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RAPORT O STANIE GMINY STRYSZAWA
ZA ROK 2021
I.

WSTĘP
Szanowni Państwo,

Niniejszy Raport o Stanie Gminy Stryszawa za rok 2021, stanowi zbiór informacji
statystycznych i analitycznych, dotyczących funkcjonowania gminy wiejskiej Stryszawa w
niezwykle trudnym okresie związanym z trwającą pandemią COVID-19, opracowanych w
głównej mierze wedle danych datowanych na 31 grudnia 2021 r.
Dokument jest podstawą do obiektywnej, opartej na faktach oceny. Przygotowany został
na podstawie danych przekazanych przez poszczególne referaty urzędu oraz jednostki
organizacyjne Gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy w roku
2021, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, a także uchwał Rady Gminy.
Celem przygotowania niniejszego raportu jest uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację
gospodarczą i społeczną, z uwzględnieniem najważniejszych aspektów funkcjonowania
Gminy Stryszawa.

Wójt Gminy Stryszawa
mgr inż. Rafał Lasek

Mapa Gminy Stryszawa z podziałem na
miejscowości
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II.

INFORMACJE OGÓLNE
Najbardziej atrakcyjny i najczęściej odwiedzany region turystyczny w Polsce to góry.
Na górskich szlakach turystów spotkać możemy o każdej porze roku, zimą dodatkowo
zapełniają się stoki narciarskie. Poza znanymi każdemu Polakowi kurortami górskimi jest
mnóstwo mniejszych miasteczek i gmin, które mają do zaoferowania wiele atrakcji
turystycznych. Jedną z takich gmin jest Gmina Stryszawa – gmina wiejska położona
w południowo-zachodniej części województwa małopolskiego, na wysokości ok. 500m n.p.m.
przynależy do powiatu suskiego. Gmina zajmuje obszar 114 km2. Pod względem obszaru
zajmuje wśród gmin 8 miejsce w województwie. Stryszawa jest siedzibą władz gminy, do
której należą Hucisko, Kuków, Kurów, Krzeszów, Lachowice, Targoszów i Pewelka.
Gmina położona w jednym z piękniejszych regionów Polski – w Beskidach. Ze
względu na górzysty charakter oraz duże obszary leśne, tereny te posiadają naturalne
bogactwa, docenione przez licznie odwiedzających te strony turystów. Naszym bogactwem są
z pewnością niepowtarzalne, górskie krajobrazy, różnorodny świat roślin i zwierząt. Licznie
urozmaicone widokowo szlaki piesze i rowerowe. Niewątpliwym atutem obok walorów
przyrodniczych jest doskonale rozwinięta baza noclegowa. Na gości czekają obiekty
hotelowe, pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne, a także schroniska młodzieżowe.
Wypoczynek w Stryszawie to spotkanie z górską przyrodą, niepowtarzalnym klimatem,
gościnnością kulturą i rodzinną atmosferą. Zapraszamy do położonej na pograniczu
Beskidów: Żywieckiego, Małego i Średniego Gminy Stryszawa, która dzięki swemu
położeniu jest wymarzonym miejscem na rodzinny wypoczynek, zarówno zimą jak i latem.

Procentowy udział liczby mieszkańców poszczególnych miejscowościach Gminy Stryszawa
wg stanu na dzień 31.12.2021r.
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Zestawienie ilościowe osób zameldowanych w poszczególnych miejscowościach Gminy
Stryszawa z podziałem na kobiety
i mężczyzn wg stanu na dzień 31.12.2021r.
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Zestawienie ilościowe urodzeń w poszczególnych miejscowościach Gminy Stryszawa w
latach 2019 – 2021
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Zestawienie ilościowe zgonów w poszczególnych miejscowościach Gminy Stryszawa w
latach 2019 - 2021
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Przyrost naturalny Gminy Stryszawa na dzień 31.12.2021r.

III.

INFORMACJE FINANSOWE
Raport o stanie Gminy Stryszawa za 2021 r. w części opisującej dane finansowe stanowi
krótką prezentacje najbardziej syntetycznych danych wynikających z realizacji budżetu
Gminy Stryszawa w 2021 r. Szczegółowo opisane zagadnienia finansowe zostały
przedstawione w przedłożonym Radzie Gminy Stryszawa, jak również Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Krakowie, sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Stryszawa,
Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Stryszawie za 2021 r. oraz
informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.
3.1. OGÓLNE INFORMACJE FINANSOWE O BUDŻECIE GMINY STRYSZAWA
Raport o stanie Gminy Stryszawa za 2021 r. w części opisującej dane finansowe
stanowi krótką prezentacje najbardziej syntetycznych danych wynikających z realizacji
budżetu Gminy Stryszawa w 2021 r. Szczegółowo opisane zagadnienia finansowe zostały
przedstawione w przedłożonym Radzie Gminy Stryszawa, jak również Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Krakowie, sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Stryszawa,
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Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Stryszawie za 2021 r. oraz
informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.
Budżet Gminy Stryszawa na 2021 r. został uchwalony w dniu 21 grudnia 2020 r. Uchwałą
Rady Gminy w Stryszawie nr XIX/153/20. Planowane dochody określono w łącznej kwocie
59 050 000,00 zł, z czego dochody bieżące wynosiły 58 670 000,00 zł, w tym: dochody
pochodzące tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 zł, a
dochody majątkowe: 250 000,00 zł, w tym: dochody pochodzące tytułu dotacji i środków na
finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 250 000,00 zł.
Przychody określono na kwotę 2 000 000,00 zł, z czego:
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2 000 000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
0,00 zł.
Planowane rozchody określono na kwotę 2 398 799,08 zł w tym:
1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 798 799,08 zł,
2) spłaty otrzymanych krajowych kredytów w wysokości 1 600 000,00 zł.
Planowana różnica między dochodami i wydatkami stanowiła nadwyżkę budżetu w kwocie
398 799,08 zł pierwotnie przeznaczoną na wskazaną w rozchodach budżetu spłatę kredytów
i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.
Wydatki budżetu Gminy Stryszawa na rok 2021 ustalono w łącznej kwocie
58 651 200,92 zł, z czego plan wydatków bieżących na łączną kwotę 54 142 200,92 zł,
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 32 234 754,67 zł, z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21 420 175,00 zł;
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
10 814579,67 zł;
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2 660 100,00 zł;
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18 596 346,25 zł;
4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie
0,00 zł; z czego: ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 0,00 zł;
5) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu
terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 71 000,00 zł,
6) wydatki na obsługę długu publicznego 580 000,00 zł.
Wydatki obejmujące plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 4 509 000,00 zł, w tym:
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4 509 000,00 zł, w tym: wydatki na
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3 w kwocie 1 500 000,00 zł.
W trakcie wykonywania budżetu nastąpiło zwiększenie planowanych dochodów
o kwotę 9 556 972,93 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących o 5 216 427,08 zł oraz
zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 4 340 545,85 zł. Planowane wydatki
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zwiększono o kwotę 7 836 972,93 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o 4 094 493,57 zł,
a wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 3 742 479,36 zł.
Ostateczna wielkość planowanych dochodów na dzień 31.12.2021 r. wynosiła
68 606 972,93 zł, a wydatków 66 488 173,85 zł. Różnica miedzy dochodami i wydatkami
stanowiła planowana nadwyżkę budżetu w kwocie 2 118 799,08 zł, która została
przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych.
W trakcie roku nie nastąpiła zmiana planowanych przychodów. Na dzień 31.12.2021
r. planowane przychody określono na łączną kwotę 2 000 000,00 zł, z czego przychody z
zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 2 000 000,00 zł, wolne środki, o których mowa
w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 0,00 zł, przychody z zaciągniętych
pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej 0,00 zł.
Planowane rozchody określono na dzień 31.12.2021 r. z kolei na poziomie 4 117 799,08 zł, w
tym:
1) spłaty otrzymanych krajowych kredytów w wysokości 3 320 000,00 zł
2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 798 799,08 zł, w tym:
- spłatę pożyczki na realizację zadania zgodnie z umową z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie nr P/032/15/02 z dnia 6 lipca 2015 r.
na finansowanie „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lachowice” w
wysokości 266 273,76 zł,
- spłatę pożyczki na realizację zadania zgodnie z umową z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie nr P/030/16/02 z dnia 20.05.2016 r.
na finansowanie „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stryszawa - etap I, II,
III” w wysokości 254 622,56 zł,
- spłatę pożyczki na realizację zadania zgodnie z umową z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie nr P/052/17/02 z dnia 04.07.2017 r.
na finansowanie „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuków i częściowo
Krzeszów wraz z budową sieci wodociągowej na osiedlu Szczygłówka w Kukowie”
w wysokości 277 902,72 zł.
Dokonywane zmiany planu przedstawia poniższa tabela.

Środki na zwiększenie planowanych dochodów, przychodów, wydatków
i rozchodów budżetu na początek i koniec okresu sprawozdawczego
przedstawiają się następująco:

Subwencja oświatowa
Subwencja ogólna

Plan wg.
uchwały
Wprowadzone
budżetowej
zmiany
11 490 663,00
154 340,00
6 696 351,00
0,00

Plan budżetu
po zmianach
11 645 003,00
6 696 351,00

Uzupełnienie subwencji ogólnej - dochody bieżące
Dotacja na zadania zlecone

0,00
17 552 432,00

2 139 165,00
18 639 485,98

Treść

Lp.

2 139 165,00
1 087 053,98
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Wpływy za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
alkoholu
Udziały w podatku dochodowym od osób
fizycznych

240 000,00

0,00

240 000,00

11 030 051,00

300 000,00

11 330 051,00

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
Dochody majątkowe
Pozostałe dochody

20 000,00
380 000,00
11 640 503,00

0,00
4 340 545,85
1 535 868,10

20 000,00
4 720 545,85
13 176 371,10

1. Razem planowane dochody

59 050 000,00

9 556 972,93

68 606 972,93

Wolne środki
Pożyczki i kredyty
Spłata udzielonych pożyczek

0,00
2 000 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
2 000 000,00
0,00

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

61 050 000,00

9 556 972,93

70 606 972,93

17 552 432,00
651 000,00
4 509 000,00
300 000,00
35 638 768,92

1 085 076,29
-120 000,00
3 742 479,36
-265 000,00
3 394 417,28

18 637 508,29
531 000,00
8 251 479,36
35 000,00
39 033 186,20

58 651 200,92

7 836 972,93

66 488 173,85

1 600 000,00
798 799,08
0,00

1 720 000,00
0,00
0,00

3 320 000,00
798 799,08
0,00

2 398 799,08

1 720 000,00

4 118 799,08

61 050 000,00

9 556 972,93

70 606 972,93

2. Razem przychody
3. Razem dochody + przychody
Wydatki bieżące zadania zlecone
Obsługa długu
Planowane wydatki inwestycyjne
Rezerwy
Planowane pozostałe wydatki bieżące
4. Razem planowane wydatki
Spłata kredytu
Spłata pożyczek
Udzielone pożyczki
5. Razem rozchody
6. Razem rozchody + wydatki
7. Planowana nadwyżka budżetu

398 799,08

2 118 799,08

3.2. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY STRYSZAWA
Realizacja planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów
na dzień 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:

Treść

Lp.
Subwencja oświatowa
Subwencja ogólna

Uzupełnienie subwencji ogólnej - dochody bieżące

Plan budżetu
po zmianach
11 645 003,00
6 696 351,00
2 139 165,00

Wykonanie za
2021 r.
11 645 003,00
6 696 351,00

Wykonanie w
%
100,00%
100,00%

2 139 165,00

100,00%
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Dotacja na zadania zlecone
Wpływy za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
alkoholu
Udziały w podatku dochodowym od osób
fizycznych
Udziały w podatku dochodowym od osób
prawnych
Dochody majątkowe
Pozostałe dochody

18 639 485,98

18 636 096,00

99,98%

269 214,23

112,17%

11 939 285,00

105,38%

4 720 545,85
13 176 371,10

7 598,82
12 455 931,96
12 500 839,99

37,99%
263,87%
94,87%

1. Razem planowane dochody

68 606 972,93

76 289 485,00

111,20%

Wolne środki
Pożyczki i kredyty
Spłata udzielonych pożyczek

0,00
2 000 000,00
0,00

138 076,92
2 000 000,00
0,00

0,00%
100,00%
0,00%

2 000 000,00

2 138 076,92

106,90%

70 606 972,93

78 427 561,92

111,08%

18 637 508,29
531 000,00
8 251 479,36
35 000,00
39 033 186,20

18 634 118,31
480 870,72
8 202 493,00
0,00
38 528 722,59

99,98%
90,56%
99,41%
0,00%
98,71%

66 488 173,85

65 846 204,62

99,03%

3 320 000,00
798 799,08
0,00

3 320 000,00
798 799,08
0,00

100,00%
100,00%
0,00%

4 118 799,08

4 118 799,08

100,00%

70 606 972,93

69 965 003,70

99,09%

2 118 799,08

10 443 280,38

492,89%

0

8 462 558,22

0

2. Razem przychody
3. Razem dochody + przychody
Wydatki bieżące zadania zlecone
Obsługa długu
Planowane wydatki inwestycyjne
Rezerwy
Planowane pozostałe wydatki bieżące
4. Razem planowane wydatki
Spłata kredytu
Spłata pożyczek
Udzielone pożyczki
5. Razem rozchody
6. Razem rozchody + wydatki
7. Planowana nadwyżka budżetu

240 000,00
11 330 051,00
20 000,00

8. Wolne środki z rozliczenia 2021 r. (=3-6)
Nadwyżka budżetu na koniec 2021 r. (wykonanie)
Nadwyżka budżetu na koniec 2021 r. (plan)

10 443 280,38
2 118 799,08

Analizując wykonanie planowanych dochodów 2021 rok należy podkreślić, iż plan
został zrealizowany w 111,20 %. Rozpatrując wykonanie w poszczególnych grupach
dochodów można dopiero stwierdzić jak faktycznie przedstawia się ich realizacja.
W Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo ogólny plan dochodów w wysokości 118 395,47
zł został zrealizowany w wartościach bezwzględnych w wysokości 118 452,17 zł, z czego
44 178,21 zł pochodziło z dotacji na zadania zlecone – zwrotu części podatku akcyzowego
zawartego w cenie paliwa dla rolników. W ramach działu 010 wykonano m.in. dochody na
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poziomie 73 652,90 zł otrzymane z tytułu dotacji Urzędu Marszałkowskiego przeznaczonej
na dofinansowanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W ramach prac jakie
zaplanowano w ramach dofinansowania remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych
wykonano prace takie jak:
1) modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lachowicach na działce ew. nr
3559 w km 0+000-0+291,
2) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kurowie na działce ew. nr 3417/1
w km 0+000-0+157,
3) modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Krzeszowie na działce ew. nr
8419/2 w km 0+000-0+170
w łącznej wysokości 147 305,81 zł, w tym płatność dokonana ze środków Województwa
Małopolskiego w ramach umowy nr VI/127/RO/21 zawartej 14.07.2021 r. na prace pn.
„modernizacja/remont dróg dojazdowych do pól
działka ew. nr 3559 w miejscowości Lachowice w km 0+000-0+291 o długości 291 m,
działka ew. nr 3417/1 w miejscowości Kurów w km 0+000-0+157 o długości 157 m,
działka ew. nr 8419/2 w miejscowości Krzeszów w km 0+000-0+170 o długości 170 m”,
w wysokości 74 000,00 zł, oraz ze środków budżetu Gminy Stryszawa w wysokości
73 305,81 zł.
Największe wykonanie dochodów w stosunku do założonego planu możemy
zaobserwować w działach 010 Rolnictwo i łowiectwo 100,05 %, 400 Wytwarzanie
i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 101,90 %, 600 Transport i łączność
98,50 %, 750 Administracja publiczna 100,06 %, 751 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 100,00 %, 752 Obrona narodowa
100,00 %, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 109,36 %, 756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 103,03 %, 758 Różne rozliczenia
131,14 %, 852 Pomoc społeczna 99,97 %, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej 99,96 %, 855 Rodzina 99,53 %, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
96,12 %, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 140,78 %, 926 Kultura fizyczna
1235,81 %.
W dziale 020 Leśnictwo ogólny plan dochodów opiewający na kwotę 500,00 został
zrealizowany w ujęciu procentowym w 501,84 %, co dało kwotę 2 509,22 zł. W dziale tym
zostały sklasyfikowane dochody pochodzące z dzierżawy terenów łowieckich w gminie.
W dziale 400 ujęte zostały dochody pochodzące z odpłatności mieszkańców za
dostarczaną wodę. Plan w wysokości 694 500,00 zł, został zrealizowany w wysokości
707 696,08 zł co przełożyło się na 94,18 % realizacji założonego planu.
Dział 600 Transport i łączność to dochody pochodzące głównie ze środków
przeznaczonych na współfinansowanie zadań przebudowy i modernizacji infrastruktury
drogowej na terenie Gminy Stryszawa. W 2021 r. ostateczny plan dochodów wynoszący
171 250,00 zł zrealizowano w 98,50 % co dało kwotę 168 684,20 zł. Wśród najważniejszych
dochodów sklasyfikowanych w dziale 600, rozdziale 60016 wymienić należy środki
przeznaczone na:
- remont drogi Krzeszów Carchel (działka nr ew. 8442) w km 0+000 - 0+165
w wysokości 45 319,35 zł, (w tym - w kwocie 22 500,00 zł zgodnie z umową nr
IPP.7234.3.9b.2021 dnia 06.05.2021 ws. partycypacji w kosztach realizacji przedsięwzięcia "
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Modernizacja drogi Krzeszów Carchel w Krzeszowie (działka nr ew. 8442) w km 0+000 0+165" - płatana ze środków Państwowego Gospodarstwa Leśnego LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO SUCHA oraz w kwocie 22 819,35 zł ze środków własnych Gminy
Stryszawa).
- remont drogi Lachowice Mizioły (działka nr ew. 3741/1) w km 0+000 - 0+385 w wysokości
115 777,44 zł, (w tym - w kwocie 52 500,00 zł zgodnie z umową nr IPP.7234.3.9a.2021 dnia
06.05.2021 r. ws. partycypacji w kosztach realizacji przedsięwzięcia " Modernizacja drogi
Lachowice Mizioły w Lachowicach" - płatana ze środków Państwowego Gospodarstwa
Leśnego LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO SUCHA oraz w kwocie 63 277,44 zł ze
środków własnych Gminy Stryszawa).
W rozdziale 60016 drogi publiczne gminne sklasyfikowano dochody pochodzące
z odpłatności za umieszczanie ogłoszeń na tablicach informacyjnych na terenie Gminy
Stryszawa – zrealizowane w wysokości 269,64 zł, co dało 13,48 % realizacji planu.
Dział 700 to przede wszystkim dochody pochodzące z najmu i dzierżawy składników
majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, a także dochodów ze sprzedaży składników
majątkowych. W tym przypadku założony plan zrealizowano w 93,91 %.
Dział 750 Administracja publiczna to m.in. dochody pochodzące z dotacji celowej na
realizację zadań z zakresu administracji rządowej (zrealizowane na poziomie 143 267,00 zł),
wpływów za najmem i dzierżawę składników majątkowych w budynku Urzędu Gminy
Stryszawa, odpłatności za media dla użytkowników pomieszczeń w siedzibie urzędu oraz
z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, a przeznaczonej na
realizację zadania spisu powszechnego. Łączny plan dochodów na poziomie 171 436,00 zł
zrealizowano w wysokości 171 543,50 zł, co stanowiło 100,06 % planu.
Dochody w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa zrealizowano w 100,00 %. W dziale tym dochody
pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej, w tym prowadzenia stałego rejestru wyborców.
INFORMACJA o wydatkach związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w 2021
roku
L.p.

