszy woźny

starszy konserwator

sprzątaczka

sekretarz szkoły

sekretarka

pomoc nauczyciela

pomoc kuchenna

kucharz

konserwator

kierownik kuchni

intendentzaopatrzeniowiec

1,00 1,00 0,50 1,00

pomoc administracyjna

Jednostka – nazwa

Asystent nauczyciela

Tabela Nr 9. Stan organizacji oświaty w roku szkolnym 2018/2019, dane wg stanu na dzień 31 marca 2019 r. ( wymiar zatrudnienia na stanowiskach
obsługi – w etatach)

1,00 3,00
1,00

0,50 1,00

14,50
2,50

0,50 1,00
1,00
0,50

5,25
4,00
2,00
2,00 0,75

8,75
7,00
3,25

1,75

3,00

0,80
0,50

2,50
1,00 0,50

2,00

8,50
4,00
2,58

1,00
0,50

1,00 3,00
5,00
0,50 1,75
2,75
0,50
0,50
0,50
1,00 4,00 1,00 1,00
8,50
2,68 1,00 1,00 4,60 1,00 0,50 6,00 1,75 0,50 9,05 26,50 2,75 4,00 1,00 3,00 2,00 67,33
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Tabela Nr 10. Uczniowie objęci kształceniem specjalnym w roku szkolnym 2018/2019
na podstawie orzeczeń z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej ( dane wg. SIO stan na dzień
31.03.2019 r.)

Jednostka
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Starym
Sączu

Zajęcia specjalne

Liczba uczniów

Rewalidacja
rewalidacyjnowychowawcze

3

Szkoła Podstawowa w Popowicach

Rewalidacja

6

Szkoła Podstawowa w Skrudzinie

Rewalidacja

0

Szkoła Podstawowa w Gaboniu

Rewalidacja

0

Szkoła Podstawowa w Gołkowicach

Rewalidacja

3

wczesne wspomaganie

1

Rewalidacja

1

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Starym Sączu Rewalidacja

6

Szkoła Podstawowa w Przysietnicy

Rewalidacja

2

Szkoła Podstawowa w Barcicach
Przedszkole Gminne z oddziałami
integracyjnymi

Rewalidacja

2

Rewalidacja

3

wczesne wspomaganie

9

Szkoła Podstawowa w Moszczenicy

1

Tabela Nr 11. Charakterystyka zatrudnionego nauczyciela w jednostkach oświatowych
w Gminie Stary Sącz w roku szkolnym 2018/2019
Dokonując analizy zatrudnienia nauczycieli w podległych placówkach stwierdzić należy,
iż zdecydowana większość to nauczyciele doświadczeni i wysoce wykwalifikowani. Niemal 75%
zatrudnionej kadry pedagogicznej to nauczyciele posiadający najwyższy szczebel awansu
zawodowego – nauczyciele dyplomowani, 16% stanowią nauczyciele mianowani, 5% - nauczyciele
kontraktowi i 4% - nauczyciele stażyści.
Dyplom ukończenia studiów magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym w roku szkolnym
2018/2019 posiadało niemal 97 % zatrudnionych nauczycieli.
Pełnozatrudniony

Niepełnozatrudniony

60 %

40 %

Kryterium pełnego zatrudnienia (z umów)
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Dyplom
ukończenia
studiów
magisterskich

Dyplom
ukończenia
wyższych
studiów
zawodowych
lub dyplom
ukończenia
studiów I
stopnia

97 %

2%

0,33%

Nauczyciel
stażysta

Nauczyciel
kontraktowy

Nauczyciel
mianowany

Nauczyciel dyplomowany

4%

5%

16 %

75 %

Przedszkole

Szkoła
podstawowa

Oddziały
przedszkolne

Szkoła Muzyczna

4%

87%

5%

4%

Poziom
wykształcenia

Stopień
awansu
( z umów )

Etaty
przeliczeniowe
typami szkół

Dyplom
Dyplom
Dyplom
ukończenia
ukończenia
ukończenia
nauczycielsk
studium
studium
iego
wychowania
nauczania
kolegium przedszkolnego początkowego
języków
obcych

0,33%

0,33%

W 8 jednostkach oświatowych tj. w Szkole Podstawowej w Barcicach, w Szkole
Podstawowej Nr 2 w Starym Sączu, w Szkole Podstawowej w Gaboniu, w Szkole Podstawowej
w Gołkowicach, w Szkole Podstawowej w Moszczenicy, w Szkole Podstawowej w Przysietnicy,
w Szkole Podstawowej w Skrudzinie i w Szkole Podstawowej Nr 1 w Starym Sączu funkcjonowały
świetlice szkolne w których z opieki i zajęć skorzystało ok. 500 uczniów. Ilość etatów
przeznaczonych na opiekę świetlicową w roku szkolnym 2018/2019 wynosiła ok. 10,5 etatu.
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Pozostałe działania oświatowe w Gminie Stary Sącz realizowane przez Zespół Obsługi
Finansowo - Administracyjnej Szkół w Starym Sączu
1. Organizacja wydawania ciepłych posiłków w szkołach
W myśl polityki państwa związanej z wprowadzeniem w szkołach ciepłych posiłków dla uczniów
w Gminie Stary Sącz ten zamysł już został wdrożony. W każdej szkole podstawowej jest możliwość
zjedzenia przez ucznia obiadów dwudaniowych. Część z nich przygotowywana jest w stołówkach
szkolnych przez firmy zewnętrzne prowadzące stołówki szkolne. Pozostałe szkoły posiadają punkty
wydawania gorących posiłków przygotowywanych i dostarczanych przez Przedszkole Gminne
w Starym Sączu. Ta forma wyżywienia uczniów cieszy się coraz większym zainteresowaniem
i korzysta z niej ok. 670 uczniów starosądeckich szkół.
LICZBA OBIADÓW (płatne przez rodziców + OPS)
Punkty
wydawania
posiłków
XI/2018 XII/2018 I/2019 II/2019 III/2019 IV/2019 V/2019 VI/2019 VII/2019 IX/2019 X/2019
GMINNE
PRZEDSZKOLE
2218
1635 1458
1953
2356
2117
2372
1684
796
2410
2466
SP
POPOWICE
1234
975
572
1235
1221
953
1240
549
806
1264
SP
MOSZCZENICA
1772
1230
884
1833
1845
714
1809
878
1196
1937
SP
GOŁKOWICE
3665
2501 2054
3644
3711
1758
3471
1611
1914
3306
SP
PRZYSIETNICA
1364
992
728
1453
1259
846
1429
716
929
1402
SP
BARCICE
247
161
104
239
226
153
260
96
34
101
SP NR 2
W ST. SĄCZU
2253
1651 1269
2152
1921
1167
2078
905
1480
2385
OGÓŁEM

12 753

9 145

7069 12 509

12 539

7 708

12 659

6439

796

8769

12861

RAZEM
21 465
10 049
14 098
27 635
11 118
1 621
17 261
103 247

2. Inwestycje i remonty w szkołach
W okresie lipiec i sierpień kończącego się roku szkolnego 2018/2019 przeprowadzono remonty
prawie we wszystkich placówkach oświatowych. Ich zakres jest różnorodny, wiele z nich stanowi
kontynuację prac rozpoczętych już w trakcie roku szkolnego.
W Szkole Podstawowej w Przysietnicy zostało przeprowadzone odświeżenie kilku sal
lekcyjnych. W Szkole Podstawowej Nr 1 w Starym Sączu po wakacjach została oddana do
użytkowania nowo wybudowana hala sportowa o wymiarach 1118 m². W hali są pełnowymiarowe
boiska do piłki siatkowej, ręcznej i koszykówki oraz trybuna na 200 osób wraz z zapleczem
sanitarnym. W ramach inwestycji w Szkole Podstawowej Nr 1 w Starym Sączu powstało także 38
miejsc parkingowych, nowe ogrodzenie, przyszkolne chodniki oraz droga wewnętrzna. Koszt
budowy to ponad 7,3 mln zł. Wyremontowana została również świetlica szkolna.
W Szkole Podstawowej w Popowicach zostały wymalowane sale lekcyjne, jak również wykonane
zostało malowanie zewnętrznych elementów drewnianych budynku Szkoły. Szkoła Podstawowa
w Moszczenicy podczas wakacji również przeprowadziła malowanie sal lekcyjnych. W Szkole
Podstawowej w Gaboniu została zmodernizowana instalacja elektryczna.
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Z kolei przy Szkole Podstawowej w Barcicach „rośnie” nowo powstałe skrzydło przylegające do
budynku SP w Barcicach.
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Starym Sączu w nowym roku szkolnym może pochwalić się
odnowionymi łazienkami, dostosowanymi do potrzeb najmłodszych uczniów. Również w Szkole
Muzycznej I stopnia w Starym Sączu zostały odnowione łazienki dla uczniów.
Jak zauważamy z roku na rok sukcesywnie polepszane są warunki lokalowe i bytowe
w jednostkach oświatowych Gminy Stary Sącz. Oprócz wielu inwestycji i remontów, środki
finansowe przeznaczane są również na zakupy nowoczesnych pomocy dydaktycznych, służących
lepszej jakości pracy, jak i ułatwiających zdobycie wiedzy przez uczniów.
3. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku
2019
Gmina Stary Sącz do 30 listopada 2019 r. wypłaciła dla 15 pracodawców dofinansowanie
kosztów kształcenia pracowników młodocianych w łącznej kwocie 118. 656,00 zł.
Szczegółowe wykorzystanie środków przeznaczonych na dofinansowanie pracodawcom
kosztów kształcenia młodocianych pracowników przedstawia poniższa tabela:

Nauka
zawodu

36 m-cy

Liczba
pracodawców, którzy
otrzymali
dofinansowanie

Liczba
młodocianych,
którzy kształcili się
u tych pracodawców

15

15

Kwota wydatkowana
przez gminę ze
środków Funduszu
Pracy
118.656,00 zł

4. Rządowy program „ Wyprawka szkolna 2019 rok”
Rządowym programem „Wyprawka szkolna” w roku szkolnym 2018/2019 zostali objęci uczniowie:
1. słabowidzący,
2. niesłyszący,
3. słabosłyszący,
4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5. z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest
niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7
9.