Rodzaj wydatków

1

Prowadzenie stał ego rejestru
wyborców - dodatek specjalny

2

Zakup niezbędnych materiał ów zw. z
prowadzeniem stał ego rejestru
wyborców
Zrealizowane wydatki razem

4010
2 000,00

4110
343,80

4120

4210

49,00

2 392,80
91,20

2 000,00

343,80

49,00

Razem

91,20

91,20 2 484,00
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Rozliczenie dotacji

Kwota przyznanej dotacji

Razem

2 484,00

Kwota
zrealizowanych
wydatków

2 484,00

Kwota dotacji
do zwrotu

data zwrotu

0,00

W dziale 754 sklasyfikowano ponadto dochody pochodzące z budżetu Województwa
Małopolskiego, a pozyskane przez Gminę Stryszawa w ramach pomocy finansowej na
zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
województwa małopolskiego z przeznaczeniem na zakup 12 kompletów ubrań specjalnych.
Ubrania są specjalne, nowego typu posiadające wszystkie wymagane prawem testy
dopuszczenia i certyfikaty do stosowania w ochronie przeciwpożarowej. Zakupione ubrania
specjalne podniosły nie tylko komfort pracy, ale przede wszystkim bezpieczeństwo druhów
podczas działań ratowniczo-gaśniczych i ćwiczeń
W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem planowane
dochody zostały zrealizowane na poziomie 103,03 %. Na taki poziom ich wykonania złożyło
się zrealizowanie w 105,38 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, 98,32
% wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, 98,14 %
wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, 105,26 %
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, a w tym kwota: 7 598,82 zł
udziału w podatku dochodowym płaconym przez osoby prawne co dało 37,99 % realizacji
planu, oraz 11 939 285,00 zł udziału w podatku dochodowym płaconym przez osoby fizyczne
co dało 105,38 % realizacji planu.
Dział 758 to z kolei dochody związane z częścią oświatową subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego, subwencją ogólną stanowiącą jej cześć wyrównawczą,
uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, oraz różnymi
rozliczeniami. W przypadku subwencji wyrównawczej, jak i części subwencji oświatowej ich
wykonanie wyniosło dokładnie 100,00 % planowanych z ich tytułu dochodów. Z kolei plan
w rozdziale 75814 różne rozliczenia finansowe dot. zwrotu części wydatków poniesionych
na realizację zadań w ramach wyodrębnionego w 2020 r. funduszu sołeckiego wykonano
również w wysokości 100,00 %. Środki pochodzące z rozliczenia wydatków funduszu
sołeckiego w 2020 r. uchwałą Rady Gminy Stryszawa z dnia z dnia: z dnia: 26 sierpnia 2021
w sprawie: wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszawa na rok 2021
Nr XIX/153/20 Rady Gminy Stryszawa z dnia 21 grudnia 2020 roku przeznaczono na:
- dział 600, rozdział 60016, paragraf 4270 – zwiększenie planu wydatków bieżących
o kwotę 39 784,93 zł uzyskanych z tytułu refundacji poniesionych w 2020 r. wydatków
w ramach wyodrębnienia środków stanowiących fundusz sołecki z przeznaczeniem na
bieżące remonty w infrastrukturze drogowej Gminy Stryszawa,
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- dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 – zwiększenie planu wydatków majątkowych
o kwotę 35 431,85 zł uzyskanych z tytułu refundacji poniesionych w 2020 r. wydatków
w ramach wyodrębnienia środków stanowiących fundusz sołecki z przeznaczeniem na
wydatki modernizacji infrastruktury drogowej Gminy Stryszawa,
W roku 2021 Gmina Stryszawa otrzymała dodatkowo z budżetu państwa środki w wysokości
2 139 165,00 zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej. Algorytm podziału tej kwoty opierał się
na udziale jednostek samorządu terytorialnego w dochodach z tytułu udziału we wpływach z
podatku dochodowego od osób fizycznych planowanych na 2022 rok. Natomiast podział
środków na poszczególne jednostki uwzględniał, oprócz wysokości dochodów z tytułu
udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowanych na 2022 rok,
również poziom ich zamożności, ustalony na podstawie dochodów podatkowych branych pod
uwagę do wyliczenia części wyrównawczej subwencji ogólnej na rok 2022. O przeznaczeniu
otrzymanych środków zdecydował organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.
Na szczególną uwagę zasługuje tu także zmiana dotycząca zwiększenia w 2021 r.
planowanych rozchodów, a więc planowanych spłat kredytów i pożyczek, o kwotę
720 000,00 zł. Zmiana wynikająca z wprowadzenia zmian w zakresie planowanych
dochodów budżetu Gminy Stryszawa w 2021 r. W związku z otrzymaniem środków na
uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w
zakresie kanalizacji w kwocie 2 899 227,00 zł, oraz środków na uzupełnienie subwencji
ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i
zaopatrzenia w wodę w kwocie 3 538 421,00 zł, które to stanowiły dochody budżetu 2021 r.
a tym samym nie zostały wydatkowane w 2021 r. Po stronie przychodów zasiliły budżet 2022
r. dając możliwość wcześniejszej spłaty planowanych zobowiązań. Niemniej jednak w latach
2021 – 2024 Gmina Stryszawa będzie miała obowiązek przeznaczenia na finansowanie
inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, oraz kanalizacji wydatki w kwocie
nie mniejszej niż równowartość otrzymanej kwoty. Dzięki tym środkom w budżecie Gminy
Stryszawa na rok 2021 ustalono rozchody budżetu w łącznej kwocie 4 118 799,08 zł, w tym
spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 798 799,08 zł, oraz spłaty otrzymanych krajowych
kredytów 3 320 000,00 zł., w tym:
1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 798 799,08 zł, w tym:
- pożyczka na realizację zadania budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Lachowice - etap I z roku 2015 - do spłaty w 2021 r. - 266 273,76 zł,
- pożyczka na realizację zadania pn. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Stryszawa - etap I, II, III - do spłaty w 2021 r. - 254 622,60 zł,
- pożyczka na realizację zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Kuków i częściowo Krzeszów wraz z budową sieci wodociągowej na osiedlu Szczygłówka w
Kukowie - do spłaty w 2021 r. - 277 902,72 zł,
2) spłaty otrzymanych krajowych kredytów w wysokości 3 320 000,00 zł, w tym:
- Siemens Finance Sp. z o.o. - sfinansowanie zobowiązań Gminy Stryszawa poprzez przejęcie
długu w kwocie 10.912.330,00 zł z roku 2015 - do spłaty w 2021 r. - 2 000 000,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej - kredyt z 2016 r. na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości
1 500 000,00 zł - do spłaty w 2021 r. - 200 000,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej - kredyt z 2017 r. na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości
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1 400 000,00 zł - do spłaty w 2021 r. - 300 000,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej - kredyt z 2018 r. na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł - do spłaty w 2021 r. - 100 000,00 zł.
Ponadto w miesiącu grudniu 2021 r. Gmina Stryszawa dokonała wcześniejszej spłaty
zasłużenia wynikającego z n/w umów:
- Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej - kredyt z 2018 r. w wysokości 3 000 000,00 zł umowa Nr 2391/209331/907282/K/2018 z dnia 20.08.2018 r. na:
a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżet 1 222 180,00 zł,
b) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 1 777 820,00 zł,
spłata w 2021 r. w wysokości 400 000,00 zł, której termin zapadalności przypadał na 2025 r.
- Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej - kredyt z 2018 r. w wysokości 1 500 000,00 zł umowa Nr 2850/209331/907282/K/2018 z dnia 20.12.2018 r. na sfinansowanie planowanego
deficytu budżet 1 500 000,00 zł,
spłata w 2021 r. w wysokości 100 000,00 zł, której termin zapadalności przypadał na 2025 r.
- Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej - kredyt z 2016 r. w wysokości 1 500 000,00 zł umowa Nr 209331-30001-105110/34 z 07.12.2016 r. na:
a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżet 376 863,00 zł,
b) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 1 123 137,00 zł,
spłata w 2021 r. w wysokości 220 000,00 zł, której termin zapadalności przypadał na:
- 200 000,00 - 2023 r.
- 20 000,00 – 2023 r. (do spłaty zgodnie z harmonogramem pozostaje rata w wysokości
30 000,00 zł).
W rozdziale 75816 wpływy do rozliczenia ujęte zostały środki otrzymane na realizację
zadania budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lachowice – w roku 2021 plan
wydatków na realizację przedmiotowego zadnia wynosił 2 045 414,00 zł, które to uzyskano
ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin,
związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł– Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Zadanie realizowane
w latach 2021 - 2022. Łączna wartość planowanych prac to 4 144 214,00 zł (w tym 2021 r.
2 017 572,43 zł, 2022 r. reszta zadania.). W ramach uzyskanych dochodów na
dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych
źródeł– Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych otrzymano ponadto w 2021 r. środki na
realizację budowy przedszkola w miejscowości Lachowice – 1 500 000,00 zł.
Dochody wykonane budżetu Gminy Stryszawa ze środków otrzymanych z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021
Dział

Rozdział

§

Nazwa

Wykonanie 2021

majątkowe
758

Różne rozliczenia

4 244 214,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00
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Wpływy do rozliczenia
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

75816

6100

4 244 214,00
0,00

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych

4 244 214,00

razem:

4 244 214,00

majątkowe

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Ogółem:

0,00
4 244 214,00

w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

Wydatki wykonane budżetu Gminy Stryszawa współfinansowanych ze środków
otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021

Dział

Rozdział

§

801
80104
6050
900
90001
6050

Nazwa

Wykonanie 2021

Oświata i wychowanie
Przedszkola
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
- Budowa Przedszkola w Lachowicach

500 000,00
500 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
- Kanalizacja Lachowice
Wydatki ogółem:

2 017 572,43
2 017 572,43

500 000,00

2 017 572,43
2 517 572,43

W dziale 801 Oświata i wychowanie z planowanych środków w wysokości
1 987 544,55 zł ostatecznie zrealizowano dochody na kwotę 1 698 577,78 zł co dało 85,46 %
założonego po zmianach planu. W dziale tym sklasyfikowano plan dochodów pochodzących
z m.in. dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych w wysokości 30 376,37 zł,
dotacje przekazane po raz kolejny w 2021 r. na funkcjonowanie przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w łącznej wysokości 432 474,00 zł, wpływy z odpłatności za żywienie
w wysokości 342 516,00 zł, dochody z opłaty za godziny ponadwymiarowe w przedszkolach
publicznych w wysokości 32 725,00 zł.
W 2021 r. Gmina Stryszawa otrzymała ponadto dochody majątkowe w wysokości 333 400,00
zł uzyskane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych
z przeciwdziałaniem COVID-19 przeznaczonych na realizację zadania pn. „Laboratoria
Przyszłości”. Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez
Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia
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będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich
talentów i rozwijaniu zainteresowań. Celem inicjatywy było wsparcie wszystkich szkół
podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków
STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów
Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe warte
ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się
poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Wsparcie
przekazane było w 2021 roku w całości z góry - bez konieczności wniesienia wkładu
własnego.
Dochody wykonane budżetu Gminy Stryszawa ze środków otrzymanych na
dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane ze środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 na Program " Laboratoria Przyszłości" w 2021 r.

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Wykonanie 2021

majątkowe
Oświata i wychowanie

801

333 400,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Szkoły podstawowe

80101

0,00

333 400,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

6090

0,00

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z
przeciwdziałaniem COVID-19

333 400,00

majątkowe razem:

333 400,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

Ogółem:

0,00

333 400,00

w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

Wydatki wykonane budżetu Gminy Stryszawa
ze środków otrzymanych na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,
pozyskane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na Program "
Laboratoria Przyszłości " w 2021 r.
Dział

Rozdział

§

Nazwa

Wykonanie 2021

19

801
80101
6060

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych

333 400,00
333 400,00
333 400,00

Wydatki ogółem:

333 400,00

Dział 852 pomoc społeczna to głównie dochody pochodzące z dotacji przeznaczonych
na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, oraz zadań własnych
realizowanych przez Gminę Stryszawa przy pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
oraz częściowo Urzędu Gminy Stryszawa. Plan dochodów w dziale 852 zrealizowano na
poziomie 99,97 % tj. w kwocie 788 850,01 zł.
W dziale 852 sklasyfikowano ponadto dochody bieżące na kwotę 33 551,84,00 zł uzyskane ze
środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie
realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na realizację projektu Wspieraj
Seniora realizowanego przez GOPS Stryszawa.
Dochody wykonane budżetu Gminy Stryszawa ze środków otrzymanych na
dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane ze środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 na Program "Wspieraj Seniora" w 2021 r.

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Wykonanie 2021

bieżące
Pomoc społeczna

852

33 551,84

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Pozostała działalność

85295

33 551,84

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2180

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na
finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

bieżące

0,00

33 551,84

razem:
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Ogółem:

0,00

33 551,84
0,00

33 551,84
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w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

Wydatki wykonane budżetu Gminy Stryszawa
ze środków otrzymanych na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,
pozyskane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na Program "Wspieraj
Seniora" w 2021 r.

Dział

Rozdział

§

852
85295
4010
4110
4120

Nazwa

Pomoc społeczna
Pozostała działalność
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy
Wydatki ogółem:

Wykonanie 2021

33 551,84
33 551,84
30 527,00
2 800,00
224,84
33 551,84

Dział 851 Ochrona zdrowia to głównie dochody pochodzące z środków
przeznaczonych na realizację zadań bieżących planowanych do uzyskania z dofinansowania
przez Wojewodę Małopolskiego organizacji transportu (dowozu) do punktów szczepień
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb
transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
(infolinia).
Plan dochodów w dziale 853 pozostałe działania w zakresie polityki społecznej
zrealizowano w 99,96 %. W dziale tym sklasyfikowano dochody pochodzące ze środków na
bieżące funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kukowie przekazane z PFRON
i Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej w łącznej kwocie 964 266,67 zł. W dziale
tym sklasyfikowano ponadto dochody pochodzące z otrzymanego dofinansowania do
realizacji zadań:
- modernizacja ogrodzenia oraz terenu przy budynku WTZ Kuków łączny koszt zadania
76 197,02 zł,
W dziale 853 pozostałe działania w zakresie polityki społecznej zrealizowano ponadto
dochody na kwotę 74 400,00 zł uzyskane z dotacji celowych w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.
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3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych
przez jednostki samorządu przeznaczonych na realizację programu Małopolska Tarcza
Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny – Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych poprzez
zakup 28 zestawów komputerowych.
W Dziale 854 zanotowano realizację dochodów w stosunku do założonego planu
w ujęciu procentowym 78,00 %. Na taką realizację przełożyła się dotacja otrzymana
z budżetu państwa na realizację zadań wypłaty stypendium dla dzieci i młodzieży z terenu
Gminy Stryszawa w wysokości 71 514,00 zł, oraz dochody z wynajmu pomieszczeń
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Pod Jałowcem” w Stryszawie zrealizowane w łącznej
kwocie 12 509,79 zł.
Dział 855 rodzina to głównie dochody pochodzące z dotacji przeznaczonych na
realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, oraz zadań własnych
realizowanych przez Gminę Stryszawa przy pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Plan pierwotnie wynoszący 17 553 942,00 zł na przestrzeni 2021 r. został zwiększony
o kwotę 878 249,27 zł, zrealizowano w wartościach procentowych 99,53 %.
W dziale tym ujęto przede wszystkim dochody przeznaczane na świadczenia wychowawcze,
a pochodzące z dotacji budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy
z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci potocznie zwana
Programem 500+. Celem świadczenia wychowawczego wpłacanego na podstawie przepisów
w/w ustawy jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka,
w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Na dzień 31.12.2021 r.
w ramach wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r.
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zrealizowano wydatki na łączną kwotę
13 115 994,00 zł.
Stosunkowo wysokie wykonanie planowanych dochodów należy zauważyć w dziale
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Pierwotny plan dochodów opiewający na
kwotę 3 056 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 3 511 486,76 zł, co dało 96,12 % planu po
zmianach.
W dziale 900 w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami sklasyfikowano dochody
pochodzące z odpłatności mieszkańców za gospodarowanie odpadami. W tym samym
rozdziale po stronie wydatków z kolei przedstawiono plan wydatków na funkcjonowanie
systemu gospodarowania odpadami. Realizację planu dochodów z opłat za gospodarowanie
odpadami jak i planu wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami
w 2021 r. przedstawia poniższa tabela.
Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami w Gminie Stryszawa w 2021 r.
Dział Rozdział
900
90002

§

Treść

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Gospodarka odpadami
O490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
przez jednostki samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw

PLAN

WYKONANIE

%
wykonania
planu

2 304 000,00

2 332 569,02

101,24%

2 304 000,00

2 332 569,02

101,24%

2 300 000,00

2 322 149,41

100,96%
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O640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień
O910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
O920 Wpływy z pozostałych odsetek
PLANOWANE DOCHODY

0,00

3 554,06

0,00%

4 000,00

6 799,33

169,98%

0,00

66,22

0,00%

2 304 000,00

2 332 569,02

101,24%

Plan wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w Gminie Stryszawa
w 2021 r.
Dział Rozdział

§

Treść

3020
4010
4040
4100

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Gospodarka odpadami
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne

900
90002

4110
4120
4140

Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4280
4300

Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych

4410

Podróże służbowe krajowe

4430

Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający

4440
4610
4700
4710

RAZEM WYDATKI

PLAN

WYKONANIE

%
wykonania
planu

2 585 600,00

2 583 721,74

99,93%

2 585 600,00
750,00
96 300,00
2 200,00
60 750,00

2 583 721,74
730,02
96 278,05
2 159,34
60 749,82

99,93%
97,34%
99,98%
98,15%
100,00%

16 800,00
1 000,00

16 547,63
797,24

98,50%
79,72%

3 100,00

2 865,40

92,43%

122 000,00

121 671,54

99,73%

150,00
2 275 049,00

110,00
2 274 719,65

73,33%
99,99%

1 700,00

1 633,56

96,09%

150,00

110,72

73,81%

3 101,00

3 101,00

100,00%

50,00

50,00

100,00%

2 500,00

2 197,77

87,91%

0,00

0,00

0,00%

2 585 600,00

2 583 721,74

99,93%

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z
wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2–2c ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Lp.
1

Treść
odbierania, transportu, zbierania, odzysku i
unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

PLAN
2 397 249,00

WYKONANIE

%
wykonania
planu

2 396 551,91

99,97%
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2

tworzenia i utrzymania punktów selektywnego
zbierania odpadów komunalnych;

3

obsługi administracyjnej tego systemu

4

edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego
postępowania z odpadami komunalnymi
RAZEM WYDATKI

0,00

0,00

0,00%

188 351,00

187 169,83

99,37%

0,00

0,00

0,00%

2 585 600,00

2 583 721,74

99,93%

Szczegółowe zestawienie wydatków przeznaczonych na wywóz nieczystości stałych
z podziałem na poszczególne sołectwa przedstawiono w poniższej tabeli.
LP.

Sołectwo

Zakup worków
zł

Koszt wywozu śnieci zł

Kwota zł

Ilość osób
w sołectwie

1

Stryszawa Górna

27.023,88

505.444,68

532.468,56

2652

2

Stryszawa Dolna

28.175,35

526.981,35

555.156,70

2765

3

Lachowice

20.879,31

390.518,91

411.398,22

2049

4

Krzeszów

17.149,77

320.762,97

337.912,74

1683

5

Kuków

13.695,36

256.152,96

269.848,32

1344

6

Kurów

6.450,27

120.643,47

127.093,74

633

7

Hucisko

3.006,05

56.224,05

59.230,10

295

8

Pewelka

3.016,24

56.414,64

59.430,88

296

9

Targoszów

2.275,41

41.576,62

43.852,03

218

121.671,64

2.274.719,65

2.396.391,29

11935

Razem

W dziale 900 w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg wydatkowano środki
na budowę, eksploatację oraz bieżące naprawy i konserwacje oświetlenia ulicznego na terenie
Gminy. Zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne w okresie od 01.01.2021 do
31.12.2021 r. przedstawia poniższa tabela.
Sołectwo