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do szkół dla dzieci
i młodzieży do:
•
•
•

klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych
szkołach I stopnia,
klasy I branżowej szkoły I stopnia,
liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy
lub do życia,
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•

klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej
szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego.

Pomoc została przyznana 8 uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego.
Z ww. programu z Gminy Stary Sącz skorzystali uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Starym ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim. Łącznie na wyprawkę
szkolną w 2019 roku wypłacono kwotę 3. 230,00 zł.
5. Organizacja dowozu uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019
W roku szkolnym 2018/2019 ok. 160 uczniów z terenu Gabonia, Gabonia – Praczki,
Skrudziny, Gołkowic, Moszczenicy oraz Starego Sącza i Mostek było dowożonych do szkół
gimbusem szkolnym. Dowóz dzieci i młodzieży szkolnej odbywał się także na podstawie umów
z przewoźnikami – dla 115 uprawnionych uczniów zostały zakupione bilety miesięczne z terenu
Barcic, Moszczenicy Wyżnej i Niżnej, Popowic oraz Myślca. Ponadto zorganizowany został przewóz
zamknięty dla 43 uczniów z Woli Kroguleckiej i Facimiecha do Szkoły Podstawowej w Barcicach.
W roku szkolnym 2018/2019 Gmina zwracała koszty dowozu dla 11 niepełnosprawnych
uczniów do szkół specjalnych (w tym 3 dzieci na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju).
Ponadto zorganizowany został transport zbiorowy dla uczniów niepełnosprawnych wraz
z zapewnieniem opieki podczas przejazdu, gdzie dowożonych było 12 uczniów do szkół specjalnych
w Nowym Sączu.
6. Pozostałe programy i projekty realizowane ze środków zewnętrznych i gminnych
w 2019 roku.
•

„Jeżdżę z głową”

W roku szkolnym 2018/2019 w Gminie Stary Sącz ponownie realizowano projekt pn. „Jeżdżę
z głową”, który współfinansowany był przez samorząd Województwa Małopolskiego.
W projekcie uczestniczyło łącznie 24 uczniów klas III–VI ze Szkoły Podstawowej w Skrudzinie
i Szkoły Podstawowej w Gołkowicach. Projekt realizowany był na stoku narciarskim w Cieniawie.
Zajęcia odbywały się na stacji narciarskiej w Cieniawie od 16.01.2019 r. do 20.02.2019 r. Uczniowie
podczas sześciu wyjazdów z każdego projektu pod opieką wykwalifikowanych instruktorów
narciarstwa opanowali podstawowe umiejętności korzystania ze stoku, nauczyli się podstaw
bezpiecznej jazdy na nartach i korzystania z wyciągu narciarskiego. Mieli zabezpieczony dojazd na
stację narciarską pod opieką nauczycieli oraz gorącą herbatę. Udział w projektach pozwolił uczniom
zdrowo i bezpiecznie spędzać czas na uprawianiu zimowego sportu.
Całkowity koszt projektów nauki jazdy na nartach wyniósł 10. 518,00 zł. Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego udzielił wsparcia finansowego w wysokości 3.600,00 zł. Pozostałą
kwotę 6. 918,00 zł sfinansowano z budżetu Gminy Stary Sącz oraz z wpłat rodziców.
•

Projekt „ Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”

W roku szkolnym 2018/2019 projekt realizowany był w 4 Szkołach Podstawowych dla których
Gmina Stary Sącz jest organem prowadzącym. W projekcie uczestniczyło 418 uczniów w szkołach
podstawowych, wg poniższego zestawienia:
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1. Szkoła Podstawowa w Gołkowicach
- Liczba uczniów biorących udział w projekcie
- Liczba zrealizowanych godzin
2. Szkoła Podstawowa w Przysietnicy
- Liczba uczniów biorących udział w projekcie
- Liczba zrealizowanych godzin
3. Szkoła Podstawowa w Barcicach
- Liczba uczniów biorących udział w projekcie
- Liczba zrealizowanych godzin
4. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Starym Sączu
- Liczba uczniów biorących udział w projekcie
- Liczba zrealizowanych godzin
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182
63
94
100
176
148
324

8.2 Kultura i Promocja
Zadania Gminy Stary Sącz w zakresie organizacji działalności kulturalnej w 2019 roku
kontynuowane były przez jednostki organizacyjne Gminy: Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari,
Powiatową i Miejską Gminną Bibliotekę Publiczną im. Wiktora Bazielicha oraz Referat Rozwoju
Lokalnego i Promocji Urzędu Miejskiego, we współpracy z organizacjami pozarządowymi i wieloma
instytucjami i środowiskami twórczymi.
1. Główne wydarzenia i uroczystości kulturalne zorganizowane w 2019 roku :
1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - elektro disco - 4 stycznia
2. Korowód Trzech Króli - 6 stycznia
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Koncert Noworoczny - 11 - 12 stycznia
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - finał - 13 stycznia
Zimowe Fanab(F)erie - 14 - 24 stycznia
MICROMUSIC - 2 marca
12. Dni Księdza Profesora Józefa Tischnera - 13 – 16 marca
Festiwal Podróży i Przygody BONAWENTURA 22 – 24 marca
Koncert Wiosenny Miejskiej Orkiestry Dętej – 6 kwietnia
Obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 3 maja
Małopolski Dzień Samorządowca – 24 maja

Bieg Świętej Kingi, Fundacja Na Ratunek – 25 maja
Forum Polska - Węgry, Instytut Studiów Wschodnich/Forum Ekonomiczne - 18-19 maja
Zjazd Sądeczan, Fundacja Sądecka – 18 – 19 maja
Bieg Barana, Fundacja Na Ratunek – 2 czerwca
XXXVI Wojewódzki Festiwal Zespołów Artystycznych im. Jana Joachima Czecha
– 6 czerwca
Międzynarodowy Turniej Sokolika U 10 – 8 - 9 czerwca
57. Małopolski Wyścig Górski – 16 czerwca
Obchody 20-lecia kanonizacji świętej Kingi – 16 czerwca
Diecezjalne Święto Rodziny – 17 czerwca
Festiwal Strefa Chwały - 27 czerwca – 2 lipca 2019 r
41. Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej – 10 – 14 lipca
Jarmark Świętej Kingi – 21 lipca
XIV Międzynarodowy Plener Malarski – 15 – 17 lipca
MUNDI Międzynarodowy Festiwal Filmów i Programów Religijnych dla Dzieci
- 11-14 sierpnia
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26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

11. Starosądecki Jarmark Rzemiosła - 24 – 25 sierpnia
Festiwal PANNONICA - 29 – 31 sierpnia

Lachowska Micha – 15 września
I Bieg i Marsz Nordic Walking o Puchar Miejskiej Góry – 15 września
Przehyba Uphill IV Mistrzostwa w Biegu pod górę na nartorolkach – 7 października
Międzynarodowa Galicyjska Jesień Literacka - październik
Biegi Niepodległościowe – 9 – 11 listopada
101 Rocznica Odzyskania Niepodległości – 11 listopada
Sącz Jazz Festival - 22 - 24 listopada, 29 - 30 listopada
Jarmark Bożonarodzeniowy - 7 - 8 grudnia

I edycja Sącz Jazz Festival
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W ramach swojej działalności w Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari prowadzony był program:
pn. Kino Szkoła - Ogólnopolski Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej i Społecznej,
którego zasadniczym celem jest wzrost świadomości oraz kompetencji medialnych i społecznych
wśród przedszkolaków, uczniów, nauczycieli, rodziców oraz seniorów i słuchaczy Uniwersytetów
Trzeciego Wieku.
Cyklicznie odbywały się:
1. Próby Zespołu Regionalnego STAROSĄDECZANIE - wtorki, środy i piątki
2. Próby Orkiestry Dętej w Barcicach - 2x w tygodniu
3. Próby Miejskiej Orkiestry Stary Sącz - poniedziałki i środy
4. Próby Chóru Gospel i Muzyki Rozrywkowej - wtorki
5. Próby Teatru Amatorskiego WEHIKUŁ CZASU - 2 razy w tygodniu
6. Treningi Tamburmajorek - 2 razy w tygodniu
7. Zajęcia w świetlicach wiejskich w Myślcu, Skrudzinie, Mostkach i w Łazach Biegonickich
8. Zajęcia sportowe na boisku Orlik w Gołkowicach - w dni pracujące
9. Zajęcia sportowe na boisku Orlik w Starym Sączu - w dni pracujące
10. Klub Filmowy Kinematograf - czwartki
11. Bezpłatne Poranki Filmowe dla dzieci - soboty
12. Wydanie dwumiesięcznika Kurier Starosądecki
W 2019 roku nadal realizowany był projekt: Kultura w Sołectwach - Edycja II - cykl warsztatów,
spotkań i wydarzeń kulturalnych na terenie Gminy Stary Sącz
W Galerii Pod Piątką miały miejsce następujące wystawy, warsztaty i spotkania kulturalne:
1. Piotr Nowiński „Światło w naturze”
2. Warsztaty malowania na jedwabiu - Ferie zimowe
3. Grażyna Petryszak „ Malowane światłem z nutką poetycką”
4. Małgorzata Kossakowska „Malarstwo”
5. III Jarmark Wielkanocny
6. Plener Malarski
7. Jarmark Bożonarodzeniowy
Działalność promocyjna i realizacja projektów w Urzędzie Miejskim.
Dział 750 rozdział 75075
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Środki tego działu zostały przeznaczone na następujące zadania:
ZAKUP WYDAWNICTW PROMOCYJNYCH:
▪ Kalendarium najważniejszych wydarzeń miasta i gminy Stary Sącz 1945-2016
▪ Jan Paweł II w Starym Sączu 16 czerwca 1999 r. – specjalne wydanie Dobrego Tygodnika
Sądeckiego
▪ Wydawnictwo: Piękna Małopolska
▪ Biuletyn Miasto i Gmina w 2019 roku
▪ Film promocyjny
▪ Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Sączu 1874 - 2019
▪ Atlas Historyczny
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▪
▪
▪

Książka: Sól, co nigdy nie wietrzeje. Cnoty świętej Kingi.
Publikacja książkowa: 14. Międzynarodowy Plener Malarski. Sympozjum Kultur Lokalnych.
Mapa i folder turystyczny „Stary Sącz i okolice”

PROMOCJA GMINY W MEDIACH:
▪ Materiały promocyjne w miesięczniku Sądeczanin
▪ Promocja na portalu: starosądeckie.info.pl
▪ Materiały promocyjne w Gazecie Krakowskiej
▪ Reklama w Dobrym Tygodniku Sądeckim
▪ Reklama w ntv.sadecka
ZAKUP GADŻETÓW PROMOCYJNYCH
Zakup koszulek dla Klubu Honorowych Krwiodawców w Starym Sączu
UROCZYSTOŚCI I IMPREZY PLENEROWE
▪ Orszak Trzech Króli
▪ Koncert Noworoczny
▪ Toast Noworoczny Starosądeckiego Biznesu
▪ Bieg Świętej Kingi
▪ Forum Polska Węgry
▪ Zjazd Sądeczan
▪ Międzynarodowy Turniej Sokolika
▪ Małopolski Wyścig Górski
▪ Dzień dziecka
▪ Diecezjalne Święto Rodzin
▪ II Bieg i Marsz Nordic Walking o Puchar Miejskiej Góry
▪ Koncert: Muzyka Zaklęta w Drewnie
▪ Jarmark Świętej Kingi
▪ Starosądecki Jarmark Rzemiosła
▪ Lachowska Micha
▪ Bieg Barana
Realizacja mikroprojektu:
Interreg „Odkrywanie zatartych śladów historii – po Starym Sączu i Lewoczy szlakiem
tajemnic”
Plan na rok 2019:
169 970,40 zł
Wykonanie:
169 650,36 zł
Realizacja projektu:
„Wartość spotkania i dialogu - o przyszłości Europy”
Projekt współfinansowany w ramach Unijnego Programu „EUROPA DLA OBYWATELI”
Plan: 30 240,00 złotych
Wykonanie: 30 180,32 zł
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PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W SOŁECTWACH Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO
1. GABOŃ:
1. Organizacja imprezy promocyjno - integracyjnej w sołectwie plan – 4000,00 zł. Wykonanie
– 3978,35 zł.
2. POPOWICE:
1. Festyn integracyjny plan – 2000,00 zł . Wykonanie – 2000,00 zł.
3. ŁAZY BIEGONICKIE:
1. Imprezy promocyjne na terenie sołectwa plan – 2985,30 zł. Wykonanie 2985,30 zł.
4. BARCICE:
1. Zakup wyposażenia do Powiatowej i Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu
(przeznaczonego dla filii w Barcicach) plan: 3500,00 zł. Wykonanie – 3500,00 zł.
2. Zakup instrumentów dętych dla Orkiestry w Barcicach plan – 2000,00 zł. Wykonanie
- 2000,00 zł.
3. Działania promujące sołectwo plan 3000,00 zł. Wykonanie 3000,00 zł.
5. BARCICE DOLNE:
1. Zakup strojów i wyposażenia dla Orkiestry Dętej w Barcicach plan - 1000,00 zł. Wykonanie
- 996,99 zł.
2. Zakup wyposażenia i materiałów do Powiatowej i Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej
w Starym Sączu (przeznaczonego dla Filii w Barcicach) plan - 2065,34 zł. Wykonanie
- 1967,33 zł.
3.Organizacja imprezy promocyjnej dla mieszkańców sołectwa plan - 3000.00 zł. Wykonanie
- 2998,41 zł.
6. MOSTKI :
1. Zorganizowanie festynu rodzinnego plan – 2706,39 zł. Wykonanie - 2706,39 zł.
7. MOSZCZENICA NIŻNA:
1.Zakup wyposażenia dla Koła Gospodyń Wiejskich w Moszczenicy Niżnej - plan 1500,00 zł.
Wykonanie - 1500,00 zł.
8. WOLA KROGULECKA:
1.Zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej w Barcicach – plan 500,00 zł. Wykonanie - 478,90 zł.
2.Zakup pomocy dydaktycznych dla filii biblioteki w Barcicach plan – 500,00 zł. Wykonanie
- 486,89 zł.
9. PRZYSIETNICA:
1.Zakup książek do Powiatowej i Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej ( filia w Przysietnicy)
– plan 1000,00 zł. Wykonanie - 999,95 zł.
2.Zakup wyposażenia dla Zespołu Regionalnego Bystro Kicora – plan 2000,00 zł. Wykonanie
– 1977,50 zł.
10. GOŁKOWICE DOLNE:
1. Organizacja imprez integracyjnych i promocyjnych sołectwa plan - 5506,69 zł. Wykonanie
- 5506,69 zł.
11. GOŁKOWICE GÓRNE:
1.Organizacja imprezy promocyjno - integracyjnej dla mieszkańców wsi plan – 10.000,00 zł.
Wykonanie - 9942,36 zł.
12. MOSZCZENICA WYŻNA:
1. Powiatowa i Miejsko Gminna Biblioteka Filia Moszczenica Wyżna – 1991,00 zł.
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2. Organizacja zajęć dla dzieci plan – 1000 zł. Wykonanie - 997,97 zł
13. MYŚLEC:
1. Organizacja imprez promocyjno - integracyjnych dla mieszkańców – plan 1711,28 zł.
Wykonanie - 1710,68 zł.
DZIAŁ 9221
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
Rozdział 92195
Pozostała działalność
Paragraf 2820
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.
Dotacja na prowadzenie Muzeum Regionalnego im. Seweryna Udzieli w Starym Sączu
Plan 73 000,00 zł.
Wykonanie – 73 000,00 zł.
Towarzystwo Miłośników otrzymało dotacje na prowadzenie Muzeum Regionalnego w Starym
Sączu w latach 2018 - 2020. Zgodnie z zawartą umową Zleceniobiorca składa sprawozdanie
częściowe z wykonania zadania publicznego w terminie 30 dni od dnia zakończenia roku
budżetowego.
Dotacje przyznane w ramach „małych grantów”
1. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych GNIAZDO
Nazwa zadania: Integracyjna Grupa Teatralna – 10 lat
Wysokość przyznanej dotacji: 10.000,00 zł (wykorzystana w całości)
2. Stowarzyszenie Sądeckie Rycerstwo Zakonu Księżnej Kingi
Nazwa zadania: Organizacja Turnieju Rycerskiego w ramach Jarmarku Świętej Kingi
Wysokość przyznanej dotacji: 9.855,00 zł.
Wykorzystana i rozliczona w wysokości: 9.611,80 zł.
Pozostałe środki wydatkowano na zakup niezbędnych materiałów do organizacji uroczystości
i imprez promocyjnych oraz na dofinansowanie do przedsięwzięć organizowanych przez inne
podmioty.
Powiatowa i Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu
Powiatowa i Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu jest główną
samorządową biblioteką miasta, gminy Stary Sącz i Powiatu Nowosądeckiego, zapewnia obsługę
biblioteczną mieszkańcom powiatu i miasta, służy ich rozwijaniu, zaspakajaniu potrzeb czytelniczych
i informacyjnych, a także upowszechnianiu wiedzy, nauki i rozwojowi kultury.
Współdziała z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury,
organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych
społeczeństwa.
Dba również o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na
terenie Powiatu Nowosądeckiego realizując zadania biblioteki powiatowej.
Rok 2019 obfitował w ważne wydarzenia między innymi wydano książkę o patronie
Biblioteki „Wiktor Bazielich (1892-1963) Historyk Starego Sącza” autorstwa prof. dra hab. Piotra
Bilińskiego.
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Rok ten był jednocześnie czasem intensywnej pracy. Zgodnie z przyjętym na 2019 rok planem
działania Biblioteka podejmowała wiele interesujących inicjatyw skupiających wokół biblioteki
i książki wszystkich miłośników czytania i czyniła starania, aby starosądecka Książnica była
widoczna w środowisku lokalnym i brała czynny udział w życiu kulturalnym Starego Sącza i nie
tylko. Poprzez różnorodne działania budowano wizerunek Biblioteki jako instytucji otwartej,
przyjaznej i dostosowanej do potrzeb odbiorców.
Biblioteka realizowała swoje zadania w oparciu o :
•

•
•

Dział Udostępniania Zbiorów, w skład którego wchodzi:
o Wypożyczalnia dla Dorosłych z Czytelnią,
o Oddział dla Dzieci i Młodzieży,
o 4 Filie Biblioteczne na terenie Gminy Stary Sącz: Barcice, Gołkowice, Moszczenica,
Przysietnica.
Dział Instrukcyjno-Metodyczny,
Dział Księgowości.

W 2019 roku w Bibliotece odnotowano 98 075 odwiedzin w tym 32 072 w PiMGBP
w Starym Sączu oraz 66 003 w filiach bibliotecznych.

Ogółem zarejestrowano 5 549 czytelników:

Czytelnicy Powiatowej i Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu i Filiach
Bibliotecznych stanowią ponad 20,59 % mieszkańców Gminy Stary Sącz.
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W 2019 roku wypożyczono 89 036 książek, czasopism, gazet i multimediów,
w tym 35 742 w 4 filiach bibliotecznych w Gminie Stary Sącz.

Utrzymuje się duże zainteresowanie zasobami Internetu. W okresie sprawozdawczym 11 496 osób
korzystało z Internetu w tym 3 950 w PiMGBP w Starym Sączu.
Ogólnie na zakup nowości wydawniczych i multimediów przeznaczono 50 774,00 złotych
zakupiono 2 817 egz. w tym z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 1 - Zakup
nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków finansowych Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa - zakupiono 1382 egz. za 25 000,00
złotych.

książki z
zakupu
2 817 egz.
multimedia
196 egz.

dary
2 462 egz.