Konserwacja

Energia

Stryszawa Górna

17.249,06

72.268,10

Stryszawa Dolna

30.852,26

80.539,75

Lachowice

23.068,02

96.643,95

Krzeszów

11.118,37

46.582,45
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Kuków

7.065,88

29.603,80

Targoszów

1.974,59

8.271,65

Hucisko

4.156,40

.17.414,00

Pewelka

2.078,20

8.707,00

Kurów

5.715,05

.23.944,25

103.277,83

383.974,95

Razem

W dziale 921 zaplanowano dochody bieżące na kwotę 10 000,00 zł planowane do uzyskania
w ramach pomocy finansowej w 2021 r. z budżetu województwa małopolskiego na realizację
zadania pn. Konserwacja ratunkowa odchylonej od pionu i zagrożonej zawaleniem kapliczki
w formie latarni na postumencie z 1765 roku w miejscowości Kuków.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w paragrafie 6257
i paragrafie 6259 zrealizowano dochody w łącznej wysokości 960 034,02 zł pochodzące z
dofinansowania wydatków w związku z realizacją umowy nr RPMP.11.02.00-12-0672/17-00XVII/160/FE/18 z dnia 02.05.2018 r. o dofinansowanie projektu: „Budowa Ośrodka
Dziedzictwa Kulturowego Gminy Stryszawa wraz z infrastrukturą towarzyszącą” wraz z
aneksem nr 1 do umowy z dnia 17.12.2018 r. współfinansowanego z Unii Europejskiej w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 oraz
budżetu państwa.
Plan dochodów majątkowych uwzględnionych w budżecie Gminy Stryszawa na rok 2021 na
dzień 31.12.2021 wynosił 4 720 545,85 zł, na które składały się n/w dochody:
- 74 000,00 zł planowane do uzyskania z budżetu województwa małopolskiego na realizację
zadania modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w tym na zadania pn: modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lachowicach na działce nr ewid. 3559
w km 0+000-0+291, - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kurowie na
działce nr ewid. 3417/1 w km 0+000-0+157, - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów
rolnych w Krzeszowie na działce nr ewid. 8419/2 w km 0+000-0+170,
24 500,00 zł z uzyskanych z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 75 000,00 zł z planowanych do uzyskania z PGL LP Sucha Beskidzka na realizację zadania
modernizacji dróg, w tym: - modernizacja drogi Oś. Carchel w Krzeszowie, - modernizacja
drogi Oś. Mizioły w Lachowicach,
- 720 000,00 zł uzyskanych z środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
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pochodzących z uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe
inwestycji w zakresie kanalizacji.
- 35 431,85 uzyskanych z tytułu refundacji poniesionych w 2020 r. wydatków w ramach
wyodrębnienia środków stanowiących fundusz sołecki,
- 2 044 214,00 zł z uzyskane ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,
powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na realizację zadania budowy
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lachowice – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych,
- 500 000,00 zł z uzyskane ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,
powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na realizację zadania budowy
przedszkola w miejscowości Lachowice – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych,
- 41 000,00 zł z planowanych do uzyskania ze środków pomocy finansowej w formie dotacji
celowej z budżetu województwa małopolskiego w ramach projektu „Małopolska
infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS” w 2021 roku na budowę oświetlenia boiska
sportowego i bieżni przy Szkole Podstawowej nr 1 w Stryszawie,
- 333 400,00 zł planowanych do uzyskania ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 przeznaczonych na realizację
zadania pn. „Laboratoria Przyszłości”,
- 130 000,00 zł pochodzące z planowanych do uzyskania ze środków na realizację zadania pn.
"Budowa boiska sportowego w miejscowości Stryszawa, jako miejsca rekreacji, aktywnego
wypoczynku oraz kultywowania tradycji".
- 76 000,00 zł z planowanych do uzyskania z dotacji otrzymanych z państwowych funduszy
celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych PFRON na realizację zadania
przebudowa ogrodzenia oraz terenu przy budynku WTZ Kuków,
- 667 000,00 zł pochodzące z planowanych do uzyskania ze środków europejskich na
realizację zadania pn. "Budowa ośrodka dziedzictwa kulturowego Gminy Stryszawa wraz z
infrastrukturą towarzyszącą".
W łącznej kwocie dochodów majątkowych dochody pochodzące tytułu dotacji i
środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynoszą 667 000,00 zł.
3.3. ZADŁUŻENIE GMINY STRYSZAWA.
Zadłużenie długoterminowe Gminy Stryszawa z tytułu zaciągniętych kredytów oraz
pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynosi na dzień 31.12.2021 r. łącznie:
18 699 155,27 zł, w tym:
- Siemens Finance Sp. z o.o. - 3 912 330,00 zł - przejęcie zobowiązań na podstawie
art. 518 § 1 pkt. 3 Kodeksu cywilnego,
- Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej - kredyt z 2016 r. w wysokości
680 000,00 zł - umowa Nr 209331-30001-105110/34 z 07.12.2016 r. na:
a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżet 376 863,00 zł,
b) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 1 123 137,00 zł,
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- Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej - kredyt z 2017 r. w wysokości
1 000 000,00 zł - umowa Nr 1143/209331/907282/K/2017 z dnia 22.09.2017 r. na:
a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżet 179 375,00 zł,
b) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 1 220 625,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej - kredyt z 2018 r. w wysokości
2 600 000,00 zł - umowa Nr 2391/209331/907282/K/2018 z dnia 20.08.2018 r. na:
a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżet 1 222 180,00 zł,
b) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 1 777 820,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej - kredyt z 2018 r. w wysokości
1 300 000,00 zł - umowa Nr 2850/209331/907282/K/2018 z dnia 20.12.2018 r. na
sfinansowanie planowanego deficytu budżet 1 500 000,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej - kredyt z 2019 r. w wysokości
1 000 000,00 zł - umowa Nr 4011/209331/907282/K/2019 z dnia 25.10.2019 r. na spłatę
wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 1 000 000,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej - kredyt z 2020 r. w wysokości
2 000 000,00 zł - umowa Nr 4784/209331/907484/K/2020 z dnia 01.07.2020 r. na spłatę
wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 2 000 000,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej - kredyt z 2020 r. w wysokości
1 000 000,00 zł - umowa Nr 5157/209331/907484/K/2020 z dnia 30.12.2020 r. na
sfinansowanie planowanego deficytu budżet 901 200,92 zł, oraz na spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów i pożyczek 98 799,08 zł,
- Bank Spółdzielczy w Jordanowie
- kredyt z 2021 r. w wysokości
2 000 000,00 zł - umowa Nr 00/21/578 z dnia 28.09.2021 r. na spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów i pożyczek 2 000 000,00 zł,
- Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie –
798 821,27 zł - umowa nr P/032/15/02 z dnia 06.07.2015 r. - pożyczka na realizację zadania
pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lachowice - etap I",
- Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie –
1 018 490,40 zł - umowa nr P/030/16/02 z dnia 20.05.2016 r. - pożyczka na realizację
zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stryszawa - etap I, II, III",
- Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie –
1 389 513,60 zł - umowa nr P/052/17/02 z dnia 04.07.2017 r. - pożyczka na realizację zadania
pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuków częściowo Krzeszów wraz z
budową sieci wodociągowej na osiedlu Szczygłówka w Kukowie",
Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej uchwałą nr 114-2020 z dnia 25.06.2020 r. Wojewódzki
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przyznał Gminie
Stryszawa w 2023 r. umorzenie udzielonej pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Lachowice - etap I w wysokości 425 624,90 zł.
Zgodnie natomiast z decyzją Rady Nadzorczej uchwałą nr 134-2021 z dnia 17.12.2021 r.
Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przyznał
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Gminie Stryszaw w 2024 r. umorzenie udzielonej pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Stryszawa - etap I, II, III w wysokości 402 385,82 zł.
Łączne zmniejszenie kwoty długu na przestrzeni lat 2023 i 2024 wskazane w pozycji 10.8.
WPF Gminy Stryszawa wynosi 828 010,72 zł.
Po spłacie 50 % ostatniej z pożyczek w styczniu 2022 r. złożony został do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wniosek o częściowe
umorzenie ostatniej pożyczki na realizację zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Kuków i częściowo Krzeszów wraz z budową sieci wodociągowej na osiedlu
Szczygłówka w Kukowie”. W obecnej chwili oczekujemy na jego rozpatrzenie.
Zadłużenie krótkoterminowe Gminy Stryszawa z tytułu zaciągniętych kredytów
wynosi na dzień 31.12.2021 r. łącznie: 0,00 zł, w tym:
Udzielone gwarancje i poręczenia – 70 012,00 zł, z czego:
- Poręczenie dla Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy Świnna Poręba w Suchej
Beskidzkiej. Poszczególne Gminy będące członkami Związku udzieliły poręczenia
Związkowi Gmin Dorzecza Górnej Skawy Świnna Poręba w Suchej Beskidzkiej jako
zabezpieczenie spłaty zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Krakowie w raz z odsetkami,
będącej wkładem związku w realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja
Rejonowej Sortowni i Składowiska Odpadów Komunalnych w Suchej Beskidzkiej”.
Umowa poręczenia z dnia 12.06.2014 r. na łączna kwotę 612.599,98 zł z czego
ewentualna spłata planowanego poręczenia przypadająca dla Gminy Stryszawa w 2021
roku to 70 012,00 zł.
Syntetyczne zestawie zadłużenia Gminy Stryszawa przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj
Lp. zadłużenia Bank - Fundusz

Numer umowy

1 KREDYTY
Siemens Finance Sp. z o.o. sfinansowanie zobowiązań Gminy
Stryszawa poprzez przejęcie długu
w kwocie 10.912.330,00 zł z roku
2015
Bank Spółdzielczy w Suchej
Beskidzkiej - kredyt z 2016 r. na
sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu oraz na spłatę
wcześniej zaciągniętych kredytów
i pożyczek w wysokości 1 500
000,00 zł

2020
Zadłużenie na
dzień
31.12.2020 r.

2021
Zadłużenie na
Spłata w
dzień
2021
31.12.2021 r.

16 812 330,00

3 320 000,00

15 492 330,00

45309

5 912 330,00

2 000 000,00

3 912 330,00

209331-30001-105110/34

1 100 000,00

420 000,00

680 000,00
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Bank Spółdzielczy w Suchej
Beskidzkiej - kredyt z 2017 r. na
sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu oraz na spłatę
wcześniej zaciągniętych kredytów
i pożyczek w wysokości 1 400
000,00 zł
Bank Spółdzielczy w Suchej
Beskidzkiej - kredyt z 2018 r. na
sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu oraz na spłatę
wcześniej zaciągniętych kredytów
i pożyczek w wysokości 3 000
000,00 zł
Bank Spółdzielczy w Suchej
Beskidzkiej - kredyt z 2018 r. na
sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu w wysokości 1
500 000,00 zł
Bank Spółdzielczy w Suchej
Beskidzkiej - kredyt z 2019 r. na
spłatę wcześniej zaciągniętych
kredytów i pożyczek w wysokości
1 000 000,00 zł
Bank Spółdzielczy w Suchej
Beskidzkiej - kredyt z 2020 r. na
spłatę wcześniej zaciągniętych
kredytów i pożyczek w wysokości
2 000 000,00 zł
Bank Spółdzielczy w Suchej
Beskidzkiej - kredyt z 2020 r. na
sfinansowanie planowanego
deficytu budżet 901 200,92 zł, oraz
na spłatę wcześniej zaciągniętych
kredytów i pożyczek 98 799,08 zł,
w wysokości 1 000 000,00 zł
Bank Spółdzielczy w Jordanowie kredyt z 2021 r. na spłatę
wcześniej zaciągniętych kredytów
i pożyczek wysokości 2 000
000,00 zł

1143/209331/907282/K/2017

1 300 000,00

300 000,00

1 000 000,00

2391/209331/907282/K/2018

3 000 000,00

400 000,00

2 600 000,00

2850/209331/907282/K/2018

1 500 000,00

200 000,00

1 300 000,00

4011/209331/907282/K/2019

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

4784/209331/907484/K/2020

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

5157/209331/907484/K/2020

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

000/21/578

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

4 005 624,35

798 799,08

3 206 825,27

1 065 095,03

266 273,76

798 821,27

2 POŻYCZKI
Wojewódzki Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie - 2.263.327,42 zł pożyczka na realizację zadania
budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Lachowice - etap I
z roku 2015
P/032/15/02
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Pożyczka WFOŚiGW w Krakowie
- 2 164 292,00 zł - pożyczka na
realizację zadania pn. budowy sieci
kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Stryszawa - etap I,
II, III
P/030/16/02
Pożyczka WFOŚiGW w Krakowie
- 2 362 173,00 zł - pożyczka na
realizację zadania pn. "Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Kuków i częściowo
Krzeszów wraz z budową sieci
wodociągowej na osiedlu
Szczygłówka w Kukowie"
P/052/17/02

3 UDZIELONE GWARANCJE I PORĘCZENIA
Poręczenie dla Związku Gmin
Dorzecza Górnej Skawy Świnna
Poręba w Suchej Beskidzkiej.
Poszczególne Gminy będące
członkami Związku udzieliły
poręczenia Związkowi Gmin
Dorzecza Górnej Skawy Świnna
Poręba w Suchej Beskidzkiej jako
zabezpieczenie spłaty zaciągniętej
pożyczki z WFOŚiGW w
Krakowie w raz z odsetkami,
będącej wkładem związku w
realizację zadania inwestycyjnego
pod nazwą „Modernizacja
Rejonowej Sortowni i Składowiska
Odpadów Komunalnych w Suchej
Beskidzkiej”.

4 ŁĄCZNE ZADŁUŻENIE

Umowa poręczenia z dnia
12.06.2014 r. na łączna
kwotę 612.599,98 zł z czego
ewentualna spłata
planowanego poręczenia
przypadająca dla Gminy
Stryszawa w 2021 roku to
70.012,00 zł

1 273 113,00

254 622,60

1 018 490,40

1 667 416,32

277 902,72

1 389 513,60

70 012,00

0,00

70 012,00

70 012,00

0

70 012,00

20 887 966,35

4 118 799,08

18 769 167,27

3.4. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY
STRYSZAWA.
Zaplanowany do realizacji plan przychodów w wysokości 2 000 000,00 zł został
zrealizowany w 106,90,00 %. Na ogólną kwotę zrealizowanych przychodów w wysokości
2 138 076,92 złożyły się wpływy z długoterminowego kredytu zaciągniętego w Banku
Spółdzielczym w Jordanowie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w
wysokości 2 000 000,00 zł, oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
w wysokości 138 076,92 zł.
Ogólny plan rozchodów w wysokości 4 118 799,08 zł zrealizowano w 100 ,00 %. Na
ogólne wykonanie złożyła się:
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-

spłata pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych w wysokości –
798 799,08 zł,
spłata
kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych w wysokości –
3 320 000,00 zł.

Wydatkowaną kwotę rozchodów przeznaczono na spłatę otrzymanych krajowych kredytów,
we wspomnianej wysokości 3 320 000,00 zł oraz w wysokości 798 799,08 zł na spłatę
pożyczek otrzymanych na realizację:
- zadania zgodnie z umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie nr P/032/15/02 z dnia 6 lipca 2015 r. na finansowanie „Budowy sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lachowice” w wysokości 266 273,76 zł,
- zadania zgodnie z umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie nr P/030/16/02 z dnia 20.05.2016 r. na finansowanie „Budowy sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stryszawa - etap I, II, III” w wysokości 254 622,60 zł,
- zadania zgodnie z umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie nr P/052/17/02 z dnia 04.07.2017 r. na finansowanie „Budowy sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuków i częściowo Krzeszów wraz z budową sieci
wodociągowej na osiedlu Szczygłówka w Kukowie” w wysokości 277 902,72 zł.
Szczegółowy plan przychodów i rozchodów oraz i ich ostateczne wykonanie
przedstawiono w poniższej tabeli.
SZCZEGÓŁOWY PLAN
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ I ICH OSTATECZNE WYKONANIE

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 r.

Lp.
1

Treść
2

Klasyfikacja
§
3

Przychody ogółem

PLAN 2021
4

WYKONANIE
2021
5

%
WYKONANIA
6

2 000 000,00

2 138 076,92

106,90%

1

Wolne środki, o których mowa w art.
217 ust. 2 pkt 6 ustawy

950

0,00

138 076,92

0,00%

2

Przychody z zaciągniętych pożyczek i
kredytów na rynku krajowym

952

2 000 000,00

2 000 000,00

100,00%

4 118 799,08

4 118 799,08

100,00%

4 118 799,08

4 118 799,08

100,00%

Rozchody ogółem

1

Spłaty otrzymanych krajowych
pożyczek i kredytów, w tym:

992
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- spłaty otrzymanych krajowych
pożyczek
- spłaty otrzymanych krajowych
kredytów

798 799,08

798 799,08

100,00%

3 320 000,00

3 320 000,00

100,00%

3.5. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY STRYSZAWA.
Planowane wydatki na ogólną kwotę 66 488 173,85 zł zrealizowano w wysokości
65 846 204,62 zł, co w ujęciu procentowym przełożyło się na 99,03 % założonego planu.
W poniższej tabeli przedstawione zostało tabelaryczne zestawienie planowanych
i wykonanych wydatków budżetu według poszczególnych jednostek je realizujących.
WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY OŚWIATY DO DNIA 31.12.2021 r.
PLAN

WYKONANIE
1 248 231,00

1 237 634,04

% wykonania planu
99,15%

WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W
KRZESZOWIE DO DNIA 31.12.2021 r.
PLAN
WYKONANIE
% wykonania planu
3 338 354,04

3 330 433,90

99,76%

WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 2 W
STRYSZAWIE DO DNIA 31.12.2021 r.
PLAN

WYKONANIE
4 289 876,38

4 267 125,76

% wykonania planu
99,47%

WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ W KUKOWIE DO
DNIA 31.12.2021 r.
PLAN

WYKONANIE
2 267 706,29

2 258 179,58

% wykonania planu
99,58%

WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W
LACHOWICACH DO DNIA 31.12.2021 r.
PLAN
WYKONANIE
% wykonania planu
3 967 434,60

3 958 502,34

99,77%
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WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W
STRYSZAWIE DO DNIA 31.12.2021 r.
PLAN

WYKONANIE
1 926 599,00

% wykonania planu

1 917 412,33

99,52%

WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ SZKOŁY I SCHRONISKA
MŁODZIEŻOWEGO W STRYSZAWIE DO DNIA 31.12.2021 r.
PLAN

WYKONANIE
4 011 887,85

% wykonania planu

3 998 789,29

99,67%

WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W
KUKOWIE DO DNIA 31.12.2021 r.
PLAN

WYKONANIE
964 266,67

% wykonania planu
964 266,67

100,00%

WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W STRYSZAWIE DO 31.12.2021 r.
PLAN

WYKONANIE
20 913 924,76

% wykonania planu

20 716 153,24

99,05%

WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ URZĄD GMINY STRYSZAWA DO 31.12.2021 r.
PLAN

WYKONANIE
23 559 893,26

% wykonania planu

23 197 707,47

98,46%

ŁĄCZNE WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE DO 31.12.2021 r.
PLAN

WYKONANIE
66 488 173,85

65 846 204,62

% wykonania planu
99,03%

W przypadku placówek oświatowych plan wydatków zrealizowano w 97,05 %. Realizacja
planu wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych oscylowała na poziomie ok.
99,15-99,76 %. Na ogólną kwotę zrealizowanych środków złożyły się przede wszystkim
wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek oświaty w tym wynagrodzenia
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i pochodne, zakup materiałów eksploatacyjnych, media, zakup drobnych materiałów
i wyposażenia.
Ogólny plan wydatków realizowanych przez Urząd Gminy Stryszawa został
wykonany w wysokości 98,46 %, w tym plan wydatków majątkowych 99,41 %. Najwyższe
wykonanie planu wydatków możemy zaobserwować w działach: 010 Rolnictwo
i łowiectwo – 95,73 %, 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
– 95,52 %, 600 Transport i łączność – 99,85 %, 700 Gospodarka mieszkaniowa – 99,55 %,
710 Działalność usługowa – 99,57 %, 750 Administracja publiczna – 99,16 %, 751 Urzędy
naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –
100,00 %, 752 Obrona narodowa - 100,00%, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa – 99,88 %, 757 Obsługa długu publicznego – 90,56 %, 801 Oświata i
wychowanie – 99,42 %, 851 Ochrona zdrowia – 91,14 %, 853 Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej – 99,98 %, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 98,69 %.
Średni poziom wykonania planowanych wydatków oscylował w granicach 95 % - 99 %.
W przypadku działu 010 rolnictwo i łowiectwo realizacja planu wydatków wyniosła
95,73 %. Wśród najważniejszych wydatków działu 010, jakie udało się zrealizować
w 2021 r., była m.in. realizacja wydatków, na które złożyły się prace przy wykonaniu
modernizacji wodociągów oraz ujęć wody. W dziale tym zrealizowano ponadto wydatki
w wysokości 9 700,97 zł, pochodzące z dotacji na zadania zlecone – zwrotu części podatku
akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników. W 2021 r. zrealizowano ponadto
zaplanowane wydatki na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości
147 305,81 zł. Prace te rozpoczęte w pierwszym półroczu 2021 r. udało się zakończyć
i rozliczyć w większości dopiero w połowie II półroczu 2021 r.
W analizowanym okresie częściowo tylko zrealizowano plan wydatków w Dziale 020
leśnictwo. Założony tam plan wydatków na zakup środków ochrony roślin i sadzonek
przeznaczonych do zalesienia gruntów rolnych z powodu braku zainteresowania
mieszkańców w/w zadaniem wykorzystano w 2021 r. tylko w 51,60 %, tj. w kwocie
516,00 zł.
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan
wydatków wynoszący 408 057,58 zł zrealizowano w 95,52 %.
Stosunkowo duże wykonanie planu wydatków możemy zauważyć w dziale 600
Transport i łączność. W wartościach bezwzględnych ostateczny plan wydatków na kwotę
2 293 716,78 zł został zrealizowany w wysokości 2 290 163,67 zł, co w ujęciu procentowym
przełożyło się na 94,37 %. W dziale tym sklasyfikowano wydatki bieżące związane
z utrzymaniem bieżącym dróg gminnych, które zrealizowano na poziomie 954 360,40 zł tj.
99,85 % ich pierwotnego planu, oraz wydatki inwestycyjne na infrastrukturę drogową
zarówno wojewódzką, powiatową jak i gminną. Na łączną wartość wydatków bieżących,
jakie realizowano w związku z utrzymaniem dróg gminnych złożyły się m.in. takie wydatki
jak:
wynagrodzenia bezosobowe wynikające z zawartych umów na odśnieżanie dróg
gminnych w sezonie zimowym, oraz wykaszanie poboczy dróg gminnych – zrealizowane
w wysokości 99,92 %,
zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. zakup znaków i tablic do oznakowania
dróg, zakup wiat przystankowych, zakup paliwa do sprzętu wykorzystywanego przy
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bieżącym utrzymaniu dróg, oraz zakup niewielkiej ilości prefabrykatów betonowych –
zrealizowane w wysokości 99,42 %,
zakup usług remontowych w infrastrukturze drogowej – zrealizowane na poziomie
99,80 %,
zakup usług pozostałych (głównie usługi odśnieżania) w infrastrukturze drogowej –
zrealizowane na poziomie 98,83 %,
W tabeli poniżej przedstawiono zestawienie wydatków na zimowe utrzymanie dróg
w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. ( z podziałem na sołectwa).
SOŁECTWO

KWOTA

Stryszawa Górna

130.251,28

Stryszawa Dolna

146.164,55

Lachowice

126.235,89

Krzeszów

87.813,13

Kuków

58.586,24

Targoszów

44.456,68

Kurów
Hucisko

41.402,66
14.135,70

Pewelka

10.861,11

Razem:

659.907,24

Podobnie jak w latach wcześniejszych w 2021 r. Gmina Stryszawa partycypowała
w kosztach inwestycji prowadzonych przez Powiat Suski, a obejmujących modernizację sieci
dróg powiatowych na terenie Gminy Stryszawa.
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Stryszawa z dnia: z dnia: 28 maja 2021 r. w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu przeznaczonej na współfinansowanie w
2021 r. modernizacji drogi powiatowej 1696 K Stryszawa - Roztoki - Koszarawa w
miejscowości Stryszawa udzielono pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu przeznaczonej
na dofinansowanie w/w zadania w wysokości 181 964,97,00 zł.
Ponadto zgodnie z uchwałą Rady Gminy Stryszawa z dnia: z dnia: 30 września 2021 r. w
sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu przeznaczonej na
współfinansowanie zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1700 K wraz z budową
chodnika i przebudową przejść dla pieszych w miejscowości Pewelka udzielono pomocy
finansowej Powiatowi Suskiemu przeznaczonej na dofinansowanie w/w zadania w wysokości
150 000,00 zł.
W rozdziale 60016 drogi publiczne gminne plan wydatków majątkowych opiewający
na 725 931,85 zł zrealizowano w wysokości 725 839,14 zł, co dało 99,99 % stopień realizacji
planu. Na wydatki w ramach tej pozycji złożyły się przede wszystkim środki wykorzystane na
realizację prac położenia mas asfaltobetonowych wraz z pracami towarzyszącymi na drogach
gminnych w poszczególnych sołectwach. Na ogólną kwotę wydatków majątkowych złożyły
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się ponadto wydatki przeznaczone na zakupy działek przeznaczonych na poszarzenie dróg
gminnych oraz opłaty sądowe, notarialne związane z przedmiotowymi zakupami.
Szczegółowe przedstawienie wydatków związanych m.in. z infrastrukturą drogową
w 2021 r. z podziałem na poszczególne sołectwa Gminy Stryszawa przedstawiają poniższe
tabele. W n/w tabelach uwzględniono wydatki związane z infrastrukturą drogową, oraz
ważniejsze wydatki związane z inwestycjami oraz pracami bieżącymi w poszczególnych
sołectwach, które udało się zrealizować w roku ubiegłym.
STRYSZAWA GÓRNA DROGI - 2021
L.P.
1

NAZWA ELEMENTU
Opłata za korzystanie z gruntów pokrytych wodami (potok
Hucisko) zgodnie z umową nr 456/2020 (wod-kan Stopy)

2

opłata za użytkowanie gruntów zgodnie z umową nr
3002/RUM/2020/NN/KRUS (wod - kan Stopy)

3

Remont drogi na osiedlu Bartyle plus mapy ewidencyjne

4

Opłata za odprowadzenie wód opadowych z chodnika przy drodze
powiatowej Stryszawa Zawoja

5

Remont cząskowy nawierzchni dróg asfaltobetonowych na terenie
gminy Stryszawa grysami i emulsja asfaltową

6

7
8

Dostawa i zabudowa materiału (mieszanka kruszywa od 0 do 31,5
posp/żwir) na os. Wsiórz i Bogunie
Remont drogi powiatowej nr 1696 K Stryszawa - Roztoki zgodnie
z porozumieniem z dnia 31.05.2021
Remont i wykonanie nawierzchni asfaltobetonowych (PRDM)

modernizacja dróg zgodnie z zał. Kosztorysem os. Wojewody
działka nr ew. 5351
10 Dostawa i zabudowa prefabrykatów betonowych
Remont drogi na osiedlu Sejkówka ( Jasica Stanisław - 9999,9;
11 Głuc beton - 1450; Eryk - 1689,98; Kubasiak przebudowa wjazdu
- 4797,00)
9

12

"Modernizacja dróg na terenie Gminy Stryszawa" (wykonanie
plus nadzór inwestorski) (Bogunia)

13

Remont i wykonanie nawierzchni asfaltobetonowych na terenie
Gminy Stryszawa (Siwcówka)roboty dodatkowe

KWOTA

191,51
100,00
3 746,17
95,00

7 011,00

3 360,00

181 964,97
49 755,46
14 007,24
35 031,71

17 936,88
19 899,85

952,51
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14 Dofinansowanie remontu drogi leśnej Stryszawa ,,Wsiórz"
SUMA

30 000,00
364 052,30

STRYSZAWA DOLNA DROGI - 2021
L.P.

NAZWA ELEMENTU

1

Opłata za odprowadzenie wód opadowych z chodnika przy drodze
powiatowej Stryszawa - Krzeszów

2
3
4
5
6
7
8
9
10

KWOTA

Remont cząskowy nawierzchni dróg asfaltobetonowych na terenie
gminy Stryszawa grysami i emulsją asfaltową
Dostawa i zabudowa prefabrykatów betonowych
Modernizacja Mostu - Stryszawa Steczki
"Modernizacja dróg na terenie Gminy Stryszawa" (wykonanie
plus nadzór inwestorski)(Bogunia)
Remont drogi nr ew. 2468 - Fundusz Sołecki
Remont drogi nr ew. 2468 - roboty dodatkowe
Modernizacja drogi Stryszawa Gałuszki
Remont i wykonanie nawierzchni asfaltobetonowych( Stryszawa
PKP i os. Misierówka)
Remont i wykonanie nawierzchni asfaltobetonowych na terenie
Gminy Stryszawa (Stryszawa PKP) roboty dodatkowe

11 Modernizacja drogi na osiedlu Madejczyki
12 Remont drogi Stryszawa os. Dudy działka nr ew. 2611
13

24,00

15 252,00
21 633,24
7 900,00
49 977,73
45 566,64
10 554,73
10 522,65
80 520,46

516,60
28 676,22
8 000,01

Opłata za wypis i kopie mapy dla dróg nr ew. 1852, 1975 droga
rolnicza na 2022 rok
SUMA

55,67
279 199,95

LACHOWICE DROGI - 2021

L.P.

NAZWA ELEMENTU

KWOTA

1

Opłata za odprowadzenie dróg opadowych z chodnika przy drodze
powiatowej w Lachowicach.

48,00

2

Wypis i kopia mapy do zgłoszenia drogi do dofinansowania z dróg
rolniczych

58,20
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3
4
5
6
7
8
9

Sporządzenie orzeczenia technicznego dot. stanu technicznego
odc. drogi Lachowice Kubieńce
Remont cząskowy nawierzchni dróg asfaltobetonowych na terenie
gminy Stryszawa grysami i emulsją asfaltową
Dostawa i zabudowa prefabrykatów betonowych
Remont drogi Lachowice Mizioły zgodnie z umową
IPP.272.13.2021 z dnia 06.07.2021
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dzialce nr
ew. 3559
Podbudowa drogi nr ew. 2677
Modernizacja dróg zgodnie z załączonym kosztorysem os.
Sobańskie działka nr ew. 3617

2 921,25

14 022,00
15 938,34
115 777,44
71 948,60
5 000,00
1 512,90

10

Modernizacja dróg na terenie Gminy Stryszawa (wykonanie plus
nadzór inwestorski)(Bogunia)

11

Tłuczniowanie drogi, wybieranie rowów- osiedle Zagródki
Lachowice

14 032,41
5 000,00

12 Remont dróg na terenie gminy os. Lasiki
SUMA

1 300,00
247 559,14

KUKÓW DROGI - 2021

L.P.

NAZWA ELEMENTU

KWOTA

1

Remont cząskowy nawierzchni dróg asfaltobetonowych na terenie
gminy Stryszawa grysami i emulsją asfaltową

2 337,00
4 500,00

Modernizacja drogi Kuków Rzyczki
Remont i wykonanie nawierzchni asfaltobetonowych Kuków
Boisko, działka nr ew. 1637

21 119,92

3

Remont drogi na osiedlu Sojnogówka w Kukowie zgodnie z zał.
Kosztorysem

20 910,00

5

Remont drogi zgodnie z zał. Kosztorysem, Kuków Ździebel,
Kuków Górki

11 316,00

4

Wykonanie zatoki na drodze na os. Ździebel w Kukowie

7

Dostawa i zabudowa materiałów na drodze na os. Grajnówka

5

Remont dróg na terenie gminy Stryszawa os. Żakówka

2
3

7 257,00

SUMA

1 290,00
500,00
69 229,92
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KRZESZÓW DROGI - 2021

L.P.
1
2

3

NAZWA ELEMENTU
Opłata za odprowadzenie wód opadowych z chodnika przy drodze
gminnej (440857K)
Remont cząskowy nawierzchni dróg asfaltobetonowych na terenie
gminy Stryszawa grysami i emulsją asfaltową
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr ew.
8419/2 (plus wypis z rejestru gruntów)

4

Dostawa i zabudowa prefabrykatów betonowych

5

Remont drogi Krzeszów Carchel (działka nr ew. 8442)

6

Naprawa dróg osiedlowych w sołectwie Krzeszów

7

Czyszczenie rowów Krzeszów Górki, os. Harańczykówka

8

Remont i wykonanie nawierzchni asfaltobetonowych Krzeszów
os. Granica, Krzeszów Przedszkole

9

Remont drogi zgodnie z załączonym kosztorysem os.
Palichlebówka i droga do cmentarza

10

Modernizacja dróg zgodnie z kosztorysem - Na Pańskie działka nr
ew. 8419/2

11

Dostawa i zabudowa materiału bud. Przy drodze 6477/3 (pręt
żebrowany, kątownik)

12

Modernizacja dróg na terenie Gminy Stryszawa (wykonanie plus
nadzór inwestorski)(Bogunia)

66,00

4 674,00

52 968,57
22 993,62
45 319,35
7 872,00
1 080,00
77 230,03
7 749,00

Remont i wykonanie nawierzchni asfaltobetonowych na terenie
13 Gminy Stryszawa (Krzeszów Granica i Przedszkole) roboty
dodatkowe
14

KWOTA

opłata za wypis i kopie mapy dla drogi działka nr ew. 8438/1
droga rolnicza na 2022 rok
SUMA

16 623,45
856,54
34 386,45

4 810,90
55,67
276 685,58

KURÓW DROGI - 2021

L.P.

NAZWA ELEMENTU

1

Opłata za odprowadzanie wód opadowych z chodnika przy drodze
powiatowej w Kurowie

KWOTA
346,00

39

2
3
4
5
6

Wypis i kopia mapy do zgłoszenia drogi do dofinansowania z dróg
rolniczych

56,60

Remont cząskowy nawierzchni dróg asfaltobetonowych na terenie
gminy Stryszawa grysami i emulsją asfaltową
Dostawa i zabudowa prefabrykatów betonowych

7 011,00
2 804,40

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr ew.
3417/1
Modernizacja dróg zgodnie z kosztorysem os. Rzepki
SUMA

22 453,04
3 554,70
36 225,74

HUCISKO - DROGI - 2021
L.P.
1

NAZWA ELEMENTU
Opłata za odprowadzenie wód opadowych z chodnika przy drodze
powiatowej w Hucisku

2

Dostawa i zabudowa prefabrykatów betonowych

3

Modernizacja odcinka drogi w Hucisku nr ew. 1555 zgodnie z
umową IPP.7234.3.20.2021 z dnia 04.03.2021 fundusz sołecki

3

Remont i wykonanie nawierzchni asfaltobetonowych działka nr
ew. 1556

5

Remont i wykonanie nawierzchni asfaltobetonowych na terenie
Gminy Stryszawa działka nr 1556 roboty dodatkowe

4

Opłata za wypis i kopie mapy dla drogi nr ew. 1454/26 (droga
rolnicza na 2022 rok)
SUMA

KWOTA
55,00
6 029,46

11 005,79
11 337,56

460,51
58,10
28 946,42

PEWELKA - DROGI - 2021
L.P.
1

NAZWA ELEMENTU
Opłata za odprowadzanie wód opadowych z chodnika przy drodze
powiatowej

KWOTA
35,00

2

Opłata za użytkowanie gruntów zgodnie z umową nr
2992/RUM/2020/NN/KRUS

248,00

3

Opłata za korzystanie z gruntów pokrytych wodami potoku
Kurówka zgodnie z ugodą nr 454/2020

744,00

4

Remont cząskowy nawierzchni dróg asfaltobetonowych na terenie
gminy Stryszawa grysami i emulsją asfaltową

2 337,00
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5

Zakup i dostawa materiału na kratę z korytkami na drodze (działka
nr ew. 16)
SUMA

1 061,32
4 425,32

TARGOSZÓW - DROGI - 2021

L.P.
NAZWA ELEMENTU
1 Dostawa i zabudowa prefabrykatów betonowych
2 Roboty ziemne na osiedlu Rola zgodnie z kosztorysem

KWOTA
5 608,80
2 500,00

3

Remont i wykonanie nawierzchni asfaltobetonowych działki nr
ew. 7366/1, 8618/1

4

Remont i wykonanie nawierzchni asfaltobetonowych na terenie
Gminy Stryszawa działki nr ew 7366/1, 8618/1 - roboty
dodatkowe
SUMA

60 001,42

13 378,65
81 488,87

STRYSZAWA GÓRNA - INWESTYCJE 2021
L.P.

NAZWA ELEMENTU

1

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową sieci
wodociągowej na osiedlu Stopy w Stryszawie

2

Usuwanie skutków deszczy nawalnych - odbudowa przepustu oraz
odwodnienia na osiedlu Wygoda w Stryszawie

3

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkoły i
Schroniska Mlodzieżowego w Stryszawie

4

Modernizacja sieci wodociagowej przy szkole w Stryszawie
Górnej

4

Wykonanie mapy do celów projektowych do budowy oświetlenia
ulicznego na os. Bartyle ( fundusz sołecki)

6

Budowa oświetlenia boiska sportowego i bieżni przy Szkole
Podstawowej nr 1 w Stryszawie

5

Remont kładki Stryszawa Roztoki

8

Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych oświetlenia
ulicznego w miejscowości Stryszawa na osiedlu Bartyle

6

Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych oświetlenia
ulicznego w miejscowości Stryszawa na osiedlu Janiki, za Miedzą
i Bartoszki

KWOTA
581 169,07

10 578,00
305 898,01
25 768,50
1 900,00
59 232,42
500,00

6 027,00

9 963,00
41

10

Roboty dodatkowe wykonane przy budowie boiska sportowego w
Stryszawie przy zespole szkoły i schroniska młodzieżowego
SUMA

32 634,36
1 033 670,36

STRYSZAWA DOLNA - INWESTYCJE 2021
L.P.

NAZWA ELEMENTU

1

Badanie windy towarowej oraz platformy schodowej w bud ośrodka
dziedzictwa kulturowego w Stryszawie

2

Dostawa sprzetu komputerowego , urzadzenia wielofunkcyjnego, urz.
multimedialnych, sprzętu RTV i AGD, oprogramowania oraz
akcesoriów komputerowych dla budynku Ośrodka Dziedzictwa
Kulturowego Gminy zgodnie z umową IPP.272.2.2021 z dnia
08.01.2021

3

KWOTA
606,08

40 344,00

Wykonanie robót dodatkowych i zamiennych w budynku dziedzictwa
kulturowego gminy stryszawa zgodnie z zał protokołami i kosztorysami
96 699,14

Opinia prawna projektu ugody mediacyjnej w zakresie zastosowania kar
umownych z umowy IPP.272.20.2018 na Budowę Ośrodka
Dziedzidztwa Kulturowego Gminy Stryszawa wraz z infrastruktura
towarzyszącą.

4 305,00

5

Usługa mediacji w sprawie Gminy Stryszawa vs Firma budowlana
Robert Lichosyt

3 000,01

6

Wydatek realizowany w ramach zadania 2 działanie 2.2 i 2.6 - zakup i
instalacja wyposażenia - Gminny Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego (
wykonanie pomiwru, wyceny i montażu rolet okiennych)

4

15 787,12

7

Budowa Ośrodka Dziedzictwa Kulturowego Gminy Stryszawa wraz z
infrastruktura towarzyszącą - część 4 końcowa
931 333,68

8

Nadzór inwestorski nad ,,Budową Ośrodka Dziedzictwa Kulturowego
Gminy Stryszawa"

9

Nadzór autorski wg umowy IPP.7013.4.2.2019 przy Budowie Ośrodka
Dziedzidztwa Kulturowego Gminy Stryszawa wraz z infrastrukturą
towarzyszącą płatność nr 5

13 120,61

1 537,50

Dokumentacja projektowa pn. "Przebudowa i zmiana sposobu

10 użytkowania istniejących pomieszczeń mieszkalnych i gosopodarczych
na oddzial przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 2 w Stryszawie"
11 000,00

Dostawa i montaż mebli w budynku Ośrodka Dziedzictwa Kulturowego

11 Gminy Stryszawa zgodnie z umową IPP.272.3.2021 z dnia 29.01.2021

152 757,39

42

Montaz i konfiguracja alarmu oraz monitoringu w Ośrodku Dziedzictwa

12 Kulturowego

35 914,91

Wykonanie robót zgodnie ze zleceniem IPP.7013.4.8.2021 z dnia

13 01.09.2021 Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego Gminy Stryszawa
70 530,66

14

Opłata za zwiekeszenie mocy przyłaczeniowej oświetlenia ulicznego na
osiedlu Babiarze i Misierówka

15

Podwieszenie dodatkowego przewodu oświetleniowego i montaż opraw
oświetleniowych do istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej
0,4kV na os. Misierówka

66,66

7 960,24

16

Podwieszenie dodatkowego przewodu oświetleniowego i montaż opraw
oświetleniowych do istniejacej sieci elektroenergetycznej napowietrznej
0,4kV na os. Babiarze
5 363,26

Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej w

17 miejscowości Stryszawa na osiedlu Steczki zgodnie z umową
IPP.7013.7.2.2018

42 716,42

Opłata za przyłącz do sieci oświetlenia ulicznego na osiedlu Steczki

18 działka nr ew. 7427/2

66,67

19 Oplata za przyłącz do sieci oświetlenia ulicznego na osiedlu Steczki

66,67

Budowa Ośrodka dziedzictwa Kulturowego Gminy Stryszawa wraz z

20 infrastruktura towarzyszącą - roboty dodatkowe

260 000,86

SUMA

1 693 176,88

LACHOWICE - INWESTYCJE 2021

L.P.
1

NAZWA ELEMENTU

KWOTA

Przygotowanie trzech opracowań STWIOR dla projektów instalacji
sanitarnych dotyczących Przedszkola w Lachowicach
3 690,00

2

Remont kładki

3

Pełnienie nadzoru autorskiego Budowa Przedszkola w Lachowicach
nadzór zamiejscowy umowa nr Ipp.7013.1.4.2021

500,00

1 900,00

4

Uzgodnienie przejścia kanalizacji sanitarnej pod torami kolejowymi

5

Prolongowanie ważności uzgodnień na przejście kanalizacją sanitarną
pod torami kolejowymi

6

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lachowice etap II

615,00
445,26
2 018 973,59

43

7

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad Budową przedszkola w
Lachowicach

8

Roboty budowlane zgodnie z umową nr IPP.272.19.2021 z dnia
08.10.2021 Budowa Przedszkola w Lachowicach Etap 1

9 840,00

500 000,00

9

Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie kanalizacji w
Lachowicach

25 240,41

SUMA

2 561 204,26

KUKÓW - INWESTYCJE 2021

L.P.

NAZWA ELEMENTU

KWOTA

1

Wypis i wyrys , kopia mapy zasadniczej - modernizacja ogrodzenia przy
WTZ Kuków

2

wymiana pokrycia dachu wiaty Kuków Olsonki

28 356,90

3

Modernizacja parkingu na 10 stanowisk postojowych w Kukowie Olsonki)

44 700,05

3
5

Remont kładki
Remont kładki

4

Utwardzanie terenu i przebudowa ogrodzenia przy budynku WTZ w
Kukowie zgodnie z umową IPP.7013.4.9.2021 z dnia 08.10.2021

99 420,00

7

Roboty dodatkowe WTZ Kuków zgodnie z zał. Kosztorysem

10 500,00

5

Remont kładki w Kukowie

7 500,00

9

Budowa ogrodzenia na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym roboty
dodatkowe

3 000,01

62,90

6 000,00
500,00

SUMA

200 039,86

KRZESZÓW - INWESTYCJE 2021

L.P.

NAZWA ELEMENTU

KWOTA

1

Najem gruntu od Nadleśnictwa Sucha - oświetlenie na os. Pańskie i
kanalizacja w Krzeszowie

179,00

2

Remont kładki w Krzeszowie

800,00

3

Budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Krzeszowie fundusz sołecki

4

Budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Krzeszowie

5

Dokumentacja budowlano kosztorysowa dla przebudowy rowu
odwadniającego w Krzeszowie działka nr ew. 8543/3

19 500,00
9 981,00
19 557,00

SUMA

50 017,00
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KURÓW - INWESTYCJE 2021

L.P.

NAZWA ELEMENTU

KWOTA

0
SUMA

0,00

HUCISKO - INWESTYCJE 2021
L.P.
0

NAZWA ELEMENTU

KWOTA
SUMA

0,00

PEWELKA - INWESTYCJE 2021

L.P.

NAZWA ELEMENTU

KWOTA

1

Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej proj. Koszt.
Dla inwestycji pn. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr
K1700 jeleśnia - Pewelka Hucisko w zakresie umowy nr
IPP.7234.2.9.2018

2

Remont kladki

3

Budowa chodnika w Pewelce przy drodze powiatowej
partycypacja w kosztach zgodnie z porozumieniem WZ.d.12.2021
z dnia 09.11.2021
SUMA

29 800,00
2 500,00

150 000,00
182 300,00

TARGOSZÓW - INWESTYCJE 2021

L.P.
0

NAZWA ELEMENTU

KWOTA
SUMA

0,00

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowane i zrealizowane zostały wydatki
związane z zasobem lokalowym i mieszkaniowym Gminy Stryszawa. W ogólnej kwocie
zrealizowanych wydatków środki w wysokości 768 334,13 zł (w tym podatek od
nieruchomości jaki Gmina Stryszawa sama musi sobie zapłacić to 229 011,00 zł)
przeznaczone zostały na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania przedmiotowych
nieruchomości łącznie z wypłatą należnego wynagrodzenia pracowników bezpośrednio
przypisanych do realizacji prac w obiektach zasobu lokalowego Gminy (palacze). Natomiast
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kwota 235 534,58 zł stanowiła wysokość środków, jakie zrealizowano jako wydatki
majątkowe związane z realizacją takich zadań jak:
- budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Krzeszowie
- doposażenie placu zabaw na terenie działki nr 7651/1
- modernizacja systemów ogrzewania
- budowa placu zabaw w miejscowości Kuków

19 500,00
18 530,00
191 254,58
6 250,00

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
sądownictwa to z kolei wydatki związane z realizacją zadań przez jednostkę samorządu
terytorialnego w zakresie zadań zleconych. W roku 2021 w ramach działu 751 wydatkowano
środki na prowadzenie stałego rejestru wyborców w ramach dotacji Krajowego Biura
Wyborczego w Nowym Sączu – 2 248,00 zł.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa to wydatki związane
bieżącym utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP, na co złożyły się wydatki
związane z zakupem paliw i smarów, ubezpieczeniem samochodów oraz strażaków, bieżące
przeglądy, naprawy i konserwację sprzętu p.poż. zakup sprzętu i umundurowania, ekwiwalent
za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych, okresowe badania lekarskie.
Ponadto w roku 2021 przekazano z dochodów własnych Gminy Stryszawa środki na
realizację zadnia utrzymania gotowości bojowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
Zawoja Przysłop. Na ten cel udzielono pomocy finansowej Gminie Zawoja przeznaczonej na
dofinansowanie w/w zadania w wysokości 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset zł).
Funkcjonujący niegdyś dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem, który obejmował z kolei wydatki przeznaczone na bieżące potrzeby wymiaru
podatkowego Urzędu, w tym zakup niezbędnych do wymiaru podatkowego materiałów oraz
usług (usługi pocztowe), a także środki przewidziane tytułem wypłaty dla inkasentów podatku
należnych z tytułu wykonanej pracy, w roku 2021 sklasyfikowany był w rozdziale 75095.
Wydatki w ramach tego ostatniego w 2021 roku zamknęły się w kwocie 244 943,50 zł, co
dało 97,37 % realizacji założonego planu.
Wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie realizowane przez Urząd Gminy
Stryszawa zostały wykonane w 99,42 %. Wydatkowane środki przeznaczone były na dotacje
podmiotowe dla publicznych szkół podstawowych działających na terenie Gminy Stryszawa
w miejscowości Kurów i Hucisko, stypendia dla uczniów klas szkół podstawowych oraz
wydatki inwestycyjne przy placówkach oświatowych. W ogólnej kwocie planowanych
wydatków majątkowych 1 509 189,78 zł zrealizowano częściowo lub całkowicie następujące
zadania:
- budowa boiska sportowego w miejscowości Stryszawa
- budowa oświetlenia boiska sportowego i bieżni przy Szkole
Podstawowej nr 1 w Stryszawie
- modernizacja systemu ogrzewania Zespół Szkoły i Schroniska
młodzieżowego w Stryszawie
- budowa boiska sportowego w miejscowości Stryszawa
- zakup autobusu szkolnego