5 475
egz.
Dodatkowo od osób prywatnych i instytucji otrzymaliśmy w darze 2 462 książek, które wzbogacają
nasz księgozbiór.
Aby urozmaicić ofertę Biblioteka wykupiła również dostęp do e-książek w portalu IBUK LIBRA.
W roku 2019 zakupiono również 42 czasopisma.
W 2019 roku Powiatowa i Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu rozpoczęła
realizację zadania z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 „Infrastruktura
bibliotek 2016–2020” pt. Budowa Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym
Sączu Filii w Przysietnicy wraz z infrastrukturą techniczną:
Koszt zadania wynosi:
2 382 748,00 złotych
Koszt własny
595 687,00 złotych
Instytutu Książki
1 787 061,00 złotych
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Budowa Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu Filii w Przysietnicy wraz
z infrastrukturą techniczną – wizualizacja

Zrealizowane projekty i pozyskane środki
•

Program Literatura i Czytelnictwo. Priorytet 2 Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek
publicznych. Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego biblioteka starosądecka
otrzymała w 2019 roku 25 000,00 złotych.
• Partnerstwo dla Książki 2019. Otrzymano dofinansowanie ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu
Partnerstwo dla Książki, na realizację projektu: Maraton Literacki - 18 000,00 zł - zostało
zorganizowane 40 spotkań autorskich dla 1743 czytelników bibliotekach publicznych
powiatu nowosądeckiego.
• Wypożyczalnia Czytaka, czyli odtwarzacza cyfrowej książki mówionej dla osób
niewidomych i słabowidzących.
• Wolne Lektury. Oferuje dostęp do darmowych e-booków i audiobooków.
• Bibliografia Małopolski tworzą bazę bibliograficzną o Małopolsce oraz dzieła autorów
piszących z tego regionu
• CWPN Academica. Biblioteka Narodowa udostępnia zbiory przez Cyfrową Wypożyczalnię
Publikacji Naukowych Acadamica.
• Z książką na START. Realizowany w ramach Instytutu Książki, skierowany do najmłodszych
czytelników, trzylatków miasta i gminy Stary Sącz.
• Ojce i Dziatki . Współpraca w realizacji Projektu Fundacji Czas Dzieci w ramach
programu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Mecenat Małopolski
• Dyskusyjny Klub Książki. Spotkania dla osób, które lubią czytać i rozmawiać
o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie. Książki przekazuje w ramach
projektu Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie.
Oprócz statutowej działalności, jaką jest gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów,
Biblioteka podejmuje działania służące popularyzacji książek i zdobywaniu nowych czytelników.
PiMGBP w Starym Sączu i Filie zadbały o bogatą ofertę edukacyjno - kulturalną dla
odbiorców w każdym wieku. Dane statystyczne za 2019 rok pozwalają stwierdzić, że trafiamy z naszą
ofertą w potrzeby użytkowników. Świadczy o tym fakt, że w ubiegłym roku odwiedziło 98 075 osób
uczestnicząc w spotkaniach, imprezach, akcjach i różnego rodzaju zajęciach.
Istotną sprawą jest fakt, że wszystkie proponowane działania są bezpłatne, co oznacza, że są
one dostępne również dla tych, którzy nie mają możliwości skorzystania z komercyjnych propozycji
kulturalnych oferowanych przez inne instytucje na terenie Starego Sącza jak i powiatu
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nowosądeckiego.
Wpisując się w potrzeby kulturalne mieszkańców miasta i gminy oferowane były różnorodne
przedsięwzięcia kulturalne. W 2019 r. były to m. in.: wystawy, spotkania autorskie, konkursy,
warsztaty komputerowe i językowe, akcje Międzynarodowa Galicyjska Jesień Literacka. Spotkania
z lokalnymi twórcami, Dyskusyjne Kluby Książki, ogólnopolskie akcje: Noc Bibliotek, Narodowe
Czytanie i Tydzień z Internetem, spotkania i koncerty, lekcje biblioteczne, lekcje i warsztaty
regionalne, konkursy, zajęcia edukacyjne dla dzieci jak i dorosłych. To tylko niewielka część działań
edukacyjno - kulturalnych realizowanych przez PiMGBP i Filie biblioteczne.
W 2019 roku zorganizowano wiele różnorodnych form upowszechniających książkę
i czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. Główny cel tych działań to dotarcie do jak najszerszej grupy
młodych odbiorców poprzez różnego typu imprezy czytelnicze, bloki zajęć feryjnych i wakacyjnych,
konkursy, spotkania autorskie, multimedialne lekcje biblioteczne, cykliczne zajęcia i imprezy, mające
na celu wszechstronny rozwój dzieci. Działania skierowane do grup zorganizowanych i czytelników
indywidualnych, cieszyły się bardzo dużą popularnością.
W bibliotece na spotkaniach autorskich, promocjach z czytelnikami gościli między innymi: Jarosław
Kaczmarek, Barbara Paluchowa, Zbigniew Masternak, Kacper Dąbrowski, Jayeon Kim, Jadwiga
Marzec, Grażyna Kulig, Szymon Hołownia, Adam Ziemianin, Andrzej Warzecha, Andrzej K. Torbus,
Janusz Szot, Joanna Babiarz, Agata Kołakowska, Anna Totoń, Adam Gocek, Jolanta Kosecka,
Małgorzata Kaczanowska, Marek Sikorski, Wojciech Widłak, Tadeusz Duda, Andrzej Długosz, Lajos
Győrfi, Marcin Kozioł, Urszula Palusińska, Justyna Bednarek, Switłana Bresławska z Ukrainy,
Kazimierz Burnat z Wrocławia, Jan Dydusiak z Sydney, Artur Grabowski z Ciężkowic, Andrzej
Jagoda z Tuchowa, Stefan Jurkowski z Warszawy, Krystyna Konecka z Białegostoku, dr Lam Quang
My z Wietnamu, Tamara Łucenko i Julia Sudus z Ukrainy, Wladimir Sztokman z Rosji, Andrzej
Grabowski, Paweł Wakuła, Krzysztof Pomietło, Jerzy Gutkowski, Izabela Skrzypiec-Dagnan, Wanda
Łomnicka-Dulak, Danuta Sułkowska, Dajana Maślanka, Piotr Maślanka.

Powiatowy Dzień Bibliotekarza z udziałem Szymona Hołowni

W starosądeckiej bibliotece można było obejrzeć następujące wystawy: „Węgierska dusza
i wyobraźnia – rzeźby Lajosa Győrfi”, wystawa ilustracji z książek: „Pinokia”, „Kopciuszka”,
„Wyspy skarbów” „Światy Innocentiego” Roberto Innocenti (ur. 16 lutego 1940) – włoskiego
ilustratora, Wystawę indywidualnych prac malarskich - rezultat Międzynarodowego Pleneru
Malarskiego projektu realizowanego przez CKiS w Starym Sączu, wystawę fotograficzną
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prezentującą piękno Lewoczy. Wystawę Ojciec Święty Jan Paweł II w Starym Sączu 16 czerwca
1999 r., Wystawę prac Grażyny Kulig, wystawę prac Emanueli Pawłowskiej.
Wystawy:

Węgierska dusza i wyobraźnia – rzeźby Lajosa Győrfi

Lewocza – Miasto Mistrza Pawła

W roku 2019 Starosądecką Bibliotekę oraz jej Filie odwiedziło 98 075 użytkowników.
Szczegółowy wykaz zawarty jest w analizie działalności poszczególnych działów Biblioteki Głównej
i jej Filii.
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Biblioteka starosądecka oraz jej filie realizując swoje zadania statutowe współpracuje
z wieloma instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami: Starostwem Powiatowym w Nowym Sączu,
Urzędem Miejskim w Starym Sączu, Bibliotekami powiatu nowosądeckiego, Stowarzyszeniem Na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych GNIAZDO, Stowarzyszeniem Mieszkańców Przysietnicy,
Stowarzyszeniem Miasto Świętej Kingi, Stowarzyszeniem „Amici Hungariae”, Stowarzyszeniem
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Barciczanie, Powiatowym Urzędem Pracy, Fundacją Rozwoju Ziem Górskich, Fundacją Sądecką,
Muzeum Regionalnym – Towarzystwem Miłośników Starego Sącza.
Podczas wizyt studyjnych starosądecką bibliotekę odwiedziło 187 bibliotekarzy z bibliotek
Powiatu Żywieckiego, Limanowskiego, z Oświęcimia, z Krosna z miasta partnerskiego Keszthely,
delegacja z Francji, seniorzy z Krynicy, seniorzy UJ z Krakowa.
Biblioteka to miejsce na miarę dzisiejszych czasów i nowoczesnych technologii, w którym
przenikają się wzajemnie działania kulturalne, edukacyjne, informacyjne, multimedialne, społeczne
i rozrywkowe. Biblioteka to miejsce spotkań wielu różnych środowisk oraz osób. Mamy nadzieję, że
bogata oferta edukacyjno-kulturalna i wysoka jakość usług bibliotecznych świadczonych przez
PiMGBP w Starym Sączu dociera do jak największej liczby odbiorców z terenu naszej Gminy.
8.3 Turystyka i Rekreacja
Informacja Turystyczna
Punkt Informacji Turystycznej dla wszystkich gości odwiedzających Stary Sącz i okolice
działa nieprzerwanie od 7 lat. Obecnie wciąż jest w trakcie rozwoju i rozbudowy.
Pierwotnie punkt zlokalizowany był w Rynku tuż obok Muzeum Regionalnego, (bliźniacza
kamienica Domu na Dołkach) pod adresem Rynek 5. Informacja turystyczna była połączona tam
z „Galerią Pod Piątką”, Komisem Sztuki i Rękodzieła lokalnych artystów oraz sprzedażą map,
widokówek i przewodników regionalnych. Tak, więc w jednym miejscu zebrane zostało wszystko to,
co turystę może zainteresować.