58 562,86
59 672,42
2 802,65
306 248,01
65 000,00
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- laboratoria Przyszłości
- zakup wyposażenia placu zabaw dla dzieci w Lachowicach

333 400,00
18 954,33

- budowa Przedszkola w Lachowicach

515 685,00

- modernizacja oddziału przedszkolnego

137 728,51

- rozbudowa przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 2 w Stryszawie

11 136,00

W dziale 851 ochrona zdrowia sklasyfikowano wydatki związane z programami
zwalczania narkomanii 1 107,00 zł, przeciwdziałania alkoholizmowi – 272 041,65 zł, oraz
izbami wytrzeźwień – 1 423,00 zł. W ramach rozdziału 85154 przeciwdziałania
alkoholizmowi wydatkowano środki w łącznej wysokości 272 041,65 zł co stanowiło 93,84 %
realizacji planu. Ze wspominanej kwoty 17 000,00 zł przeznaczono na usprawnienie
wykonywania zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które przejęło zadania realizowane dotychczas przez
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej na rzecz mieszkańców Gminy
Stryszawa, 80 000,00 zł na funkcjonowanie świetlicy terapeutycznej prowadzonej przy
Szkole Podstawowej nr 2 w Stryszawie przez Stowarzyszenie Trzeźwości „DOM” z
Jordanowa.
W roku 2021 udzielono, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Stryszawa w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu przeznaczonej na dofinansowanie
zadania pn. " Małopolski System Informatyczny” realizowanego w Zespole Opieki
Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej " udzielono pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu
przeznaczonej na dofinansowanie w/w zadania w wysokości 24 002,00 zł.
W dziale 900 w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód sklasyfikowano
wydatki związane z funkcjonowaniem kanalizacji w Gminie Stryszawa.
W tym samym dziale - rozdziale 90002 po stronie wydatków przedstawiono plan
wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami. Realizację planu
dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami jak i planu wydatków na funkcjonowanie
systemu gospodarowania odpadami w 2021 r. przedstawiono we wcześniejszej tabeli.
W rozdziale 90003 zgodnie z uchwałą Rady Gminy Stryszawa z dnia: 26 sierpnia
2021 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu przeznaczonej na
dofinansowanie zadania w zakresie ochrony środowiska sklasyfikowano wydatki w kwocie
10 281,60 z przeznaczeniem na realizację zadnia o charakterze celu publicznego w zakresie
ochrony środowiska polegającego na unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest
z nieruchomości położonych na terenie Gminy Stryszawa.
W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu oraz w rozdziale
90095 Pozostała działalność po stronie wydatków w paragrafie 6230 dotacje celowe
z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawiono
plan i wykonanie wydatków na realizację jednego z zadań określonych w związku z podjętą
uchwałą Rady Gminy Stryszawa nr X/75/15 z dnia 29 października 2015 r. ws. przyjęcia
„Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stryszawa". Wśród zadań, których realizacja
związana była z przyjętym planem gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stryszawa
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wydatkowano środki w łącznej wysokości 124 600,00 zł na poprawę efektywności
energetycznej budynków mieszkalnych poprzez dofinansowanie dla mieszkańców Gminy
Stryszawa zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie
proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Stryszawa
w ramach ,,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stryszawa” tj. wymiany kotłów na kotły
(na węgiel, biomasę, oraz gaz) V klasy spełniające wymagania normy PN EN 303-5:2012.
W 2021 roku kontynuowano ponadto realizację programu poprawy efektywności
energetycznej budynków mieszkalnych w ramach „Programu zwiększenia wykorzystania
odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów NATURA
2000 , Powiatu Suskiego” m.in. poprzez montaż kolektorów słonecznych oraz kotłów nie
gorszych niż V klasy spełniające wymagania normy PN EN 303-5:2012, kotłów na węgiel,
biomasę, gaz, montaż pomp ciepła, montaż paneli fotowoltaicznych, docieplenia budynków
mieszkalnych itp. - zadanie zaplanowane na lata 2016-2021 - łączne nakłady finansowe jakie
poniesione zostały z budżetu Gminy Stryszawa w 2021 r. to 416 356,23 zł.
W Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w którym zostały ujęte
m.in. wydatki przeznaczone na realizację dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej
w Stryszawie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszawie. W dziale tym ujęto ponadto
wydatki na realizację zadania budowy ośrodka dziedzictwa kulturowego Gminy Stryszawa
wraz z infrastrukturą towarzyszącą – łączna wartość zrealizowanych w 2021 r. prac wyniosła
– 1 639 492,67 zł.
W dziale 926, rozdziale 92605 zrealizowano wydatki na łączna kwotę 371 966,39 zł
co dało 96,12 % realizację założonego planu wydatków. W ramach tych środków
wydatkowano
m.in.
kwotę
140 000,00 zł, która została przeznaczona na dotacje dla klubów sportowych, oraz kwotę
118 956,96 zł przeznaczoną na wydatki inwestycyjne. W ramach wydatków majątkowych
działu 926 wydatkowano takie środki jak:
- budowa ogrodzenia na terenie rekreacyjno-sportowym w Kukowie

45 600,01

- boisko Sportowe Stryszawa

73 356,95

W roku ubiegłym po raz kolejny Gmina Stryszawa realizowała wydatki w ramach funduszu
sołeckiego. Z możliwości zgłoszenia wniosku do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
skorzystały wszystkie sołectwa składając odpowiednie wnioski, które zostały
przeanalizowane i zaakceptowane przez Wójta.
W Sołectwie Stryszawa Górna mieszkańcy wnioskowali o:
1. Przygotowanie mapy dla celów projektowych oraz projektu oświetlenia na osiedlu Bartyle
– z przyznanej kwoty 8.000,00 zł. wykorzystano 7.927,00 zł.
2. Przygotowanie mapy dla celów projektowych oraz projektu oświetlenia na osiedlu Janiki,
Za Miedzą i Bartoszki
- z przyznanej kwoty 10.000,00 zł. wykorzystano 9.963,00 zł.
3. Organizację dożynek sołeckich w roku 2021 przez Koło Gospodyń Wiejskich
– z powodu epidemii COVID-19 dożynki nie odbyły się i Uchwałą nr 2/2021 z dnia
26.09.2021r. dokonano zmiany przeznaczenia środków na zakup prefabrykatów przy planie
3.000,00 zł. zakupiono korytka na kwotę 2.996,34 zł.
4. Zakup prefabrykatów betonowych
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- podpisano umowę z dostawcą, na podstawie której, plan w wysokości 24.627,00 zł
zrealizowano w 100%.
W Sołectwie Stryszawa Dolna mieszkańcy wnioskowali o:
1. Remont drogi nr 2468 do Pietyry
- przy planie 45.627,00 zł. zrealizowano zadanie w kwocie 45.566,64 zł co stanowi 99,87%
W Sołectwie Krzeszów mieszkańcy wnioskowali o:
1. Zakup prefabrykatów betonowych
- plan wynosił 23.000,00 zł. zakupiono prefabrykaty za kwotę 22.993,62 zł.
2. Zakup wyposażenia związanego z utrzymaniem gotowości bojowej OSP Krzeszów
- w ramach posiadanego funduszu 2.000,00 zł. zakupiono buty oraz rękawice strażackie
wykorzystując w 100% przyznane środki.
3. Budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Krzeszowie
- w realizacji powyższego zadania uczestniczyły trzy sołectwa z następującymi planowanymi
kwotami: Krzeszów 15.000,00 zł, Kuków 3.000,00 zł oraz Targoszów 1.500,00 zł. Realizacja
wyniosła 19.500,00 zł co stanowi 100% planowanych na ten cel środków.
4. Zakup solarnych lamp ulicznych
- dokonano zakupu 13 szt. lamp na kwotę 5.456,00 zł; realizując zadanie w 96,96%
W Sołectwie Lachowice mieszkańcy wnioskowali o:
1. Organizację Podbabiogórskiego Rajdu Rowerowego i Biegu Ulicznego
- z powodu epidemii COVID-19 rajd nie odbył się w związku z tym Uchwałą nr 1/2021 z
dnia 26.09.2021 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Lachowice dokonano zmiany przeznaczenia
środków za zakup prefabrykatów z przyznanej kwoty 7.000,00 zł wydatkowano 6.983,94 zł.
2. Modernizacja i remont pomieszczenia KGW w OSP Lachowice
- zaplanowaną na to zadanie kwotę 5.500,00 zł wykorzystano w 100%
3. Zakup prefabrykatów betonowych
- planowana kwota wynosiła 9127,00 zł wydatkowano 8.954,40 zł co stanowi 98,11%
4. Sfinansowanie wyposażenia placu zabaw dla dzieci w Lachowicach
- w/w zadanie obejmuje klika zakupów, tj:
1) namiotu wraz z pasami mocującymi na kwotę 2.780,00 zł.
2) małpiego gaju z podwójną zjeżdżalnią na kwotę 1.221,00 zł.
3) samochodu przygód na kwotę 1.044,00 zł.
Przedmioty te zostały zakupione i przekazane do użytkowania do Przedszkola w
Lachowicach.
Pozostała kwota w wysokości 18.955,00 zł. została przeznaczona na zakup wraz z montażem
zestawu zabawowego Maluch 4. W ramach tej kwoty wydatkowano 3.000,00 zł na
wykonanie projektu budowlanego, natomiast na zakup wraz z montażem przeznaczono kwotę
15.954,33 zł.
W Sołectwie Kuków mieszkańcy wnioskowali o:
1. Budowę ogrodzenia na terenie rekreacyjno-sportowym w Kukowie
- plan obejmował kwotę 42.627,00 zł wykorzystano 42.600,00 zł.
2. Dofinansowanie do budowy parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Krzeszowie
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- zadanie współfinansowane z Sołectwem w Krzeszowie i Targoszowie planowana kwota
3.000,00 zł została w całości wykorzystana
W Sołectwie Targoszów mieszkańcy wnioskowali o:
1. Dofinansowanie do budowy parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Krzeszowie
- zadanie współfinansowane z Sołectwem w Krzeszowie i Kukowie planowana kwota
Sołectwa w Targoszowie 1.500,00 zł została w całości wykorzystana
2. Doposażenie placu zabaw na terenie działki nr 7651/1
- na powyższe zadanie wydatkowano 100% przyznanych środków tj. 18.530,00 zł.
W Sołectwie Kurów mieszkańcy wnioskowali o:
1. Remont pomieszczenia zlokalizowanego pod adresem Kurów 101a, tzw. „harcówki”
- przyznane środki finansowe w wysokości 25.000,00 zł zostały wykorzystane w 100%
2. Remont łazienek w obiekcie Publicznej Szkoły Podstawowej w Kurowie
- na realizację w/w zadania przyznano kwotę 13.828,58 zł; a wykorzystano kwotę
13.828,00zł.
W Sołectwie Pewelka mieszkańcy wnioskowali o:
1. Remont wejścia do Szkoły Podstawowej w Hucisku-Pewelce: malowanie sali
gimnastycznej, korytarza, klatki schodowej
- zadanie, na które przeznaczono kwotę 13.224,14 zł zrealizowano w wysokości 13.220,00 zł.
2. Zakup ocieplonego garażu dla remizy OSP w Hucisku-Pewelce umieszczenie go na działce
nr 1028/2
- przyznane środki wynosiły 10.000,00 zł i za taką kwotę zakupiono i posadowiono garaż
W Sołectwie Hucisko mieszkańcy wnioskowali o:
1. Wykonanie podbudowy pod garaż z dojazdem na działce 1082/2 – OSP Hucisko
- zaplanowana kwota 12.000,00 zł została wydatkowana w 100%
2. Modernizacja drogi gminnej nr 1555
- plan zakładał kwotę 11.041,64 zł, a wydatkowano 11.005,79 zł.
W 2021 roku wyodrębniony plan w ramach funduszu sołeckiego wynosił 333.259,61 zł, a
wykorzystano kwotę 332.651,06 zł co stanowi 99,82%. W tym: 150.480,12 zł to wydatki
majątkowe, a 182.170,94 zł to wydatki bieżące.
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WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE I ZREALIZOWANEI Z BUDŻETU GMINY STRYSZAWA DO DNIA 31.12.2021 r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Plan
pierwotny

010
01010
6050

01095

6050

60013
6300

60014
6050

po zmianach

w wartościach
bezwzględnych

%
wykonania

Wykonanie

w ujęciu
procentowym

Rolnictwo i łowiectwo

50 000,00

157 350,00

107 350,00

214,70%

157 006,78

99,78%

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

50 000,00

10 000,00

-40 000,00

-80,00%

9 700,97

97,01%

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

50 000,00

10 000,00

-40 000,00

-80,00%

9 700,97

97,01%

Modernizacja wodociągów oraz ujęć wody

50 000,00

10 000,00

-40 000,00

-80,00%

9 700,97

97,01%

Pozostała działalność

0,00

147 350,00

147 350,00

0,00%

147 305,81

99,97%

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

147 350,00

147 350,00

0,00%

147 305,81

99,97%

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych

0,00

147 350,00

147 350,00

0,00%

147 305,81

99,97%

800 000,00

1 117 031,85

317 031,85

39,63%

1 116 208,71

99,93%

0,00

9 100,00

9 100,00

0,00%

9 047,60

99,42%

0,00

9 100,00

9 100,00

0,00%

9 047,60

99,42%

0,00

9 100,00

9 100,00

0,00%

9 047,60

99,42%

Drogi publiczne powiatowe

400 000,00

382 000,00

-18 000,00

-4,50%

381 321,97

99,82%

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym

200 000,00

50 000,00

-150 000,00

-75,00%

49 357,00

98,71%

Transport i łączność

600

Zmiana planu

Drogi publiczne wojewódzkie
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych, w tym:
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w
ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego

51

6300

Projekty chodników przy drogach powiatowych w
miejscowości: Krzeszów, Stryszawa, Hucisko, Pewelka,
Lachowice
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych, w tym:

200 000,00

50 000,00

-150 000,00

-75,00%

49 357,00

98,71%

200 000,00

332 000,00

132 000,00

66,00%

331 964,97

99,99%

200 000,00

182 000,00

-18 000,00

-9,00%

181 964,97

99,98%

0,00

150 000,00

150 000,00

#DZIEL/0!

150 000,00

100,00%

Drogi publiczne gminne

300 000,00

725 931,85

425 931,85

141,98%

725 839,14

99,99%

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

300 000,00

725 931,85

425 931,85

141,98%

725 839,14

99,99%

drogi gminne

300 000,00

564 778,20

264 778,20

88,26%

564 742,35

99,99%

Modernizacja drogi Oś. Carchel w Krzeszowie

0,00

45 320,00

45 320,00

0,00%

45 319,35

100,00%

Modernizacja drogi Oś. Mizioły w Lachowicach

0,00

115 833,65

115 833,65

0,00%

115 777,44

99,95%

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

100 000,00

0,00

-100 000,00

-100,00%

0,00

0,00%

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

100 000,00

0,00

-100 000,00

-100,00%

0,00

0,00%

Gospodarka mieszkaniowa

139 000,00

235 600,00

96 600,00

69,50%

235 534,58

99,97%

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

139 000,00

235 600,00

96 600,00

69,50%

235 534,58

99,97%

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

139 000,00

235 600,00

96 600,00

69,50%

235 534,58

99,97%

Budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Krzeszowie

20 000,00

19 500,00

-500,00

-2,50%

19 500,00

100,00%

Doposażenie placu zabaw na terenie działki nr 7651/1
Modernizacja systemów ogrzewania

19 000,00

18 550,00

-450,00

-2,37%

18 530,00

99,89%

0,00

191 300,00

191 300,00

0,00%

191 254,58

99,98%

0,00

6 250,00

6 250,00

0,00%

6 250,00

100,00%

Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Stryszawa
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1700 K wraz z budową
chodnika i przebudową przejść dla pieszych w miejscowości
Pewelka

60016
6050

60078
6050
700
70005
6050

Budowa placu zabaw w miejscowości Kuków
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Modernizacja systemu ogrzewania Przychodnia Zdrowia
Stryszawa, Dom Nauczyciela Stryszawa, Apterka
Stryszawa,
750
75020
6300

754
75412
6230

6060

6050

801
80101

100 000,00

0,00

-100 000,00

-100,00%

0,00

0,00%

Administracja publiczna

0,00

40 000,00

40 000,00

0,00%

40 000,00

100,00%

Starostwa powiatowe
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych, w tym:

0,00

40 000,00

40 000,00

0,00%

40 000,00

100,00%

0,00

40 000,00

40 000,00

0,00%

40 000,00

100,00%

E-usługi w informacji przestrzennej

0,00

40 000,00

40 000,00

0,00%

40 000,00

100,00%

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

72 000,00

22 000,00

-50 000,00

-69,44%

22 000,00

100,00%

Ochotnicze straże pożarne
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych, wtym:

72 000,00

22 000,00

-50 000,00

-69,44%

22 000,00

100,00%

50 000,00

0,00

-50 000,00

-100,00%

0,00

0,00%

OSP Krzeszów - Małopolskie Remizy 20120

50 000,00

0,00

-50 000,00

-100,00%

0,00

0,00%

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,
w tym:

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00%

10 000,00

100,00%

Zakup ocieplonego garażu dla remizy OSP w Hucisku

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00%

10 000,00

100,00%

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

12 000,00

12 000,00

0,00

0,00%

12 000,00

100,00%

Wykonanie podbudowy pod garaż z dojazdem na działce nr
1028/2 - OSP Hucisko

12 000,00

12 000,00

0,00

0,00%

12 000,00

100,00%

Oświata i wychowanie

384 000,00

1 512 083,51

1 128 083,51

293,77%

1 509 189,78

99,81%

Szkoły podstawowe

360 000,00

827 400,00

464 400,00

129,83%

825 685,94

99,79%
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6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

360 000,00

122 000,00

-241 000,00

-66,11%

121 037,93

99,21%

Budowa boiska sportowego w miejscowości Stryszawa

360 000,00

59 000,00

-301 000,00

-83,61%

58 562,86

99,26%

Budowa oświetlenia boiska sportowego i bieżni przy Szkole
Podstawowej nr 1 w Stryszawie

0,00

60 000,00

60 000,00

0,00%

59 672,42

99,45%

3 000,00

3 000,00

0,00%

2 802,65

93,42%

Modernizacja systemu ogrzewania Zespół Szkoły i Schroniska
Młodzieżowego w Stryszawie

6057

6059

6060

80104

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

0,00

127 000,00

127 000,00

0,00%

126 999,00

100,00%

Budowa boiska sportowego w miejscowości Stryszawa

0,00

127 000,00

127 000,00

0,00%

126 999,00

100,00%

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

0,00

180 000,00

180 000,00

0,00%

179 249,01

99,58%

Budowa boiska sportowego w miejscowości Stryszawa

0,00

180 000,00

180 000,00

0,00%

179 249,01

99,58%

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

398 400,00

398 400,00

0,00%

398 400,00

100,00%

Zakup autobusu szkolnego

0,00

65 000,00

65 000,00

0,00%

65 000,00

100,00%

Laboratoria Przyszłości

0,00

333 400,00

333 400,00

0,00%

333 400,00

100,00%

24 000,00

684 683,51

660 683,51

2752,85%

683 503,84

99,83%

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

0,00

684 683,51

684 683,51

0,00%

683 503,84

99,83%

Zakup wyposażenia placu zabaw dla dzieci w Lachowicach

0,00

18 955,00

18 955,00

0,00%

18 954,33

100,00%

Budowa Przedszkola w Lachowicach

0,00

516 000,00

516 000,00

0,00%

515 685,00

99,94%

137 728,51

137 728,51

0,00%

137 728,51

100,00%

12 000,00

12 000,00

0,00%

11 136,00

92,80%

Przedszkola
6050

Modernizacja oddziału przedszkolnego
Rozbudowa przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 2 w
Stryszawie

54

6060

851
85111
6300

853
85311
6050

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,
w tym:

24 000,00

0,00

-24 000,00

-100,00%

0,00

0,00%

Zakup wyposażenia placu zabaw dla dzieci w Lachowicach

24 000,00

0,00

-24 000,00

-100,00%

0,00

0,00%

Ochrona zdrowia

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00%

24 002,00

96,01%

Szpitale ogólne
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych, w tym:
Modernizacja Szpitala w Suchej Beskidzkiej

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00%

24 002,00

96,01%

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00%

24 002,00

96,01%

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00%

24 002,00

96,01%

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych

0,00

110 000,00

110 000,00

0,00%

109 982,90

99,98%

0,00

110 000,00

110 000,00

0,00%

109 982,90

99,98%

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

0,00

110 000,00

110 000,00

0,00%

109 982,90

99,98%

Przebudowa ogrodzenia oraz terenu przy budynku WTZ Kuków

0,00

110 000,00

110 000,00

0,00%

109 982,90

99,98%

1 436 000,00

3 262 414,00

1 826 414,00

127,19%

3 230 118,62

99,01%

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

830 000,00

2 636 414,00

1 806 414,00

217,64%

2 605 000,57

98,81%

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

830 000,00

2 613 414,00

1 781 414,00

214,87%

2 585 104,85

98,92%

Kanalizacja Kuków - Krzeszów

200 000,00

0,00

-200 000,00

-100,00%

0,00

2 045 414,00

2 045 414,00

0,00%

2 017 572,43

98,64%

630 000,00

566 000,00

-64 000,00

-10,16%

565 683,04

99,94%

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

23 000,00

23 000,00

0,00%

19 895,72

86,50%

Zakup pomp wraz z osprzętem

0,00

23 000,00

23 000,00

0,00%

19 895,72

86,50%

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

900
90001
6050

Kanalizacja Lachowice
Budowa kanalizacji oraz sieci wodociągowej w Stryszawie
Oś. Stopy
6060

0,00 #DZIEL/0!
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90005
6230

90015
6050

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

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00%

10 000,00

100,00%

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00%

10 000,00

100,00%

Dofinansowanie wymiany kotłów

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00%

10 000,00

100,00%

Oświetlenie ulic, placów i dróg

100 000,00

85 000,00

-15 000,00

-15,00%

84 161,82

99,01%

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

100 000,00

85 000,00

-15 000,00

-15,00%

84 161,82

99,01%

Projekty i budowa oświetlenia ulicznego, w tym:

100 000,00

85 000,00

-15 000,00

-15,00%

84 161,82

99,01%

8 000,00

8 000,00

0,00

0,00%

7 927,00

99,09%

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00%

9 963,00

99,63%

496 000,00

531 000,00

35 000,00

7,06%

530 956,23

99,99%

100 000,00

114 600,00

14 600,00

14,60%

114 600,00

100,00%

100 000,00

114 600,00

14 600,00

14,60%

114 600,00

100,00%

396 000,00

416 400,00

20 400,00

5,15%

416 356,23

99,99%

396 000,00

416 400,00

20 400,00

5,15%

416 356,23

99,99%

Przygotowanie projektu oświetlenia na osiedlu Bartyle
Przygotowanie projektu oświetlenia na osiedlach Janiki, Za
Miedzą i Bartoszki

90095
6230

6620

Pozostała działalność
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych, w tym:
Dofinansowanie wymiany kotłów
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i
zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego, w tym:
Programu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł
energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów
NATURA 2000 , Powiatu Suskiego
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921
92109
6057

6059

926
92601
6050

6057

6059

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 500 000,00

1 650 000,00

150 000,00

10,00%

1 639 492,67

99,36%

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1 500 000,00

1 650 000,00

150 000,00

10,00%

1 639 492,67

99,36%

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

750 000,00

140 000,00

-610 000,00

-81,33%

138 807,82

99,15%

Budowa ośrodka dziedzictwa kulturowego Gminy
Stryszawa wraz z infrastrukturą towarzyszącą

750 000,00

140 000,00

-610 000,00

-81,33%

138 807,82

99,15%

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

750 000,00

1 510 000,00

760 000,00

101,33%

1 500 684,85

99,38%

Budowa ośrodka dziedzictwa kulturowego Gminy
Stryszawa wraz z infrastrukturą towarzyszącą

750 000,00

1 510 000,00

760 000,00

101,33%

1 500 684,85

99,38%

Kultura fizyczna

103 000,00

120 000,00

17 000,00

16,50%

118 956,96

99,13%

Obiekty sportowe

103 000,00

120 000,00

17 000,00

16,50%

118 956,96

99,13%

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

103 000,00

46 000,00

-57 000,00

-55,34%

45 600,01

99,13%

Budowa ogrodzenia na terenie rekreacyjno-sportowym w
Kukowie

43 000,00

46 000,00

3 000,00

6,98%

45 600,01

99,13%

Boisko Sportowe Stryszawa

30 000,00

0,00

-30 000,00

-100,00%

0,00

0,00%

Boisko Sportowe Krzeszów

30 000,00

0,00

-30 000,00

-100,00%

0,00

0,00%

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

0,00

62 900,00

62 900,00

0,00%

62 353,41

99,13%

Boisko Sportowe Stryszawa

0,00

62 900,00

62 900,00

0,00%

62 353,41

99,13%

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

0,00

11 100,00

11 100,00

0,00%

11 003,54

99,13%

Boisko Sportowe Stryszawa

0,00

11 100,00

11 100,00

0,00%

11 003,54

99,13%

4 509 000,00

8 251 479,36

3 742 479,36

83,00%

8 202 493,00

99,41%

Razem
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W tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dział

1

Rozdział

2

§

Treść

3

801
80101
6057

6059

921
92109
6057

6059

4

Plan

Zmiana planu

pierwotny

po zmianach

5

6

w wartościach
bezwzględnch
7

w ujęciu
procentowym
8

Wykonanie

%
wykonania

9

10

Oświata i wychowanie

0,00

307 000,00

307 000,00

#DZIEL/0!

306 248,01

99,76%

Szkoły podstawowe

0,00

307 000,00

307 000,00

#DZIEL/0!

306 248,01

99,76%

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

0,00

127 000,00

127 000,00

0,00%

126 999,00

100,00%

Budowa hali sportowej obok Szkoły Podstawowej Nr 2 w
Stryszawie

0,00

127 000,00

127 000,00

0,00%

126 999,00

100,00%

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

0,00

180 000,00

180 000,00

0,00%

179 249,01

99,58%

Budowa boiska sportowego w miejscowości Stryszawa

0,00

180 000,00

180 000,00

0,00%

179 249,01

99,58%

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 500 000,00

1 650 000,00

150 000,00

10,00%

1 639 492,67

99,36%

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1 500 000,00

1 650 000,00

150 000,00

10,00%

1 639 492,67

99,36%

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

750 000,00

140 000,00

-610 000,00

-81,33%

138 807,82

99,15%

Budowa ośrodka dziedzictwa kulturowego Gminy
Stryszawa wraz z infrastrukturą towarzyszącą

750 000,00

140 000,00

-610 000,00

-81,33%

138 807,82

99,15%

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

750 000,00

1 510 000,00

760 000,00

101,33%

1 500 684,85

99,38%

Budowa ośrodka dziedzictwa kulturowego Gminy
Stryszawa wraz z infrastrukturą towarzyszącą

750 000,00

1 510 000,00

760 000,00

101,33%

1 500 684,85

99,38%
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926
92601
6057

6059

Kultura fizyczna

0,00

74 000,00

74 000,00

0,00%

73 356,95

99,13%

Obiekty sportowe

0,00

74 000,00

74 000,00

0,00%

73 356,95

99,13%

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

0,00

62 900,00

62 900,00

0,00%

62 353,41

99,13%

Boisko Sportowe Stryszawa

0,00

62 900,00

62 900,00

0,00%

62 353,41

99,13%

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

0,00

11 100,00

11 100,00

0,00%

11 003,54

99,13%

Boisko Sportowe Stryszawa

0,00

11 100,00

11 100,00

0,00%

11 003,54

99,13%

1 500 000,00

2 031 000,00

531 000,00

35,40%

2 019 097,63

99,41%

Razem
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3.6.
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM JEST
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO .
INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA
KULTURY W STRYSZAWIE DO 31.12.2021
TREŚĆ

Lp.

PLAN

WYKONANIE

%
wykonania
planu

PRZYCHODY
Dotacja podmiotowa dla jednostek należących
do sektora finansów publicznych w 2021 r.

601 500,00

601 500,00

100,00

456 617,99

456 617,99

100,00%

382 899,00

382 899,00

100,00%

68 653,79
5 065,20

68 653,79
5 065,20

100,00%
100,00%

Wydatki nie zaliczane do płac

13 778,04

13 778,04

100,00%

Delegacje i szkolenia, badania pracownicze

13 778,04

13 778,04

100,00%

Zużycie materiałów i energii

43 158,65

43 158,65

100,00%

Opał
Materiały korespodencyjne i biurowe
Materiały warsztatowe
Materiały gospodarcze, środki czystości
Materiały wyposażeniowe
Energia
Usługi
Usługi kominiarskie, p/ poż
Usługi wodno - kanalizacyjne
Usługi opłat internetowych i telefonicznych
Usługi prowizji bankowych i opłat
Usługi transportowe, wywóz śmieci
Usługi konserwacyjne i naprawy bieżące
Ubezpieczenia, przeglądy, podatek od
nieruchomości
Działalność pozostała

21 205,20
1 975,14
4 700,00
8 094,00
712,00
6 472,31
23 352,66
1 652,00
1 028,00
3 067,32
2 356,44
1 500,00
2 456,99

21 205,20
1 975,14
4 700,00
8 094,00
712,00
6 472,31
23 352,66
1 652,00
1 028,00
3 067,32
2 356,44
1 500,00
2 456,99

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

11 291,91

11 291,91

100,00%

64 592,66

64 592,66

100,00%

Materiały i usługi na działalność kulturalną organizacja konkursów, imprez, realizacja
projektów, zadania zlecone

47 302,02

47 302,02

100,00%

Pozostała działalność kulturalna : orkiestra
kapela promocja wystawy

17 290,64

17 290,64

100,00%

RAZEM

601 500,00

601 500,00

100,00%

WYKONANIE
1

Wynagrodzenia
Wynagrodzenia ze stosunku pracy, nagrody
jubileuszowe, świadczenia urlopowe,
Ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy

2.

3

4

5

Na dzień 31.12.2021 Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie nie posiada żadnych zobowiązań
wymagalnych. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2021
wynosi 142 489,12
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INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
STRYSZAWIE NA 31.12.2021
TREŚĆ

Lp.

PLAN

WYKONANIE

% wykonania
planu

PRZYCHODY
Dotacja podmiotowa dla jednostek należących do
sektora finansów publicznych w 2021 r.

200 000,00

200 000,00

100,00

171 802,43

171 802,43

100,00%

143 492,52

143 492,52

100,00%

Ubezpieczenia społeczne

24 906,54

24 906,54

100,00%

Składki na Fundusz Pracy

3 403,37

3 403,37

100,00%

Pozostałe koszty rodzajowe

1 099,40

1 099,40

100,00%

Szkolenia

1 029,40

1 029,40

100,00%

70,00

70,00

100,00%

Zużycie materiałów i energii

14 583,73

14 583,73

100,00%

Książki
Środki czystości i gospodarcze
Artykuły biurowe, korespondencyjne, folia do
oprawy książek, kody kreskowe
Usługi obce
Usługi telekomunikacyjno - internetowe

12 002,57
289,33

12 002,57
289,33

100,00%
100,00%

2 291,83

2 291,83

100,00%

12 514,44
1 384,65

12 514,44
1 384,65

100,00%
100,00%

Pozostałe usługi - abonament programu finansowoksięgowego, abonament prorgamu bibliotecznego Sowa, abonament - ochrona danych

9 119,64

9 119,64

100,00%

Prowizje i opłaty, abonament radiowy, opłata za
wywóz śmieci, usługi p/poż, konserwacja urządzeń

1 545,72

1 545,72

100,00%

464,43

464,43

100,00%

200 000,00

200 000,00

100,00%

WYKONANIE
1

2

Wynagrodzenia
Wynagrodzenia ze stosunku pracy, świadczenia
urlopowe

Badania okresowe pracowników
3

4

Ubezpieczenie mienia
RAZEM

Na dzień 31.12.2021 Gminna Biblioteka Publiczna w Stryszawie nie posiada żadnych zobowiązań
wymagalnych. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosi 0,00 zł.
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3.7. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STRYSZAWA WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 r.
MIENIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
razem
Wartość księgowa

grunty

Lp.
1

Nazwa jednostki organizacyjnej
2

1

Zespół Szkolno Przedszkolny w Krzeszowie

2

pow.

wartość

budynki i
budowle

Urządzenia
techniczne i
maszyny

m2
3

zł
4

zł
5

zł
6

Środki
transportu i
inne środki
trwałe
zł
7

zł
8

759 572,71

1 921,26

0,00

761 493,97

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stryszawie

5 056 557,00

8 141,18

5 844,46

5 070 542,64

3

Zespół Szkoły i Schroniska Młodzieżowego w Stryszawie

1 791 432,24

1 370,84

691,57

1 793 494,65

4

Szkoła Podstawowa w Kukowie

234 080,50

730,42

0,00

234 810,92

5

Zespół Szkolno Przedszkolny w Lachowicach

732 431,27

50 279,03

0,00

782 710,30

6

Przedszkole Samorządowe w Stryszawie

717 649,32

0,00

0,00

717 649,32

7

Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty w Stryszawie

0,00

0,00

62 833,33

62 833,33

8

Warsztat Terapii Zajęciowej w Kukowie

439 118,14

0,00

248 097,16

700 601,30

9

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

286 584,78

149 255,37

0,00

435 840,15

10

Urząd Gminy w Stryszawie

11

RAZEM

2 231,00

13 386,00

1 551 119,00

16 523 296,10

47 224 515,25

139 369,60

132 452,11

64 019 633,06

1 553 350

16 536 682,10

57 241 941,21

351 067,70

449 918,63

74 579 609,64
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FORMA DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Forma dysponowania nieruchomościami
Sprzedaż nieruchomości – grunt
Sprzedaż nieruchomości -budynek
Oddanie nieruchomości w dzierżawę
Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste
Nabycie z mocy prawa nieodpłatne prawo
własności, oraz otrzymanie gruntu w formie
darowizny

Powierzchnia (ar) Uzyskana kwota (PLN)
2,82
2 774,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
428,90
422 087,60

Postanowienie sądu o nabyciu spadku

0,00

0,00

Otrzymane grunty w formie darowizny

1,95

9 903,60

Art. 98 ustawy z dn. 21.08.1997 r. o gospodarce
nieruchomościami - podział nieruchomości

4,12

14 319,44

Nieruchomości otrzymane w wieczyste
użytkowanie

0,00

0,00

Nabycie nieruchomości - grunty
Zamiana nieruchomości
Nakłady inwestycyjne - wzrost wartości

1,56
0,00
0,00

2 844,60
0,00
0,00

433,71

446 380,36

0,00

0,00

Zamiana nieruchomości *
Sprzedaż lokali**

Art. 98. 1. Działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe – z nieruchomości, której podział
został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą, z mocy prawa, odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu
Państwa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne. Przepis ten stosuje
się także do nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek użytkownika wieczystego, z tym że prawo użytkowania wieczystego
działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne wygasa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo
orzeczenie o podziale prawomocne. Przepis stosuje się odpowiednio przy wydzielaniu działek gruntu pod poszerzenie istniejących dróg
publicznych.
2. Właściwy organ składa wniosek o ujawnienie w księdze wieczystej praw gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa do działek
gruntu wydzielonych pod drogi publiczne lub pod poszerzenie istniejących dróg publicznych. Podstawą wpisu tych praw do księgi
wieczystej jest ostateczna decyzja zatwierdzająca podział.
3. Za działki gruntu, o których mowa w ust. 1, przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem lub
użytkownikiem wieczystym a właściwym organem. Przepis art. 131 stosuje się odpowiednio. Jeżeli do takiego uzgodnienia nie dojdzie, na
wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego
* - można ująć w postaci różnicy między uzyskana kwotą i powierzchniami nieruchomości oddanymi i pozyskanymi.
** - należy podać liczbę lokali
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POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCIAMI GRUNTOWYCH
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PORÓWNANIU ROCZNYM
2020/2021
2020

2021
areał

wartość

Różnice
areał
wartość

areał

wartość

Targoszów

588,84

741 425,27

588,84

741 425,27

0,00

0,00

Kurów

814,34

778 606,00

941,48

903 711,76

127,14

125 105,76

Hucisko

512,95

493 529,68

559,30

539 138,08

46,35

45 608,40

Pewelka

541,1

608 165,64

541,10

608 165,64

0,00

0,00

Kuków

1 886,15

1 848 051,23

1 884,49

1 848 649,03

-1,66

597,80

Lachowice

2 558,77

2 667 621,75

2 745,81

2 855 710,97

187,04

188 089,22

Krzeszów

2797,59

2 699 598,56

2 799,54

2 705 683,00

1,95

6 084,44

Stryszawa

5 377,74

6 239 917,61

5 450,63

6 320 812,35

72,89

80 894,74

15 077,48

16 076 915,74

15 511,19 16 523 296,10

433,71

446 380,36

MAJĄTEK JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
– ZESTAWIENIE ZBIORCZE
L.p.

Wyszczególnienie

1

Jednostki budżetowe

2

Zakłady budżetowe

3

Gospodarstwa
pomocnicze

Wartość netto

Umorzenie

Wartość brutto

74 579 609,64

58 265 330,56

132 844 940,20

74 579 609,64

58 265 330,56

132 844 940,20

Razem
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AKTYWA DŁUGOTERMINOWE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO brutto
Lp

Wyszczególnienie

Urząd Gminy Stryszawa

Zespół EkonomicznoAdministracyjny Oświaty - całość

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Stryszawie

Warsztaty Terapii zajęciowej
w Kukowie

RAZEM

31.12.2020
105 320 290,04

31.12.2021
111 496 740,46

31.12.2020
19 374 445,81

31.12.2021
19 920 804,57

31.12.2020
454 466,69

31.12.2021
457 995,68

31.12.2020
969 399,49

31.12.2021
969 399,49

31.12.2020
126 118 602,03

31.12.2021
132 844 940,20

270 534,89

277 632,48

87 096,09

99 565,69

22 155,53

22 155,53

7 209,60

7 209,60

386 996,11

406 563,30

105 049 755,15

111 219 107,98

19 287 349,72

19 821 238,88

432 311,16

435 840,15

962 189,89

962 189,89

125 731 605,92

132 438 376,90

105 049 755,15

111 219 107,98

19 287 349,72

19 821 238,88

432 311,16

435 840,15

962 189,89

962 189,89

125 731 605,92

132 438 376,90

- grunty (w tym prawo użytkowania
wieczystego gruntu)

16 076 915,74

16 523 296,10

0,00

0,00

0,00

0,00

13 386,00

13 386,00

16 090 301,74

16 536 682,10

- budynki, lokale i obiekty inżynierii
lądowej i wodnej

81 449 585,41

87 864 634,53

13 992 380,58

13 992 380,58

286 584,78

286 584,78

672 398,14

672 398,14

96 400 948,91

102 815 998,03

1 078 706,18

953 978,48

985 297,60

985 297,60

29 455,78

29 455,78

2 093 459,56

1 968 731,86

- środki transportu

190 629,94

190 629,94

676 500,00

676 500,00

0,00

0,00

180 687,00

180 687,00

1 047 816,94

1 047 816,94

- inne środki trwałe

59 503,00

69 503,00

3 633 171,54

4 060 250,43

116 270,60

119 799,59

95 718,75

95 718,75

3 904 663,89

4 345 271,77

6 194 414,88

5 617 065,93

0,00

106 810,27

0,00

0,00

0,00

0,00

6 194 414,88

5 723 876,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I

AKTYWA TRWAŁE

2

Wartości niematerialne i prawne

3

Rzeczowe aktywa trwałe
Środki trwałe

- urządzenia techniczne i maszyny

6

- inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w
budowie)
Inwestycje długoterminowe

7

Nieruchomości

8

Długoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- udziały lub akcje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- inne papiery wartościowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Należności długoterminowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW / AKCJI W JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁKACH
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Lp.

Nazwa spółki

Wartość księgowa udziałów i akcji
2020 r.

2021 r.

0,00

0,00

1
2
Razem

WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW / AKCJI / SPÓŁEK Z UDZIAŁEM JEDNOSTKI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Lp.

Nazwa spółki

Wartość księgowa udziałów i akcji
udziały w %

2020 r.

2021 r.

0,00

0,00

0,00

1
2
Razem

MAJĄTEK ODDANY W LEASING FINANSOWY

Lp.

Nazwa jednostki

Wartość majątku

Kwota do zapłaty na
koniec 2021 r.

1
2
RAZEM

0,00

MAJĄTEK PRZEJĘTY PRZEZ JEDNOSTKĘ
W RAMACH LEASINGU FINANSOWEGO
Lp.

Nazwa jednostki

Wartość majątku

Kwota do zapłaty na
koniec 2021 r.

1
2
RAZEM

0,00
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ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE MAJĄTKU STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
(INFRASTRUKTURA KOMUNALNA)

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Ilość

Drogi:
we władaniu Gminy lub stanowiące własność Gminy
Stryszawa
632,015 km

km

632

Długość linii tramwajowych i autobusowych

km

0

Długość kanalizacji opadowej oraz cieki wodne

km

474

Długość sieci kanalizacyjnej

km

92,10

Długość sieci ciepłowniczej

km

0

Długość sieci wodociągowej bez przyłączy

km

99,90

Zieleń

km2

0

Zasób lokali użytkowych wg stanu na dzień 31.12.2021

Stryszawa Przychodnia Zdrowia

powierzchnia
lokale
lokalu m2
1
217,89

powierzchnia
korytarza m2
27,80

powierzchnia
piwnic m2
48,02

2

22,44

30,00

0,00

1

99,00

0,00

0,00

2

26,59

4,00

0,00

3

13,75

8,25

0,00

Stryszawa PKP

1

83,05

0,00

0,00

Stryszawa poczta

1

52,00

0,00

0,00

2

22,62

0,00

0,00

3

47,30

0,00

0,00

1

29,20

0,00

0,00

Stryszawa Apteka

Stryszawa Urząd Gminy
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Lachowice Przychodnia Zdrowia

1

133,63

37,92

27,25

2

21,78

0,00

0,00

1

86,92

44,46

31,00

2

18,80

16,89

0,00

17

874,97

169,32

106,27

Krzeszów Przychodnia Zdrowia

Razem
RAZEM CAŁOŚĆ

1 150,56

Zasób lokali mieszkalnych wg stanu na dzień 31.12.2021

Przychodnia Zdrowia Stryszawa
Mieszkanie
1
2
3
4
razem
Apteka Stryszawa
mieszkanie

powierzchnia
58,80
58,45
53,37
71,60
242,22

powierzchnia
1
2
3

razem
Przedszkole nr 1 w Stryszawie
mieszkanie
1
2
3
4
razem
Przedszkole nr 2 w Stryszawie
mieszkanie

66,70
41,07
29,30
137,07

powierzchnia
34,20
44,50
42,00
59,30
120,70

powierzchnia
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
razem
Dom Nauczyciela Stryszawa
mieszkanie
1
2
3
4
5
6
razem
Dom Komunalny Stryszawa PKP
mieszkanie
1
2
razem
Dom Komunalny Lachowice
mieszkanie
1
2
3
4
5
razem
Przychodnia Zdrowia Lachowice
mieszkanie
1
2
3
razem
Dom Nauczyciela Lachowice
mieszkanie

50,00
48,00
69,00
55,50
70,25
65,00
40,50
63,00
51,75
54,00
567,00

powierzchnia
44,00
26,30
43,50
44,00
26,30
43,50
227,60

powierzchnia
61,25
50,98
112,23

powierzchnia
52,00
52,00
52,00
52,00
52,00
260,00

powierzchnia
66,00
54,30
66,00
186,30

powierzchnia
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1
2
razem
Agronomówka Lachowice
mieszkanie

36,50
42,80
79,30

p powierzchnia ow
1
2
3

razem
Dom Komunalny Kurów
mieszkanie

55,00
55,00
28,19
138,19

powierzchnia
1
2

razem
Szkoła Podstawowa Kuków
mieszkanie

42,00
33,50
75,50

powierzchnia
1
2
3

razem
Przedszkole Krzeszów
mieszkanie

55,70
63,00
58,00
176,70

powierzchnia
1

Dom Komunalny Krzeszów
mieszkanie

44,30

powierzchnia
1
2

razem

33,40
50,38
83,78

RAZEM POWIERZCHNIA MIESZKAŃ
2450,89
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DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA
WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ Z WYKONYWANIA
POSIADANIA GMINY STRYSZAWA ZA 2021 r.
Dział Rozdział

§

020
02001

Treść

Leśnictwo

2 509,22

Gospodarka leśna

2 509,22

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
0750
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze

707 696,08

Dostarczanie wody

707 696,08

0690 Wpływy z różnych opłat

95 110,26

40002

0830 Wpływ z usług
0920 Pozostałe odsetki
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Transport i łączność
60016
Drogi publiczne gminne
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od
0570
osób fizycznych
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
0750
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
0690 Wpływy z różnych opłat
0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości

0920 Pozostałe odsetki

700
70005

2 509,22

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

400

600

WYKONANIE PLANU

608 070,15
4 390,97
124,70
93 684,20
93 684,20
0,00

269,64

8 117,96
21 713,00
1 578,99

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

40 367,33

0970 Wpływy z różnych dochodów

21 637,28

Gospodarka mieszkaniowa

480 175,15

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

480 175,15

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
0750
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze

350 437,64
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0830 Wpływy z usług

128 081,07

0920 Pozostałe odsetki

788,84

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci
0960
pieniężnej

267,60

750
75095

Administracja publiczna

5 000,00

Pozostała działalność

5 000,00

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Oświata i wychowanie

801

Szkoły podstawowe

80101

600,00

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
0750
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze

5 000,00

1 070 806,95
37 068,99

30 376,37

0920 Pozostałe odsetki
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
0970 Wpływy z różnych dochodów

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

80103

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

80104

Przedszkola
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

0670

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach
realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państawa na realizcję własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin)

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na
2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego

80148

Stołówki szkolne

12,62
6 500,00
180,00

500,00
500,00

690 721,96
32 725,00

156 282,00

6 654,72

432 474,00

62 586,24

342 516,00
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0670

854

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach
realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

Edukacyjna opieka wychowawcza
85417

900
90001

Szkolne schroniska młodzieżowe
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
0750
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze

12 509,79
12 509,79

1 170 002,00

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1 170 002,00
1 145 155,52

0690 Wpływy z różnych opłat
0920 Pozostałe odsetki
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

92601

12 509,79

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

0830 Wpływy z usług

926

342 516,00

18 782,40
5 788,98
275,10

Kultura fizyczna

4 268,29

Obiekty sportowe

4 268,29

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
0750
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
RAZEM

4 268,29

3 546 651,68

1.

Na dochody uzyskane od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. z tytułu wykonywania prawa własności i innych
praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania składają się:
1) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, z tytułu odszkodowań za przejęte
nieruchomości pod inwestycje celu publicznego oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności, oraz sprzedaży nieruchomości,
2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,
3) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz opłat
za zajęcie pasa drogowego przekazywane przez podległe jednostki budżetowe, instytucje kultury oraz instytucje
filmowe, zakłady opieki zdrowotnej, osoby fizyczne oraz osoby prawne.
4) wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
5) wpływy z tytułu świadczonych usług w kwocie w tym m.in. uzyskane z tytułu: udostępnienia infrastruktury
komunalnej, dostawy mediów, usług krótkotrwałego zakwaterowania, udostępniania miejsc noclegowych .
6) dochody z tytułu odszkodowań i wpłat za uszkodzone lub utracone mienie.
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3.8 OPIS PRZEPROWADZONYCH
POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH

INWESTYCJI,

ZESTAWIENIE

I. Budowa ogólnodostępnego i niekomercyjnego boiska w miejscowości Stryszawa
na działkach ewidencyjnych nr 14496/1, 14495, 14494, 14498/1, 14500,
przy Schronisku Młodzieżowym w Stryszawie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr 01526-6935UM0611552/19 z dnia 18.06.2020 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 18.06.2020 r.
Wartość dofinansowania:
Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 –
126 999,00 zł (49,95 % kosztów kwalifikowanych).
Zakres zamówienia obejmował w szczególności:
- wykonanie podbudowy z pospółki – warstwa dolna,
- wykonanie podbudowy z tłucznia – warstwa górna,
- wykonanie podbudowy betonowej, z dylatacją, ze zbrojeniem rozsianym,
- wykonanie nawierzchni tartanowej wraz z malowaniem linii (boisko do piłki ręcznej
i kort tenisowy) – typu natrysk 13 mm,(nawierzchnia dwukolorowa, zielono-czerwona,
linie w dwóch kolorach- biały, żółty ),
- dostawę i montaż bramek do piłki ręcznej – 2 kpl,
- dostawę i montaż słupków do tenisa, siatki – 1 kpl,
- wykonanie piłkochwytów,
- wykonanie ogrodzenia z siatki ocynkowanej o wysokości 1,10 m,
- wykonanie odwodnienia z korytek z rusztem stalowym,
- wykonanie schodów terenowych z kostki betonowej i obrzeży,
- wykonanie koszy siatkowo-kamiennych,
- wykonanie umocnienia skarpy,
- wykonanie trawników,
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
- dostawę i montaż słupków (demontowalnych, montaż w tulejach) i siatki do piłki
siatkowej - 1 kpl,
- dostawę i montaż stanowiska sędziowskiego – 1kpl.
Realizacja zadania od dnia 11.01.2021 r. do dnia 09.08.2021 r.
Wartość zadania: 305 898,01 złotych brutto.
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II. Dostawa 31 szt. zestawów komputerów typu All-In-One z systemem operacyjnym.
Komputery dostarczono w ramach grantu Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet
Edukacyjny, Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych w ramach 10 Osi priorytetowej
Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6
Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, typ projektu A granty na zakup sprzętu
do nauki zdalnej – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, finansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Beneficjentem
projektu jest Gmina Stryszawa
Realizacja dostawy od dnia 12.04.2021 r. do dnia 25.05.2021 r.
Wartość zadania: 74 400,00 złotych brutto.
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III. Budowa Ośrodka Dziedzictwa Kulturowego Gminy Stryszawa wraz z infrastrukturą
towarzyszącą
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich.
Projekt zakłada rewitalizację obszaru o powierzchni 4314 m2 (działka ewidencyjna
nr 6347/1). Zakresem rzeczowym projektu jest rozbiórka wyeksploatowanego budynku
komunalnego (byłej siedziby GOK) i budowa na jego miejscu Ośrodka Dziedzictwa
Kulturowego Gminy Stryszawa, w tym wymiana substancji, wykonanie instalacji wodnokanalizacyjnej, elektrycznej, c.o., budowę zjazdu z drogi powiatowej, utwardzenie
nawierzchni przy budynku, zakup wyposażenia nowego obiektu.
W lutym 2021 roku zakończono ww. inwestycję realizowaną od 2019 roku.
Ogółem roboty budowlane wykonano za kwotę 4 347 378,27 zł brutto.
Dostarczono wyposażenie za kwotę: 323 888,51 zł brutto.

IV. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lachowice - etap II
Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Fundusz Inwestycji Lokalnych - gminy
górskie 2021 r.
Zadanie w trakcie realizacji.
Zakres zamówienia obejmował w szczególności:
1) Kanały sanitarne:
- wykonanie kanałów sanitarnych fi 250 mm – 1160,50 m
- wykonanie kanałów sanitarnych fi 200 mm – 3724,50 m
- wykonanie kanałów sanitarnych fi 160 mm – 2590,50 m
2) Dostawa i zabudowa studni:
- montaż studni fi 1000 – 106 szt.
- montaż studni fi 600 – 89 szt.
- montaż studni fi 425 – 124 szt.
3) Wykonanie pompowni:
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-

montaż pompowni sieciowej fi 1200 – 1 kpl ( kanał tłoczny PE fi 90 )
montaż pompowni przydomowych fi 600 -2 kpl ( kanał tłoczny PE fi 40 )

Realizacja zadania od dnia 30.06.2021 r.
Planowany termin realizacji: do dnia 30.05.2022 r.
Wartość zadania: 3 987 637,95 złotych brutto.

V. Remont i wykonanie nawierzchni asfaltobetonowych na terenie gminy Stryszawa
w 2021 r.
Zakres zamówienia obejmował w szczególności:
- Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10·cm, nakłady podstawowe z odwozem
urobku.
- Ścięcie nierówności podbudowy drogi – do 5 cm grubości (z odwozem urobku).
- Dostawa i zabudowa tłucznia frakcji 31,5-63 celem uzupełnienia uszkodzonej
podbudowy z zaklinowaniem drobną frakcją.
- Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralnobitumicznymi, mineralno-asfaltowa, grysowa zamknięta - wyrównanie nierówności
drogi.
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa
wiążąca o grubości 3·cm.
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek
za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy.
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-

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa
ścieralna o grubości 3·cm.
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek
za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy.
Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy
po uwałowaniu 6·cm - analogia pobocza.
Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy
dalszy 1·cm grubości warstwy - analogia pobocza.

Wykonano remont na drogach:
1) Droga Targoszów działka nr ewid.: 7366/1, 8618/1
2) Droga Krzeszów Granica działka nr ewid.: 1123/3
3) Droga Krzeszów Przedszkole działka nr ewid.: 8532/1, 8543/2
4) Droga Hucisko działka nr ewid.: 1556
5) Droga Stryszawa PKP działka nr ewid.: 3644/2, 3639/2, 3625/3
6) Droga Stryszawa Misierówka działka nr ewid.: 3621/2
7) Droga Stryszawa Wygoda działka nr ewid.: 10610
8) Droga Stryszawa Siwcówka działka nr ewid.: 14412
9) Droga Kuków boisko działka nr ewid.: 1637
Realizacja zadania od dnia 02.06.2021 r. do dnia 29.09.2021 r.
Wartość zadania: 299 964,85 złotych brutto.
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VI. Remont drogi Lachowice Mizioły (działka nr ew. 3741/1) w KM 0+000-0+385
Zadanie dofinansowane w wysokości 52 500,00 przez Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sucha Beskidzka.
Zakres zamówienia obejmował w szczególności:
1) Obustronne ścięcie poboczy (z odwozem urobku).
2) Oczyszczenie rowu ziemnego i korytek (z odwozem urobku) - 536,00 m.
3) Ścięcie nierówności drogi na głębokość do 5 cm (z odwozem urobku) - 18,00 m³.
4) Dostawa i zabudowa tłucznia frakcji 31,5-63 - uzupełnienie nierówności podbudowy 30,00 m³.
5) Dostawa i zabudowa tłucznia frakcji 31,5-63 - podbudowa gr. 10 cm - 140,00 m3.
6) Wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej - warstwa wiążąca o grubości 5 cm 1 200,00 m2.
7) Wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej - warstwa ścieralna o grubości 5 cm 1 200,00 m2.
8) Utwardzenie poboczy tłuczniem - 19,00 m3.
Realizacja zadania od dnia 06.07.2021 r. do dnia 26.07.2021 r.
Wartość zadania: 115 777,44 złotych brutto.
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VII. Remont drogi Krzeszów Carchel (działka nr ew. 8442) w km 0+000-0+165
Zadanie dofinansowane w wysokości 22 500,00 przez Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sucha Beskidzka.
Zakres zamówienia obejmował w szczególności:
1) Ścinka nierówności drogi na głębokość do 5 cm (z odwozem urobku) - 8,00 m³.
2) Dostawa i zabudowa tłucznia frakcji 31,5-63 - podbudowa gr. 10 cm - 46,00 m³.
3) Zabudowa płyt JOMB 1000x750x120 podwójnie zbrojonych
(z uzupełnieniem
otworów klińcem) - 345,00 szt.
4) Obsypanie poboczy i wypełnienie przestrzeni pomiędzy płytami tłuczniem i klińcem
gr. 12 cm - 26,00 m³.
Realizacja zadania od dnia 30.06.2021 r. do dnia 26.07.2021 r.
Wartość zadania: 45 319,35 złotych brutto.

80

VIII. Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Stryszawa,
w tym:
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lachowicach na działce
nr ewid. 3559 w km 0+000-0+291
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kurowie na działce nr ewid.
3417/1 w km 0+000-0+157
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Krzeszowie na działce
nr ewid. 8419/2 w km 0+000-0+170
Dofinansowanie środkami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji
gruntów rolnych w kwocie 73 652,90 zł.
Zakres zamówienia obejmował w szczególności:
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lachowicach na działce
nr ewid. 3559 w km 0+000-0+291:
- Wyrównanie nierówności w istniejącej nawierzchni bitumicznej masą mineralno asfaltową o grubości 4 cm - 248,00 m2.
- Wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej o grubości 4 cm - 248,00 m2.
- Wyrównanie nierówności drogi mieszankami mineralno-asfaltowymi - 15,00 t.
- Utwardzenie poboczy tłuczniem gr. 8 cm - 2,56 m3.
- Oczyszczenie korytek ściekowych 500x380x210 z odwozem urobku - 13,50 m.
- Ścięcie nierówności podbudowy drogi do 5 cm (z odwozem urobku) - 77,00 m2.
- Jednostronne ścięcie pobocza (z odwozem urobku) - 16,20 m3.
- Demontaż (nieniszczący) korytek trapezowych 500x380x210 - 110,00 szt.
- Korytowanie pod korytka ściekowe 500x380x210 z odwozem urobku - 27,50 m3.
- Ponowny montaż korytek trapezowych 500x380x210 - 110,00 szt.
- Dostawę i zabudowę zbrojonych korytek ściekowych 500x380x210 - 284,00 szt.
- Dostawę i zabudowę tłucznia frakcji 31,5-63 celem uzupełnienia nierówności
z wałowaniem - 20,00 m3.
- Wykonanie nawierzchni z tłucznia gr. 10 cm z wałowaniem i wyrównaniem - 721,00
m2 .
- Wykonanie nawierzchni przez dwukrotne powierzchniowe utrwalenie przy użyciu
emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych - 721,00 m2.
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Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kurowie na działce nr ewid.
3417/1 w km 0+000-0+157:
- Pogłębienie rowu ziemnego z odwozem urobku - 66,75 m3.
- Ścięcie nierówności podbudowy drogi do 5 cm (z odwozem urobku) - 478,00 m2.
- Wykonanie nawierzchni z tłucznia gr. 10 cm z wałowaniem i wyrównaniem - 478,00
m2 .
- Wykonanie nawierzchni przez dwukrotne powierzchniowe utrwalenie przy użyciu
emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych - 478,00 m2.

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Krzeszowie na działce
nr ewid. 8419/2 w km 0+000-0+170:
- Korytowanie na głębokość do 30 cm pod drogę (wymiana uszkodzonej podbudowy)
z odwozem na odległość do 2 km - 154,44 m3.
- Wykonanie podbudowy z tłucznia gr. 30 cm z wałowaniem - 154,44 m2.
- Dostawę i zabudowę płyt JOMB 1000x750x120 podwójnie zbrojonych z uzupełnieniem
otworów tłuczniem - 369,00 szt.
- Obsypanie poboczy tłuczniem gr. 12 cm - 102,00 m2.
- Wypełnienie przestrzeni pomiędzy płytami tłuczniem gr. 12 cm - 129,95 m2.
- Dostawę i zabudowę przepustu WIPRO lub WITROS Ø400 (2 klasa zbrojenia)
o długości 5,0 m z przyczółkami betonowymi gr. 20 cm - 1,00 szt.
-

Realizacja zadania od dnia 14.07.2021 r. do dnia 14.09.2021 r.
Wartość zadania: 147 305,81 złotych brutto.
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IX. Remont dróg na terenie Gminy Stryszawa w miejscowości:
- Stryszawa os. Dudy (działka nr ewid. 2468),
- Hucisko (działka nr ewid. 1555)
Zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Stryszawa Dolna oraz sołectwa
Hucisko
Realizacja zadania od dnia 04.05.2021 r. do dnia 10.08.2021 r.
Wartość zadania: 56 572,43 złotych brutto.

X. Budowa przedszkola w miejscowości Lachowice w Gminie Stryszawa wraz
z instalacjami i utwardzeniem terenu:
Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Fundusz Inwestycji Lokalnych - gminy
górskie 2021 r.
Zadanie w trakcie realizacji.
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1) roboty ziemne,
2) roboty fundamentowe,
3) roboty murowe,
4) wykonanie konstrukcji dachowej i pokrycia,
5) dostawa i montaż stolarki okiennej oraz drzwiowej,
6) roboty tynkarskie, malarskie, wykończeniowe,
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7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

biały montaż,
wykonanie instalacji wodociągowej wewnętrznej oraz przyłącza wodociągowego,
wykonanie kanalizacji sanitarnej wewnętrznej i zewnętrznej,
wykonanie kanalizacji deszczowej,
wykonanie instalacji C.O. wraz z kotłownią olejową,
wykonanie instalacji elektrycznej, odgromowej,
wykonanie instalacji niskoprądowych,
wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej,
wykonanie instalacji wentylacyjnej mechanicznej,
wykonanie terenów utwardzonych, parkingu,
wykonanie trawników.

Realizacja zadania od dnia 08.10.2021 r..
Planowany termin realizacji: do dnia 30.06.2023 r.
Wartość zadania: 3 123 724,21 złotych brutto.
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XI. Wykonano oświetlenie uliczne w miejscowości:
1.
2.
3.
4.

Stryszawa na osiedlu Misierówka
Stryszawa na osiedlu Babiarze
Stryszawa na osiedlu Steczki
Stryszawa – oświetlenie boiska sportowego i bieżni przy Szkole Podstawowej nr 1
w Stryszawie

Realizacja zadania od dnia 09.04.2021 r. do dnia 16.12.2021 r.
Wartość zadań: 115 272,34 złotych brutto.

XII. Utwardzenie terenu i przebudowa ogrodzenia przy budynku WTZ w Kukowie
Zadanie dofinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zakres zamówienia obejmował w szczególności:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Obsługę geodezyjną (tyczenie oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza).
Usunięcie warstwy ziemi - korytowanie warstwa do 30 cm.
Montaż obrzeży betonowych 20/8/100 kolor szary.
Podbudowa z kruszyw, pospółki, warstwa dolna po zagęszczeniu 25 cm.
Wysiewka płukana ziarnista gr. 5 cm.
Plac z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm kolor szary.
Plantowanie, wywóz kamienia, nadmiaru ziemi, starych betonów.
Demontaż starego ogrodzenia (siatka, słupki metalowe, furtki).
Demontaż murków betonowych, ław zbrojonych z wywozem urobku.
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10. Wykonanie ogrodzenia z paneli stalowych ocynkowanych gr. drutu 5 mm, rozstaw
oczka 5/20 trzykrotne przetłoczenie, wysokość 150 cm z podmurówką betonową
prefabrykowaną 30cm gr. 5,5 cm zbrojoną drutem gr. 4 mm, słupki stalowe
ocynkowane z trzema uchwytami na słupku (całkowita wysokość ogrodzenia 185 cm).
11. Wykonanie ogrodzenia z siatki ocynkowanej gr. drutu 3 mm, wysokość 150 wraz
z podmurówką betonową prefabrykowaną 30cm gr. 5,5 cm zbrojoną drutem gr. 4
mm, z naciągami - kompletne, słupki stalowe ocynkowane.
12. Wykonanie ławy betonowej na całej długości bramy i furtki zbrojonej belką z drutu
żebrowanego gr. 12 mm z wywozem urobku
13. Montaż bramy przesuwnej szerokość 5 m, słupków o średnicy 10 cm, furtki 1,20 m,
zaczepów, zamków, szyldów.
Realizacja zadania od dnia 08.10.2021 r. do dnia 26.10.2021 r.
Wartość zadania: 99 420,00 złotych brutto.

XIII. Wymiana pokrycia dachu wiaty w miejscowości Kuków
Zamówienie udzielone na potrzeby mikroprojektu pn. „Cudze chwalicie swego nie znaciepromocja dziedzictwa gmin Stryszawa i Kotesova” współfinansowanego przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PROGRAMU
INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu
Beskidy.
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Zakres zamówienia obejmował w szczególności:
- demontaż gontów,
- demontaż łat,
- montaż desek 25 mm (pełne deskowanie),
- montaż membrany dachowej,
- montaż kontrłat i łat,
- montaż blachodachówki,
- montaż obróbek blacharskich,
oraz inne prace towarzyszące wymagane do właściwego funkcjonowania przedmiotu
zamówienia.
Realizacja zadania od dnia 12.04.2021 r. do dnia 31.05.2021 r.
Wartość zadania: 28 356,90 złotych brutto.

XIV. Modernizacja parkingu na 10 stanowisk postojowych w Kukowie (okolice wiaty przy
boisku sportowym w Kukowie)
Zamówienie udzielone na potrzeby mikroprojektu pn. „Cudze chwalicie swego nie znaciepromocja dziedzictwa gmin Stryszawa i Kotesova” współfinansowanego przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PROGRAMU
INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu
Beskidy.
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Zakres zamówienia obejmował w szczególności:
-

wykonanie podbudowy tłuczniowej gr. 15 cm,
montaż obrzeży betonowych,
montaż kostki betonowej szarej gr. 8 cm,

oraz inne prace towarzyszące wymagane do właściwego funkcjonowania przedmiotu
zamówienia.