W kwietniu 2019 r. w związku z remontem budynku „ Galerii pod Piątką”, Punkt Informacji
Turystycznej tymczasowo przeniesiony został się pod adres ul. plac Świętej Kingi 2 (50 m od
głównego wejścia do Klasztoru Klarysek). W nowym obiekcie, po rozbudowie, oprócz sal
wystawowych dla dzieci i młodzieży lokalizację znajdzie właśnie tu unowocześnione Centrum
Informacji Turystycznej.
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Wizualizacja nowego obiektu „Galerii pod Piątką” z nową siedzibą Centrum Informacji Turystycznej.

Liczbę turystów polskich i cudzoziemców, którzy odwiedzili w 2019 roku Punkt Informacji
Turystycznej przedstawiają poniższe wykresy:
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W 2019 r. uruchomiono procedurę realizacji kolejnego projektu, który przyczyni się do
wzrostu prestiżu i zainteresowania turystycznego Starym Sączem, a mianowicie budowę ścieżki
w koronach drzew na Miejskiej Górze.
Ścieżka będzie zaczynała się na szczycie Miejskiej Góry w poziomie gruntu i wyposażona
będzie w hamaki, mostki oraz fragment szklanej podłogi tuż przed zakończeniem z niewielkim
pomostem i z widokiem na Stary Sącz, wyniesionym 18 metrów nad poziom gruntu. Atrakcja będzie
miała długość ok. 218 m. Oprócz aspektu przyrodniczego będzie miała również wątek historyczny,
na jej trasie zostanie przedstawiona historia Starego Sącza. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem
powinna być gotowa z końcem czerwca 2021 roku.
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8.4 Polityka i Pomoc Społeczna
Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu to nie tylko redystrybucja środków
finansowych, ale też przede wszystkim świadczenia niepieniężne – usługowe, które przyczyniają się
do poprawy życia Starosądeczan. Do nich można zaliczyć różne projekty i programy realizowane
w obszarze pomocy społecznej i omówione poniżej.
•

Pomoc Żywnościowa PO PŻ

Pomoc Żywnościowa PO PŻ to dystrybucja pełnowartościowych produktów żywnościowych
z długoterminowym okresem spożycia. Dystrybucją żywności zajmuje się Fundacja „Będzie Dobrze”,
która wydaje żywność z częstością raz na 2 miesiące. Żywność wydawana jest w budynku dworca
PKP w Starym Sączu. Żywność zwykle wydawana jest od września do kwietnia następnego roku.
Odpowiedni wniosek składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej, który po pozytywnym
zakwalifikowaniu wydaje skierowanie do udzielenia pomocy PO PŻ. Asortyment to zróżnicowane
produkty według określonej specyfikacji przydzielane ilościowo na członka rodziny. Przydział
obejmuje aż 50,45 kg asortymentu na osobę.
Z dystrybucją żywności związane są działania towarzyszące: warsztaty kulinarne, warsztaty
edukacji ekonomicznej, warsztaty żywieniowe, warsztaty dot. przeciwdziałaniu marnowania
żywności.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 (PO PŻ) jest krajowym programem
operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym,
który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014
z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
(Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD.
Liczba rodzin objęta programem – 343,
Liczba osób w rodzinach – 1120,
Wydano 48 ton żywności w formie 3626 paczek żywnościowych.
Żywność wydawano 30 marca i 8 – 10 czerwca 2019 roku. Warsztaty kulinarne odbyły się w styczniu,
lutym, kwietniu 2019 roku.
•

Wypożyczalnia Sprzętu Ortopedycznego

Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi wypożyczalnię sprzętu ortopedycznego.
W wypożyczalni znajdują się:
- 4 wózki inwalidzkie,
- 4 chodziki na kołach,
- 2 chodziki lekkie (balkoniki),
- 3 pary kul,
- 2 łóżka rehabilitacyjne sterowane elektronicznie,
- rowerek rehabilitacyjny,
- lampa grzewcza na podczerwień (zagojeniowa),
- koncentrator tlenu,
- mata masująca,
- materac antyodleżynowy.
W 2019 r. wypożyczono 33 razy sprzęt rehabilitacyjny. Średni okres, na który wypożycza się sprzęt
to ok. 3-4 miesiące.
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•

Realizacja pomocy w formie przydzielania drewna opałowego

Mieszkańcom Gminy Stary Sącz Ośrodek Pomocy Społecznej w 2019 roku udzielał również pomocy
w formie przydzielania drewna opałowego z zasobów gminy tj. pozyskiwanego w lasach
komunalnych oraz pochodzących z usuwania zadrzewień na terenach stanowiących własność Gminy.
Ośrodek przydziela drewno opałowe w oparciu o spełnienie kryterium dochodowego określonego
w ustawie o pomocy społecznej, bądź ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową. Drewno
opałowe wydawane jest przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu.
Przydzielono drewno opałowe 7 osobom (rodzinom), w tym przydzielono łącznie 41,5 metra
bieżącego drewna o wartości netto 4.894,50 zł.
•

Profesjonalizacja i specjalizacja pomocy społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuuje reorganizację pomocy społecznej. Celem reformy
jest podniesienie jakości świadczonych usług głównie poprzez profesjonalizację i efektywniejszą
obsługę osób i rodzin szukających wsparcia. W 2019 roku uzyskano dotację z Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego na ten cel w wysokości 70.586,00 zł w ramach programu rozwoju pomocy
społecznej, obszar „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w ośrodkach pomocy społecznej”.
Główny nacisk został położony nie na dystrybucję świadczeń pieniężnych, ale na rozwój
pracy socjalnej i usług społecznych rozumianych jako udzielanie wsparcia w rozwiązywaniu
problemów społecznych i przezwyciężaniu trudności. Ustawa o pomocy społecznej określiła
nieformalną strukturę ośrodków pomocy społecznej poprzez przypisanie im zadań z zakresu
własnego jak i zadań zleconych, nie określając jednocześnie zadań priorytetowych. Z tego powodu,
ale także z faktu podejmowania przez ośrodki dodatkowych, pobocznych zadań, praca socjalna przez
lata traciła na znaczeniu, natomiast rola pracownika socjalnego dryfowała w stronę pracy urzędniczej
tj. do przyjmowania wniosków, prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawaniu decyzji.
Z powyższych względów niezwykle istotne jest wprowadzanie nowych rozwiązań w pracy
pracowników socjalnych.
Wyodrębnienie specjalistycznych zespołów pozwoliło pracownikom socjalnym
specjalizować się w danym obszarze pracy z drugim człowiekiem np. pracy socjalnej, czy usługach
pomocy społecznej i jeszcze efektywniej pomagać innym, a jednocześnie usprawni to
funkcjonowanie samego Ośrodka. W Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Sączu pośród grona
pracowników socjalnych wyłonione zostały następujące zespoły:
1) Zespół Administracyjny, (wydawanie decyzji, prace administracyjne, obsługa wypłat)
2) Zespół Pracy Socjalnej, (praca socjalna, kontrakty socjalne, projekty socjalne)
3) Zespół Świadczeń Społecznych, (przyznawanie świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:
zasiłki stałe, okresowe, celowe oraz dożywianie)
4) Zespół Usług Pomocy Społecznej, (usługi opiekuńcze, domy pomocy społecznej, środowiskowy
dom samopomocy, schronienie dla bezdomnych). Biura w Ośrodku tak zostały rozmieszczone, aby
umożliwić zespołom osobną pracę, co ułatwi wymianę doświadczeń i przyczyni się do standaryzacji
pracy. Klienci Ośrodka z łatwością także trafią do odpowiedniego zespołu, gdyż wprowadzono jasne
oznaczenia stanowisk wewnątrz obiektu.
•

Programu „Opieka 75 plus”.

Jedną z form wspierania osób starszych określoną w przepisach ustawy o pomocy społecznej
są usługi opiekuńcze, w tym również usług specjalistyczne, których głównym celem jest pomoc
w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Liczba
osób korzystających z tej formy wsparcia stale rośnie, a główną grupą jej beneficjentów są osoby
samotne w wieku 75 lat i więcej. Chcąc zwiększyć zasięg programu „Opieka 75+”, Ministerstwo
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Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej postanowiło wprowadzić zmiany do programu i rozszerzyć
grupę jego adresatów o gminy do 40 tys. mieszkańców. Zmiana ta umożliwiła przystąpienie Gminy
Stary Sącz do programu.
Program jest skierowany do osób samotnych powyżej 75 roku życia. Pozwolił zatrudnić
w naszej gminie dodatkową opiekunkę środowiskową, a to oznacza ok. 7 nowych godzin opieki
więcej codziennie nad seniorami. W ten sposób zabezpieczono dla 6, a może nawet 8 osób starszych
opiekę, po kilka godzin tygodniowo.
Środki z dotacji – 40.080,50 zł
Środki własne gminy – 45.674,40 zł
Liczba osób – 21
Liczba dodatkowych godzin – 2.567,50
Okres realizacji zadania: styczeń - grudzień 2019 r.
•

Opieka wytchnieniowa

W ramach usług opiekuńczych Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu od sierpnia 2019 r.
realizował Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019, finansowany ze środków
Solidarnościowego Funduszu Wspierania Osób Niepełnosprawnych. Opieka wytchnieniowa ma na
celu odciążyć opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych
obowiązków lub zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskują czas dla siebie.
Program dotyczy członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: dziećmi
z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej
opieki lub pomocy innej osoby, w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej
egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego
leczenia, rehabilitacji i edukacji, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
Ilość osób w programie: 2.
Ilość zrealizowanych godzin opieki wytchnieniowej: 240.
Kwota wydatkowana: 6.480,00 zł.
Opieka wytchnieniowa realizowana była w formie umowy zlecenia i zakupu usług.
•

Usługa „Mobilnego Psychologa”.

Mobilny Psycholog działa na terenie Gminy Stary Sącz. Pracownicy socjalni Zespołu Pracy
Socjalnej wyszli z inicjatywą zaangażowania Mobilnego Psychologa. Zauważono, że w rodzinach
gdzie występują zaburzenia psychiczne, problemy opiekuńczo - wychowawcze lub przemoc sporą
barierą jest nawiązanie pierwszego kontaktu z psychologiem czy terapeutą. Specjaliści ci zwykle
przyjmują w gabinetach ośrodków pomocy społecznej, ośrodkach interwencji kryzysowej.
Tymczasem istnieje pewna niechęć do korzystania z instytucjonalnych form pomocy rozumianych
tradycyjnie - wiadomo, gdzieś trzeba się zapisać, postać w kolejce, a być może ktoś nas zauważy
i będziemy już nastygmatyzowani. Z powyższych względów, pragnąc przełamać tę barierę,
wprowadziliśmy konsultacje psychologiczne w miejscu zamieszkania tj. w środowisku w jakimś
stopniu komfortowym, znanym klientowi i co ważne dyskretnym.
Mobilny Psycholog został zatrudniony w ramach Punktu Konsultacyjnego działającego
w ramach struktury Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu.
•

„Szkoła dla Rodziców”.

Ośrodek Pomocy Społecznej uruchomił w maju 2019 r. „Szkołę dla Rodziców”. „Szkoła dla
Rodziców” to program spotkań dla matek i ojców, którzy szukają sposobu na nawiązanie głębszych
i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Jej głównym celem jest wspieranie rodziców
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w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego
porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe
kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu
i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku. Główne motto „Szkoły dla Rodziców
i Wychowawców” brzmi: „Wychowywać to kochać i wymagać”.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w Szkole pracownicy socjalni Ośrodka
kwalifikowali jej uczestników. Zajęcia to cykl dziesięciu cotygodniowych spotkań w Ośrodku
Pomocy Społecznej dla 15 uczestników. „Szkoła dla Rodziców” została finansowana przez Ośrodek
Pomocy Społecznej , który przeznaczył na to zadanie 2.215,00 zł oraz Gminną Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. „Szkołę dla Rodziców” prowadziła Fundacja Ostoja
– Zespół Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej.
•

Świąteczna Akcja Mikołajkowa

19 grudnia 2019 r. Zespół Pracy Socjalnej zorganizował świąteczną akcję „Święty rozdaje
prezenty" w Centrum Kultury "Sokół" w Starym Sączu. Dzięki wsparciu lokalnych firm pracownicy
Zespołu Pracy Socjalnej przygotowali wartościowe paczki świąteczne dla kilkunastu rodzin naszej
Gminy.
Spotkanie z podróżnikiem, "selfi" z Mikołajem i adopcja samotnego pluszaka – to dalsze
atrakcje spotkania. Akcja spotkała się z bardzo dużym odzewem ze strony starosądeckich podmiotów
prywatnych, co jest warte podkreślenia. Funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej
tym razem w roli świętych Mikołajów przekazali dzieciom maskotki, pluszaki i inne cenne upominki .
•

Grupa Wsparcia Al Anon rozpoczęła działalność w Ośrodku

Al-Anon jest jedyną światową organizacją, która oferuje samopomocowy program zdrowienia
dla rodzin i przyjaciół alkoholika, bez względu na to, czy alkoholik szuka pomocy, czy nie, czy
uświadamia sobie istnienie problemu z piciem, czy nie. Członkowie dają oraz otrzymują wsparcie
i zrozumienie przez wzajemną wymianę doświadczenia, siły i nadziei. Dzielenie się podobnymi
problemami łączy poszczególne osoby i grupy razem w granicach tego, co jest chronione, poprzez
zasadę anonimowości.
Spotkania odbywają się w poniedziałki od godz. 16.00 w siedzibie Ośrodka.
•

Współpraca z innymi organizacjami

Wzorem lat poprzednich Ośrodek Pomocy Społecznej chętnie nawiązywał współpracę
z innymi organizacjami prowadzącymi różnorakie projekty skierowane do mieszkańców gminy,
powiatu jak i całego województwa. Współpraca ta polegała na upowszechnianiu informacji
obejmujących projekty (ulotki, plakaty, strona internetowa OPSu), pomocy w rekrutacji,
organizowanie spotkań informacyjnych dla chętnych, prowadzenie przez proces rekrutacji i dalsza
motywacja do uczestnictwa w projektach, etc.
22 stycznia 2019 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej odbyło się spotkanie rekrutacyjne do
projektu "Szybki powrót na rynek pracy - wsparcie dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo
z powiatu nowosądeckiego”. Zainteresowanie projektem wśród osób bezrobotnych było
nadspodziewanie duże, na co wskazała frekwencja podczas spotkania. Mamy nadzieję, że wiele osób
bezrobotnych z naszej gminy pozytywnie przejdzie rekrutację i finalnie ukończy projekt, a przede
wszystkim znajdzie satysfakcjonujące zatrudnienie. Projekt jest przeznaczony dla osób w wieku 30+,
pozostających bez pracy (bezrobotne lub bierne zawodowo), zamieszkujących w powiecie
nowosądeckim.
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Podjęto między innymi następujące inicjatywy:
- Rozpropagowano projekt dla niepełnosprawnych studentów i absolwentów „Graduat On”,
- Rozpropagowano Projekt Centrum Integracji Społecznej - „Aktywnie i skutecznie”,
- Rozpropagowano szkolenie – uzależnienia multimedialne wśród dzieci organizowane w Centrum
Rehabilitacyjnym w Starym Sączu od 2 do 5 kwietnia 2019 r.,
- 26 marca 2019 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Sączu odbyło się szkolenie z zakresu:
Procedura "Niebieskiej Karty", kompleksowe szkolenie dla Służb i Instytucji. W szkoleniu brali
udział przedstawiciele: Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy
w Gminie, pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej, policjanci Komendy Policji w Starym
Sączu, asystenci rodziny Placówki Wsparcia Dziennego w Starym Sączu, pedagodzy szkolni z Barcic
i Starego Sącza, kuratorzy sądowi z Nowego Sącza wraz z ich przewodniczącym,
- Rozpropagowano projekt „Nowa praca – Nowe Możliwości”,
- Rozpropagowano drugi nabór do projektu "Małopolska Niania 2.0",
- Od maja 2019 Punkt Konsultacyjny rozszerzył swoją ofertę o poradnictwo z zakresu mediacji
i socjoterapii,
- Rozpropagowano projekt „Małopolska myśli o Powracających”,
- Rozpropagowano akcję informacyjną „Pełni mocy przeciw przemocy”,
- Rozpropagowano akcję mającą na celu przekwalifikowanie zawodowe i zatrudnienie głównie kobiet
w zawodach związanych z logistyką. Pomysłodawcą akcji była firma „Batim”. Zorganizowano
spotkanie informacyjno – rekrutacyjne w dniu 5 lipca 2019 r.,
- Informowano na stronie internetowej o zmianach zachodzących w „Programie 500+” (rozszerzenie
programu), o sposobie uzyskania dożywiania w szkołach etc.
- 8 sierpnia 2019 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej zorganizowano szkolenie dla rodziców z zakresu
uzależnień młodzieży od multimediów,
- 8 sierpnia 2019 r. z przedstawicielami Wojewódzkiego Urzędu Pracy odbyło się otwarte spotkanie
dotyczące aktywizacji zawodowej. Warto zaznaczyć, że całej akcji patronował Burmistrz Starego
Sącza Pan Jacek Lelek, który w imieniu Gminy Stary Sącz podpisał z Województwem Małopolskim
- Wojewódzkim Urzędem Pracy porozumienie o zawiązaniu współpracy na rzecz nowych możliwości
rozwoju zawodowego osób dorosłych w związku z realizacją przez Wojewódzki Urząd Pracy
w Krakowie projektów: „Kierunek Kariera”, „Kierunek Kariera Zawodowa” oraz „Nowy Start
w Małopolsce”. Spotkanie było dużym sukcesem. Udział w nim wzięło ponad 40 osób, w tym 15
złożyło gotowe deklaracje uczestnictwa w ww. programach.
- 21 sierpnia 2019 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej dyżurowali pracownicy Wojewódzkiego Urzędu
Pracy. Dyżur miał związek z odbytym dla mieszkańców gminy spotkaniem w dniu 8 sierpnia, podczas
którego zaprezentowano ofertę aktywizacji zawodowej,
- Rozpropagowano pomoc świadczoną przez Wspólnotę Anonimowych Narkomanów (Narcotics
Anonymous) Region Polska,
- Pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu we współpracy z Urzędem
Miejskim pomogli w dystrybucji Zestawów Oszczędności Energii - Małopolska w Zdrowej
Atmosferze. Zestaw dedykowany był dla osób/rodzin dotkniętych tzw. "ubóstwem energetycznym".
Celem akcji było poszerzenie świadomości o nowoczesnych sposobach oszczędzania energii, co dla
rodzin dotkniętych ubóstwem materialnym ma niebagatelne znaczenie. Zestaw pomaga oszczędzić
energię elektryczną, wodę, efektywniej wykorzystać ciepło CO,
- Rozpropagowano i zachęcano klientów Ośrodka (seniorów) do uczestnictwa w Dziennym Domu
Seniora prowadzonym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” od
października 2019 r.,
- 9 października 2019 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej odbyło się spotkanie z pedagogami
starosądeckich szkół. Podczas spotkania omówiono praktyczne aspekty wypełniania "Niebieskich
Kart" w kontekście szkoły i dziecka: jak rozpoznać przemoc w rodzinie, w jakich warunkach i z kim
wypełniać kartę, jak zadbać o bezpieczeństwo ofiary, które instytucje świadczą pomoc w tym zakresie
- od dnia 16 października 2019 r. w Ośrodku w ramach Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień
i Przemocy w Rodzinie zaczął dyżurować specjalista terapii uzależnień. Dyżury odbywają się co dwa
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tygodnie. Porady adresowane będą zarówno do osób uzależnionych jak i członków ich rodzin,
- Dzięki wsparciu lokalnych firm pracownicy Zespołu Pracy Socjalnej przy Ośrodku Pomocy
Społecznej zorganizowali najpilniejsze remonty dla rodzin z naszej gminy, które własnym staraniem
nie mogły sobie pozwolić na taki wydatek. Akcja spotkała się z bardzo dużym odzewem ze strony
starosądeckich podmiotów prywatnych, co jest warte podkreślenia. Hasło - „Społeczna
odpowiedzialność biznesu” jest także udziałem starosądeckich przedsiębiorców. Okazuje się, że
prowadzenie działalności gospodarczej w ich wydaniu to nie tyko aktywność ekonomiczno –
rynkowa, ale także unikalny sposób myślenia wpływający pozytywnie na sferę społeczną i wartości
humanistyczne. Nasi donatorzy propagują wysokie etyczne standardy działania i pracy,
- Rozpropagowano projekt aktywizujący zawodowo „Dobry czas na akceptację do zmian”,
- Rozpropagowano projekt aktywizujący zawodowo „Małopolska Fabryka Aktywizacji POWER”.
8. 5 Transport i drogi
Transport
Gmina przekazała w roku 2019 dotację w wysokości 522 971,00 zł - z tytułu wykonywania
przewozów przez MPK Sp. z o.o. (na terenie Gminy Stary Sącz – zgodnie z porozumieniem
międzygminnym).
Gmina w roku 2019 udzieliła pomocy finansowej w wysokości 10 000,00 zł w formie dotacji celowej
Miastu Nowy Sącz na dofinansowanie do połączenia kolejowego w związku z budową mostu na
rzece Dunajec w Nowym Sączu.
Drogi gminne
W roku 2019 zakupiono materiały i wyposażenie na drogi gminne /korytka odwadniające,
znaki drogowe, progi zwalniające, kruszywo, elementy kanalizacji deszczowej itp./ na kwotę
166 495,85 zł, w tym z funduszu sołeckiego na kwotę 19 850,87 zł.
W roku 2019 wykonano remonty dróg gminnych na łączną kwotę 972 676,96 zł, w tym z funduszu
sołeckiego na kwotę 310 624,30 zł :
• Remont odwodnienia w Mostkach – 1 230,00 zł.
• Remont nawierzchni chodników w ciągu ul. Morawskiego – 9 360,55 zł.
• Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych – 317 574,93 zł.
• Remont schodów na os. 1000-lecia – 4 600,00 zł.
• Remont elementów mostu na rzece Poprad w ciągu drogi gminnej Popowice – Cyganowice –
zaangażowanie – 3 042,53 zł.
• Remont drogi wzdłuż Dunajca w miejscowości Gołkowice Górne – 20 000,00 zł.
• Remont ciągu pieszego przy ul. Żwirki i Wigury – 51 885,41 zł.
• Remont drogi gminnej Na Stawki w km 0+130 – 0+239 w m. Barcice Dolne – 18 868,20 zł.
• Remont drogi gminnej „Do Kapliczki” w km 0+000 – 0+170 w m. Moszczenica Wyżna
- 37 455,76 zł.
• Remont drogi gminnej „Do Hebdów” w km 0+000 – 0+198 w m. Myślec – 32 421,90 zł.
• Remont drogi gminnej „Wola Krogulecka - Brzezowica” w km 0+900 – 1+060 w m. Wola
Krogulecka – 42 656,01 zł.
• Remont drogi gminnej „Łazy Biegonickie - Żeleznikowa w Gaju” w km 0+686 – 0+791 w m.
Łazy Biegonickie – 58 819,27 zł.
• Remont nawierzchni betonowej drogi Popowice - Maliniki w Popowicach – 46 664,97 zł.
• Remont nawierzchni betonowej drogi Gaboń Praczka – Do Szabli w m. Gaboń Praczka
– 58 283,55 zł.
• Remont nawierzchni betonowej i odwodnienia w ciągu dróg w m. Barcice – 51 116,46 zł.
• Remont nawierzchni betonowych i odwodnienia w ciągu dróg na terenie gminy Stary Sącz
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– 41 101,07 zł.
Remont nawierzchni betonowej drogi Przysietnica – Na Podoliska w m. Przysietnica
– 61 537,75 zł.
Remont nawierzchni betonowych w ciągu dróg w m Barcice Dolne, Gaboń – 14 176,14 zł.
Remont nawierzchni i odwodnienia dróg na terenie gminy Stary Sącz - sołectwo Skrudzina
– 27 121,13 zł.
Remont nawierzchni dróg na terenie gminy Stary Sącz – sołectwo Barcice Dolne
- 15 537,85 zł.
Remont nawierzchni i odwodnienia dróg na terenie gminy Stary Sącz – sołectwo Gaboń
- 16 884,21 zł.
Remont odwodnienia drogi „Na Pustki” w Moszczenicy Niżnej – 15 368,73 zł.
Remont odwodnienia w ciągu drogi Do Baziaków w Moszczenicy Niżnej – 5 243,54 zł.

W roku 2019 wydatkowano na utrzymanie zimowe dróg gminnych kwotę w wysokości
556 994,86 zł. Łączna długość odśnieżanych dróg – 207,50 km.
W roku 2019 wykonano następujące inwestycje drogowe:
•
•
•

•

•

•

•

Modernizacja drogi gminnej nr 294163K ul. Żwirki i Wigury w Starym Sączu na odcinku
w km 0+000-0+458 - 339 720,77 zł.
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej „Gaboń – Do Dunajca” w Gaboniu w km 0+001,5
- 0+241 - 176 410,17 zł.
Budowa systemu komunikacyjnego Park&Ride dla miasta Stary Sącz /zadanie realizowane
w latach 2018-2019/ - łączna wartość zadania wydatkowana w roku 2019 – 4 368 746,52 zł,
w tym dofinansowanie ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka
energetyczna, Działąnie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie 4.5.2
Niskoemisyjny transport miejski – spr, z Europejskiego Funduszu Regionalnego w kwocie
2 682 940,08 zł.
Rozbudowa drogi gminnej ul. Jana Pawła II w Starym Sączu wraz z budową skrzyżowania
typu małe rondo ul. Jana Pawła II z ul. Pod Ogrodami w ramach zadania inwestycyjnego
pn.: Budowa systemu komunikacyjnego Park&Ride dla miasta Stary Sącz - łączna wartość
zadania wydatkowana w roku 2019 – 1 350 246,37 zł w tym dofinansowanie ze środków
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020 oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.5 Niskoemisyjny
transport miejski, Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – spr, z Europejskiego
Funduszu Regionalnego w kwocie 874 826,31 zł.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej 969 polegająca na budowie ronda wraz z budową drogi
dojazdowej do SAG - łączna wartość zadania wydatkowana w roku 2019 – 70 377,99 zł
w tym dofinansowanie ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oś Priorytetowa 7 Infrastruktura
transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne
– spr, z Europejskiego Funduszu Regionalnego w kwocie - 52 783,49 zł.
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1530K Barcice Wola Krogulecka wraz z budową parkingu
w m. Barcie - łączna wartość zadania wydatkowana w roku 2019 – 45 000,00 zł w tym
dofinansowanie ze środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 kwocie - 26 992,00 zł.
Przebudowa drogi gminnej nr 294178K ul. Trakt Św. Kingi wraz z rozbudową oświetlenia
ulicznego w Starym Sączu w km 0+947,27 – 1+174,23 - łączna wartość zadania wydatkowana
w roku 2019 – 1 059 108,56 zł w tym dofinansowanie ze środków w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych w kwocie - 495 752,00 zł.
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Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Gaboń – Na Jachlówkę na odcinku w km 0+0050+215 w miejscowości Gaboń, Gmina Stary Sącz - łączna wartość zadania /wydatkowanie
w roku 2020/ – 711 275,48 zł w tym dofinansowanie ze środków w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych w kwocie - 426 765,00 zł.
Budowa z rozbudową drogi gminnej publicznej „Na Targowisko” w km 0+000-0+220 wraz
z budową mostu w km 0+187 w miejscowości Przysietnica, Gmina Stary Sącz - łączna
wartość zadania /wydatkowanie w roku 2020/ – 1 316 523,80 zł w tym dofinansowanie
ze środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie - 630 789,00 zł.
Wydatki na wykonanie dokumentacji technicznych – 93 423,00 zł.

Rolnictwo
W roku 2019 wykonano remont 2 dróg gminnych w ramach udzielonego dofinansowania zadań
ze środków budżetu Województwa Małopolskiego związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów
rolnych. Łączna wartość wykonanych robót 256 529,54 zł w tym dofinansowanie w wysokości
128 264,00 zł. Wykonano następujące zadania: Modernizacja odcinka drogi gminnej „Na Jachlówkę”
(dz. ew. nr 232) w Gaboniu w km 0+620-1+150 - 149 346,60 zł, Modernizacja odcinka drogi gminnej
„Lipie – Do Kożuchów” (dz. ew. nr 3) w Barcicach Dolnych w km 0+000-0+372 - 107 182,94 zł.
8.6 Oświetlenie ulic
W roku 2019 na zakup energii oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz
wydatkowano kwotę w wysokości: 590 845,47 zł.
Na konserwację oświetlenia ulicznego oraz dzierżawę słupów będących własnością Tauron
wydatkowano kwotę w wysokości: 279 801,15 zł.
Wydatki inwestycyjne na budowę oświetlenia ulicznego w roku 2019:
Opracowanie dokumentacji:
• Wykonanie aktualizacji dokumentacji budowlano – wykonawczej dot. oświetlenia ulicznego
w ciągu drogi gminnej nr 294255K „Gołkowice Dolne – Do Zycha” dz. ew. nr 138/2
w Gołkowicach Dolnych - 9 471,00 zł.
• Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej nr 294284K „Przysietnica - Wygony”
w Przysietnicy dz. ew. nr 509/1, 906/1 (ok. 800 mb) – 25 830,00 zł
• Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wewnętrznej „Do Kotasów” dz. ew. nr 134
w Mostkach – 9 840,00 zł.
• Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi krajowej nr 87 w Barcicach” dz. ew. nr 1011
w Barcicach – 4 920,00 zł.
• Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wewnętrznej w dz. ew. nr 107/14, 107/28, 107/29,
171/5 w Moszczenicy Niżnej – 11 070,00 zł.
• Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wewnętrznej w Barcicach dz. ew. nr 369
w Barcicach – 14 145,00 zł.
• Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach zadania: Budowa oświetlenia
ulicznego w ciągu drogi gminnej nr 294167K „ul. Szczęsnego Morawskiego” dz. ew. nr 1293/1
w m. Stary Sącz – 67 650,00 zł.
Budowa oświetlenia:
• Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stary Sącz – CZĘŚĆ 1: Budowa oświetlenia
ulicznego wzdłuż drogi gminnej nr 294255K „Gołkowice Dolne – Do Zycha” (dz. ew. nr 138/2
w Gołkowicach Dolnych) – 67 200,00 zł.
• Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stary Sącz – CZĘŚĆ 2: Budowa oświetlenia
ulicznego drogi wewnętrznej Partyzantów – Boczna (dz. ew. nr 2644 w Starym Sączu) – 91 400,00
zł.
• Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stary Sącz – CZĘŚĆ 3: Budowa oświetlenia
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ulicznego drogi gminnej nr 294260K „Łazy Biegonickie – Wójcikówka w Łazach Biegonickich”
(dz. ew. nr 147/1 w Łazach Biegonickich) – 90 039,34 zł.
• Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stary Sącz – CZĘŚĆ 4: Budowa sieci oświetlenia
ulicznego w ciągu drogi gminnej nr 294221K „Barcice – Stary Sącz - Cyganowice” (dz. ew. nr 163
w Barcicach) – 27 984,37 zł.
• Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej – wewnętrznej (dz. ew. nr 1431/10, 1455, 1446/1,
1439/3 w Starym Sączu) – 46 989,30 zł.
Nadzór inwestorski nad budową zadań inwestycyjnych:
• Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stary Sącz – CZĘŚĆ 1: Budowa oświetlenia
ulicznego wzdłuż drogi gminnej nr 294255K „Gołkowice Dolne – Do Zycha” (dz. ew. nr 138/2
w Gołkowicach Dolnych) – 2 829,00 zł.
• Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stary Sącz – CZĘŚĆ 2: Budowa oświetlenia
ulicznego drogi wewnętrznej Partyzantów – Boczna (dz. ew. nr 2644 w Starym Sączu)
– 4 674,00 zł.
• Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stary Sącz – CZĘŚĆ 3: Budowa oświetlenia
ulicznego drogi gminnej nr 294260K „Łazy Biegonickie – Wójcikówka” w Łazach Biegonickich
(dz. ew. nr 147/1 w Łazach Biegonickich) – 3 936,00 zł.
• Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stary Sącz – CZĘŚĆ 4: Budowa sieci oświetlenia
ulicznego w ciągu drogi gminnej nr 294221K „Barcice – Stary Sącz - Cyganowice” (dz. ew. nr 163
w Barcicach) – 1 168,50 zł.
• Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej – wewnętrznej (dz. ew. nr 1431/10, 1455, 1446/1,
1439/3 w Starym Sączu) – 2 337,00 zł.
• opłaty (przyłącza do sieci, dzienniki, mapy) – 907,64 zł.
8.7 Dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
z terenu Gminy Stary Sącz
Dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w roku 2019 wyniosły 515 439,99 zł,
natomiast dopłaty do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków zamknęły się w kwocie
545 884,34 zł.
8.8 Gospodarka odpadami komunalnymi
Zbiorczym systemem odbioru odpadów komunalnych w 2019 roku objętych zostało 19.142
mieszkańców, nieruchomości zamieszkałych – 5.566, nieruchomości niezamieszkałe, gdzie
zlokalizowane są firmy, instytucje - 540.
Z terenu gminy w roku 2019 zebranych zostało 6286,61 Mg odpadów komunalnych, z czego
jako niesegregowane (zmieszane) 3 086,64 Mg. Wszystkie odpady w formie zmieszanej były
poddawane przetworzeniu mechaniczno - biologicznemu w regionalnych instalacjach wskazanych
dla Regionu Małopolskiego.
Z uwagi na wprowadzone zmiany terminu składania sprawozdań za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, w chwili obecnej nie dysponujemy pełnymi danymi umożliwiającymi
wyliczenie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji
odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, odpadów budowlanych
i rozbiórkowych odebranych z terenu Gminy Stary Sącz. Z tych też powodów nie można również
wyliczyć poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
kierowanych do składowania.
System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stary Sącz funkcjonuje
w sposób prawidłowy. W minionym roku wystąpiły problemy z odbiorem odpadów przez firmę AVR
S.A. spowodowane początkowo wstrzymywaniem odbioru a ostatecznie zaprzestaniem przyjęcia
odpadów komunalnych na najbliższej instalacji MBP w Nowym Sączu. Problem został rozwiązany
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poprzez skierowanie transportu odpadów do instalacji w Gorlicach i Nowym Targu oraz podpisanie
ugody sądowej zapewniającej waloryzację wynagrodzenia w związku ze wzrostem kosztów odbioru
i zagospodarowania odpadów.
Łączne koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie
Gminy Stary Sącz w 2019 roku wyniosły 3 329 341,58 zł. Natomiast wpływy do budżetu Gminy
związane z poborem „opłat śmieciowych” w roku 2019 wyniosły 2 916 764,53 zł. W związku z tym
konieczne było pokrycie niedoboru z budżetu Gminy w wysokości 412 577,05 zł.
8.9 Zakład Składowania Odpadów Spółka z o.o. – informacja dotycząca działalności Spółki
Komunalnej w 2019 roku
Zakład Składowania Odpadów Sp. z o.o. w Starym Sączu został utworzony przez Gminę
Stary Sącz i zarządza składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.
W związku z art.136 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Rada Miejska w Starym
Sączu na posiedzeniu w dniu 24 marca 2014 r. podjęła Uchwałę Nr XLV/586/2014 w sprawie
utworzenia Zakładu Składowania Odpadów spółka z o.o. w Starym Sączu.
W dniu 16 lipca 2014 r. Zakład Składowania Odpadów Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Starym Sączu wpisana została do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia pod numerem 0000516346.
Kapitał Zakładowy Spółki wynosi: 50 000,00 zł.
Od początku działalności Spółki Prezesem Zarządu jest Ryszard Niejadlik. W dniu
20 kwietnia 2016 r. powołany został przez Radę Nadzorczą na kolejną 4 letnią kadencję.
Zatrudnienie w Spółce na koniec roku 2019 wynosiło 5 osób w tym: jedna osoba na pełny etat
zatrudniona na stanowisku wagowy, jedna osoba zatrudniona na pełny etat na stanowisku operator
ciężkiego sprzętu ( obsługa spychacza i kompaktora), 1 osoba na 1/4 etatu tj. kierownik składowiska
odpadów i jedna osoba na 1/8 etatu – księgowa zatrudniona na podstawie umowy o teleprace oraz
Prezes Zarządu zatrudniony na umowę o świadczenie usług zarządzania na podstawie art. 5 ust. 1
ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi
spółkami.
W roku obrotowym 2019 kontynuowano współpracę z n/w podmiotami dostarczającymi
odpady na składowisko tj. :
- Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o. ,
- firmą AVR S.A.,
- firmą SUEZ Małopolska Sp. z o.o.,
- firmą Handlowo Usługową MDD,
- firmą PMP STYLE Sp. z o.o.,
- firmą Transport Ciężarowy LIZSBEK.
W roku obrotowym 2019 Spółka osiągała przychody z tytułu:
- umowy z Gminą Stary Sącz na ważenie odpadów;
- umowy z Gminą Stary Sącz na prowadzenie zamkniętego Sektora I;
- przyjmowania odpadów na składowisko.
W roku 2019 na składowisko odpadów w Starym Sączu przyjęto 9439,92Mg odpadów.
W roku obrotowym 2018 przychody ze sprzedaży wyniosły 646 434,52 zł., a w roku 2019
2 670 051,05 zł., co daje bardzo wysoki wzrost przychodów ze sprzedaży. Tak znaczący wzrost
przychodów ze sprzedaży związany był z pozyskaniem nowego kontrahenta. Ponadto w roku
obrotowym 2019 Zarząd podejmował działania w celu zwiększenia ilości przyjmowanych na
składowisko odpadów. Za rok 2019 do Urzędu Marszałkowskiego odprowadzono kwotę 983 097,00
zł. z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska.
Zysk netto w roku 2019 wyniósł 804 107,54 zł, który w całości przeznaczono na zwiększenie
funduszu zapasowego.
W roku 2019 w Zakładzie Składowania Odpadów Sp. z o.o. były przeprowadzone kontrole
przez przedstawicieli Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Delegatura
134

w Nowym Sączu, przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie oraz przedstawicieli
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Kontrole nie wykazały
nieprawidłowości.
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IX. Podsumowanie
Rok 2019 obfitował w ciekawe wydarzenia, nowe inicjatywy, a mieszkańcy mogli cieszyć się nie
tylko z trzech nowych bardzo oczekiwanych obiektów sportowych przy szkołach, ale też z ważnych
inwestycji na drogach. Był rok 2019 w dużej mierze kontynuacją działań inwestycyjnych podjętych
wcześniej, które ze względu na zakres i wielkość przekraczały okres jednego roku. Uważam,
że maksymalnie udało się w ostatnich latach wykorzystać pieniądze z kończącej się właśnie
perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014 – 2020 i wykonać wiele zadań wpisujących się
w Strategię Rozwoju Gminy Stary Sącz. W fazę realizacji wszedł drugi etap naszego największego
zadania - rozbudowy kanalizacji i wodociągów. W momencie kiedy czytają Państwo ten Raport
umowy na inwestycje w Gołkowicach Dolnych, Mostkach, Moszczenicy Wyżnej są podpisane,
a w Moszczenicy Niżnej budowa kanalizacji jest już dość zaawansowana.
Uważam, że za nami kolejny udany rok i egzamin jako wspólnota samorządowa zdaliśmy
dobrze. Również konsekwentnie realizowana, racjonalna gospodarka finansami gminnymi, mam
nadzieję, pozwoli nam przygotować się na nadchodzące niewątpliwie trudniejsze czasy .
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