Realizacja zadania od dnia 12.04.2021 r. do dnia 04.05.2021 r.
Wartość zadania: 44 700,05 złotych brutto.
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LP

NR
PRZETARGU

NAZWA POSTĘPOWANIA

WARTOŚĆ
UMOWY
BRUTTO

WARTOŚĆ UMOWY
NETTO

305 898,01

248 697,57

1

IPP.271.33.2020 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkoły i Schroniska Młodzieżowego w Stryszawie

2

IPP.271.36.2020

Dostawa sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, skaner, kopiarka), urządzeń multimedialnych,
sprzętu RTV i AGD, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych

40 344,00

32 800,00

3

IPP.271.38.2020

Dostawa i montaż mebli oraz wieszaków w ramach wyposażenia budynku Ośrodka Dziedzictwa Kulturowego Gminy
Stryszawa

152 757,39

124 193,00

4

IPP.271.10.2021 Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Stryszawa - sektor I wieś Stryszawa

336 960,00

312 000,00

5

IPP.271.11.2021 Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Stryszawa- sektor II wsie Lachowice, Kurów, Pewelka, Hucisko

175 500,00

162 500,00

6

IPP.271.12.2021 Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Stryszawa- sektor III wsie Kuków, Krzeszów, Targoszów

194 400,00

180 000,00

7

IPP.271.13.2021 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lachowice - etap II

3 987 637,95

3 241 982,07

8

IPP.271.17.2021 Remont i wykonanie nawierzchni asfaltobetonowych na terenie gminy Stryszawa w 2021 r.

285 542,04

232 148,00

9

IPP.271.19.2021 Remont drogi Lachowice Mizioły (działka nr ew. 3741/1) w KM 0+000-0+385

115 777,44

94 128,00

10

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Stryszawa, w tym:
1) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lachowicach na działce nr ewid. 3559 w km 0+000-0+291
IPP.271.20.2021
2) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kurowie na działce nr ewid. 3417/1 w km 0+000-0+157
3) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Krzeszowie na działce nr ewid. 8419/2 w km 0+000-0+170

142 917,17

116 192,82

11

IPP.271.21.2021 Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Stryszawa w roku szkolnym 2021/2022 - część II

102 087,00

94 525,00

12

IPP.271.24.2021 Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Stryszawa w roku szkolnym 2021/2022 – część I

96 033,60

88 920,00

13

IPP.271.25.2021 Budowa przedszkola w miejscowości Lachowice w Gminie Stryszawa wraz z instalacjami i utwardzeniem terenu

3 123 724,21

2 539 613,18

14

IPP.271.26.2021 Dostawa oleju opałowego

401 926,61

326 769,60

15

IPP.271.29.2021 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000,00 zł

271 611,64

271 611,64

16

IPP.271.30.2021 Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Stryszawa w sezonie 2021/2022

133 973,95

117 584,64

9 867 091,01

8 183 665,52

OGÓŁEM
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IV.

INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII:
4.1. STRATGIA ROZWOJU
Plan rozwoju lokalnego
„Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Stryszawa na lata 2016-2023” przyjęty Uchwałą Nr
XIX/158/16 z dnia 29 listopada 2016 r.
Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Stryszawa jest dokumentem, wskazującym
najważniejsze do realizacji zadania, zarówno społeczne jak i gospodarcze, infrastrukturalne,
ekologiczne i przestrzenne, na których powinna być skoncentrowana uwaga organów gminy.
Ujęte zadania planowane są do wdrażania w okresie 2017-2023.
Obszarem objętym Planem Rozwoju Lokalnego jest cały teren Gminy Stryszawa, w skład
której wchodzi 8 miejscowości: Hucisko, Krzeszów, Kuków, Kurów, Lachowice,
Pewelka, Stryszawa, Targoszów.
W 2021 roku z zaplanowanych w Planie zadań inwestycyjnych zrealizowano następujące
zadania:
1) kontynuowano prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej w celu
uzyskania pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Krzeszowie
(rozpoczęto w 2018 r.)
2) zrealizowano i rozliczono zadanie „Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkoły i
Schroniska Młodzieżowego w Stryszawie” dofinansowane z PROW 2014-2020,
3) zakończono budowę Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszawie (Ośrodek Dziedzictwa
Kulturowego) zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.)
4) kontynuowano prace budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lachowice,
5) rozpoczęto budowę przedszkola Samorządowego w Lachowicach,
6) kontynuowano rozbudowę centrum sportowo-rekreacyjnego w Kukowie – wykonano
parking samochodowy, ogrodzenie, remont dachu wiaty, drogę dojazdową,
7) kontynuowano prace w zakresie remontu dróg gminnych, w 2021 roku łaczna kwota
przeznaczona na remont dróg to ok. 1 140 254 zł.
8) Ograniczanie niskiej emisji w Gminie Stryszawa poprzez wymianę kotłów węglowych
w budynkach mieszkalnych rozpoczęto w 2016 roku kontynuowano w 2021, w
którym gmina dofinansowała wymianę 32 kotłów . Dotacje przyznano na łączną
kwotę 124 600 zł. Łącznie od 2016 roku z budżetu Gminy Stryszawa dofinansowano
wymianę 136 kotłów c.o.
Stan realizacji „Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Stryszawa na lata 2016-2023”.
Na 28 zadań zaplanowanych do zrealizowania w latach 2016 – 2023 w całości
zrealizowano 15 zadań, rozpoczęto realizację 8 zadań, do zrealizowania pozostało 5 zadań.
Strategia rozwoju Gminy Stryszawa
Uchwalona w 2019 r „Strategia Rozwoju Gminy Stryszawa na lata 2018-2030” jest
dokumentem który łączy wszelkie aspekty działalności gminy na przestrzeni wielu lat oraz w
obrębie wszystkich dziedzin życia, w których gmina bierze czynny udział. Celem strategii
jest badanie, analiza oraz opracowanie głównych celów strategicznych gminy oraz
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przyporządkowanie im konkretnych celów taktycznych oraz wynikających z nich celów
operacyjnych.
Główne działania strategiczne określone w Strategii Rozwoju Gminy Stryszawa na lata 20182030 to:
1.Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności gminy Stryszawa w zakresie turystyki
wiejskiej
- Uczynienie z turystyki wiejskiej istotnego źródła dochodu mieszkańców gminy
- Optymalne i zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju wykorzystanie walorów
środowiska naturalnego
- Kreowanie wizerunku gminy jako atrakcyjnego miejsca turystycznego
- Społeczno-gospodarcza rewitalizacja obszarów w gminie Stryszawa w celu
podniesienia jej konkurencyjności oraz atrakcyjności dla mieszkańców i podmiotów
zewnętrznych
2.Rozwój przedsiębiorczości lokalnej mającej na względzie zarówno lokalną tradycję jak
również możliwości nowoczesnej gospodarki
- Stworzenie sprzyjających warunków (klimatu) dla rozwoju
przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy. Tworzenie warunków dla dalszego
rozwoju gospodarczego gminy
- Zwiększenie aktywności mieszkańców gminy Stryszawa
- Promocja gminy przez produkt lokalny
To dwa główne nurty wokół których skupiają się działania władz oraz mieszkańców.
Gmina Stryszawa podejmuje działania, które mają na celu zrównoważony wzrost
gospodarczy i ogólną poprawę jakości życia mieszkańców. Kluczową dziedziną, która
przyczyni się do osiągnięcia tego celu jest turystyka. Walory naturalne, rozwinięta
infrastruktura, zaplecze noclegowe i rozwój małej przedsiębiorczości na potrzeby turystów
przyczynia się do przekształcenia gminy w atrakcyjne centrum turystyczne. Celem Stryszawy
jest promocja rodzimych tradycji i wartości (rękodzieło, zabawkarstwo) przy jednoczesnym
otwieraniu się na zmiany i innowacje.
Skuteczna realizacja strategii wiąże się bezpośrednio ze zdolnością samorządu do absorpcji
środków pomocowych, bowiem dla większości podejmowanych projektów zakładających
wykorzystanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej konieczne będzie zaangażowanie
własnego wkładu finansowego.
Działalność gospodarcza
W Gminie Stryszawa dominują małe i średnie przedsiębiorstwa. Większość z nich
prowadzona jest na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej.
Status wpisu

Ilość wpisów dla głównego miejsca
wykonywania działalności

Aktywny

470

Działalność prowadzona wyłącznie w formie
spółki/spółek cywilnych
Status wpisu
Aktywny
Działalność prowadzona wyłącznie w formie
spółki/spółek cywilnych

20

Ilość wpisów dla miejsca zamieszkania
przedsiębiorcy
584
29
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źródło: opracowanie własne, stan na 21.04.2022
Pod względem rodzaju wykonywanej działalności najwięcej jest zarejestrowanych firm świadczących usługi :
-remontowo-budowlane
-związane z produkcją wyrobów tartacznych, wyrobów stolarskich, produkcją wyrobów z drewna,
- konserwacją i naprawą pojazdów samochodowych
- inne usługi.
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
W 2021 r. wydano 46 nowych stałych zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Ponadto wydano 3
jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

4.2. GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI
Zgodnie z założeniem Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Stryszawa podjęty uchwałą
nr XXVI/199/17 Rady Gminy Stryszawa w dniu 8 czerwca 2017 r. jest dokumentem
wprowadzającym na terenie naszej gminy kompleksowy program działań władzy
samorządowej, społeczności lokalnej oraz innych uczestników, którego celem jest
wyprowadzenie obszaru zdegradowanego z sytuacji kryzysowej. Jako cel główny Gminnego
Programu Rewitalizacji Gminy Stryszawa do 2023 roku założono: „Ożywienie społecznogospodarcze i podniesienie atrakcyjności rewitalizowanego obszaru dla działalności
gospodarczej, kulturalnej i turystycznej”.
Działania rewitalizujące na terenie naszej gminy polegają na realizacji projektów nazywanych
również przedsięwzięciami rewitalizującymi, które dzielą się na podstawowe i uzupełniające.
Podstawowym projektem założonym do realizacji jest: „Budowa Ośrodka Dziedzictwa
Kulturowego Gminy Stryszawa, wraz z wewnętrznymi instalacjami: wodno-kanalizacyjną,
elektryczną, centralnego ogrzewania, budowa utwardzeń terenu (dojścia, dojazdy, miejsca
postojowe), budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, instalacji kanalizacji deszczowej i
energetycznej, zjazdu z drogi powiatowej”. W czerwcu 2021 nastąpiło finansowe i rzeczowe
zakończenie realizacji projektu.
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4.3. PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Studium jest dokumentem określającym główne kierunki polityki przestrzennej gminy.
Zapisy w Studium mają charakter ogólny, nie odnoszą się do pojedynczych działek, lecz do
większych obszarów zarówno budowlanych, jak też rolnych. Dokument ten zawiera szeroki
zakres informacji na temat środowiska naturalnego, gospodarki, przeznaczenia wyznaczonych
obszarów pod zabudowę, terenów przeznaczonych pod inwestycje celu publicznego o
znaczeniu lokalnym oraz ponadlokalnym, przebiegu głównych systemów komunikacji i
infrastruktury technicznej, obszarów zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas
ziemnych, kierunków i zasad kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej,
terenów chronionych na podstawie przepisów prawa.
Studium uchwalone przez Radę Gminy, nie posiada rangi przepisu prawa miejscowego, jest
zobowiązaniem władzy lokalnej do działań zgodnie z wyznaczonymi w nim kierunkami.
Dokument ten stanowi zespół zapisów ustalonych i uzgodnionych jako nienaruszalne
uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przyjęte jako podstawa do opracowania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Aktualne Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Stryszawa przyjęte Uchwałą Nr XXII/153/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 03 grudnia 2012
r. znajduje się na Gminnym Portalu Mapowym – http://portal.gison.pl/stryszawa/ .
Na mocy Uchwały Nr XXVI/210/21 Rady Gminy Stryszawa z dnia 29 października 2021
roku dokonano zmiany ustaleń obowiązującego Studium w zakresie uzupełnienia ustaleń dla
terenów zabudowy mieszkaniowej i usług MNU1 oraz uzupełnienia ustaleń w zakresie
interpretacji zapisów Studium na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi podstawę planowania
przestrzennego w gminie i zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i
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zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) jest aktem prawa
miejscowego. Przy sporządzaniu planu miejscowego wiążące są dla Gminy ustalenia studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, pod rygorem jego nieważności.
Plan miejscowy zawiera przepisy prawa lokalnego, obowiązujące w zakresie przeznaczenia
terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich
zagospodarowania, zasad kształtowania zabudowy, oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w
tym również zakaz zabudowy, które stanowią podstawę do wydawania m.in. decyzji z zakresu
ustawy – prawo budowlane, ustawy o gospodarce nieruchomościami i innych.
Aktualne Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stryszawa znajdują się
na Gminnym Portalu Mapowym – http://portal.gison.pl/stryszawa/ .
Obszar Gminy Stryszawa w całości (100% powierzchni) pokryty jest aktualnymi planami
miejscowymi, opracowanymi zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z 2003 roku (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) i uchwaloną przez Radę
Gminy w 2012 roku zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy, sporządzoną dla całego obszaru Gminy Stryszawa, w jej granicach
administracyjnych.
Na terenie Gminy obowiązuje obecnie 13 miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego:
- 8 planów obejmujących obszar poszczególnych sołectw:
1.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kuków zatwierdzony uchwałą Nr
XLI/309/14 Rady Gminy Stryszawa z dnia 07 listopada 2014 roku – opublikowaną w
Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 6899 z dnia 28.11.2014
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Targoszów zatwierdzony uchwałą
Nr XLI/310/14 Rady Gminy Stryszawa z dnia 07 listopada 2014 roku – opublikowaną w
Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 6900 z dnia 28.11.2014 r
3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kurów zatwierdzony uchwałą Nr
XLI/311/14 Rady Gminy Stryszawa z dnia 07 listopada 2014 roku – opublikowaną w
Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 6901 z dnia 28.11.2014 r
4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Pewelka zatwierdzony uchwałą Nr
XLI/312/14 Rady Gminy Stryszawa z dnia 07 listopada 2014 roku - opublikowaną w
Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 6902 z dnia 28.11.2014 r
5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Hucisko zatwierdzony uchwałą Nr
XLI/313/14 Rady Gminy Stryszawa z dnia 07 listopada 2014 roku – opublikowaną w
Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 6903 z dnia 28.11.2014 r
6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Krzeszów zatwierdzony uchwałą
Nr XIII/100/16 Rady Gminy Stryszawa z dnia 29 stycznia 2016 roku – opublikowaną w
Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z 2016 r. poz. 1123 z dnia 12.02.2016 r
7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Lachowice zatwierdzony uchwałą
Nr XIII/101/16 Rady Gminy Stryszawa z dnia 29 stycznia 2016 roku – opublikowaną w
Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z 2016 r. poz. 1124 z dnia 12.02.2016 r
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8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Stryszawa zatwierdzony uchwałą
Nr XIII/102/16 Rady Gminy Stryszawa z dnia 29 stycznia 2016 roku - opublikowaną w
Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z 2016 r. poz. 1125 z dnia 12.02.2016 r
- Plan miejscowy obejmujący tereny dla lokalizacji linii elektroenergetycznej 110 kV
relacji Jeleśnia – Sucha Beskidzka:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi: Stryszawa, Lachowice, Kurów,
Hucisko, Pewelka zatwierdzony uchwałą Nr XX/161/16 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28
grudnia 2016 roku – opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
z 2017 r. poz. 256 z dnia 10.01.2017 r.
- Zmiany tekstowe/punktowe MPZP:
1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kuków zatwierdzona
Uchwałą Nr XVII/141/16 z dnia 14 września 2016 roku – opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego z 2016 r. poz. 5410 z dnia 26.09.2016 r.
2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stryszawa zatwierdzona
Uchwałą Nr XVI/124/20 z dnia 4 września 2020 roku - opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego z 2020 r. poz. 5839 z dnia 02.10.2020 r.
3. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stryszawa zatwierdzona
Uchwałą Nr XXVI/211/21 z dnia 29 października 2021 roku - opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego z 2021 r. poz. 6162 z dnia 05.11.2021 r.
4. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stryszawa zatwierdzona
Uchwałą Nr XXVII/226/21 z dnia 26 listopada 2021 roku - opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego z 2021 r. poz. 6978 z dnia 02.12.2021 r.
Ostatnia ocena aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miała
miejsce w 2016 r.
Uchwały o przystąpieniu do sporządzania zmian MPZP – aktualnie toczące się
procedury:
- Uchwała Nr XXI/118/21 z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie: przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stryszawa
zatwierdzonego Uchwałą nr XIII/102/16 Rady Gminy Stryszawa z dnia 29 stycznia 2016 roku
z późn. zm. w zakresie dotyczącym ustaleń dla terenów 74MNU1, 2U1 oraz 3P/U w
miejscowości Stryszawa
Według danych na dzień 31 grudnia 2021 roku struktura pokrycia planami w konkretnych
kierunkach przedstawia się następująco:
1.
2.
3.
4.

Tereny zabudowy mieszkaniowej – 20,5%
Tereny zabudowy usługowej – 0,6%, w tym usług publicznych – 0,1%;
Tereny użytkowane rolniczo – 26,0%, w tym tereny zabudowy zagrodowej – 0,6%;
Tereny zabudowy techniczno – produkcyjnej – 0,3%;
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5. Tereny zieleni i wód – 49,5%;
6. Tereny komunikacyjne – 3,0%;
7. Tereny infrastruktury technicznej – 0,1%;

Kierunki zagospodarowania przestrzennego (%)

3,0
0,1
20,5

0,6

49,5
26,0

0,3

tereny zabudowy mieszkaniowej
tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej
tereny komunikacyjne

tereny zabudowy usługowej
tereny zieleni i wód

tereny użytkowane rolniczo
tereny infrastruktury technicznej

ŁAD PRZESTRZENNY

Numeracja porządkowa nieruchomości
Numeracja porządkowa nieruchomości prowadzona jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia
17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.)
oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie
ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. z 2021 r. poz. 1368) .
Zgodnie z § 4 ust. 5 ww. rozporządzenia: „W przypadku miejscowości, w której ulicom i
placom nie nadaje się nazw, ewidencja zawiera zbiory punktów adresowych (…) dla całej
miejscowości”.
Gmina Stryszawa składa się z 8 miejscowości, dla których prowadzone są odrębne zbiory
numerów porządkowych.
Na dzień 31 grudnia 2021 r. w Gminie Stryszawa łączna liczba numerów wykazana w
ewidencji numeracji porządkowej wynosiła 4547.
W roku 2021 nadano w sumie 83 numery porządkowe na nieruchomości, w tym 16 numerów
na budynki będące w trakcie budowy.
Wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
W roku 2021, na wnioski zainteresowanych wydano 35 wypisów i wyrysów z
obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do celów
projektowych. Sporządzono również 696 wypisów określających przeznaczenie działek w
obowiązujących MPZP oraz 423 zaświadczenia o położeniu nieruchomości w obszarze
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rewitalizacji, które przez wnioskodawców zostały przedłożone np. w biurach notarialnych,
bankach, urzędach i innych instytucjach oraz wykorzystane w celach własnych.
Opłata planistyczna
Opłata planistyczna naliczana jest na podstawie art. 36 ust. 4 oraz art. 37 ust. 1, 4, 6 i 11
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z
2021 r. poz. 503 ze zm.) oraz w oparciu o ustaloną w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego wysokość stawki procentowej wzrostu wartości nieruchomości.
Opłata planistyczna jest dochodem własnym gminy. Stawka procentowa opłaty planistycznej
jest elementem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami
ww. ustawy wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.
Wysokość opłaty (nazywanej także „rentą planistyczną”) z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości, ustala się na dzień jej sprzedaży. Roszczenie wygasa po upływie 5 lat od dnia,
w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące.
W roku 2021 upłynął 5 – letni termin do naliczania opłaty planistycznej dla większości MPZP
obowiązujących na terenie Gminy, a w przypadku miejscowego planu dla linii 110 kV nie
zaszła konieczność wszczęcia żadnego postępowania w tym zakresie.

4.4. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
W roku 2021 na terenie Gminy Stryszawa realizowany był Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przyjęty
uchwałą Nr XIX/163/20 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 21 grudnia 2020 r.
Program w swojej treści zawarł opis planowanych do realizacji działań profilaktycznych
wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i
narkomanii a także działań na rzecz rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami.
Zadania zrealizowane na terenie Gminy Stryszawa w roku 2021 to w szczególności
działania na rzecz ograniczenia używania alkoholu i narkotyków, realizacja programów
profilaktyczno- edukacyjnych w szkołach podstawowych na terenie gminy, zmniejszenie
dolegliwości alkoholowych i narkotykowych, zaburzeń życia rodzinnego, przemocy
i zaniedbań, zmniejszenia poziomu śmiertelności i degradacji psychofizycznych osób
uzależnionych od alkoholu, narkotyków, zmniejszenie ilości nowych przypadków
uzależnienia, zmniejszenie ilości wypadków oraz strat ekonomicznych spowodowanych
nietrzeźwością i uzależnieniami, ograniczanie przypadków łamania przepisów ustawy o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii. Wspieranie
zatrudnienia socjalnego, organizowanie i finansowanie CIS oraz wspieranie rozwoju
środowisk samopomocowych w zakresie profilaktyki uzależnień. Części działań
zaplanowanych do realizacji nie udało się osiągnąć z uwagi na występującą epidemię wirusa
SARS CoV-2 i wprowadzenie ograniczeń zwłaszcza w bezpośrednich kontaktach
międzyludzkich.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych swoją działalność opierała
na niniejszym programie i skupiała się na stopniowym osiąganiu wyżej wymienionych celów.
Problem uzależnienia od alkoholu w dalszym ciągu jest widoczny na terenie Gminy
Stryszawa. Analiza danych pokazuje, że z roku na rok wzrasta liczba osób objętych
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specjalistycznym wsparciem przez GKRPA. Problem uzależnienia zwłaszcza od alkoholu
generuje negatywne zjawiska społeczne.
W roku 2021 cykliczną pomocą w zakresie uzależnienia objętych było 50 osób, z
czego 30 uwikłanych w przemoc domową. Wraz z upływem lat tendencja ta jest wzrostowa.
Analizując przyczyny tej sytuacji stwierdzić należy, iż występujące główne zagrożenia to
bierna postawa osób uzależnionych od alkoholu w zakresie podejmowania leczenia
odwykowego, brak aktywnej współpracy osób uzależnionych z pracownikami instytucji
pomocowych, utrudniony dostęp do ośrodków leczenia uzależnień, odległe umiejscowienie
terenu Gminy Stryszawa od ośrodków leczenia odwykowego, brak udziału sektora
pozarządowego w działalności dotyczącej rozwiązywania tych problemów czy brak
wiarygodnych statystyk dotyczących nowych form uzależnienia zwłaszcza wśród młodzieży
(np. dopalacze). W roku 2022 i w kolejnych latach planuje się dalszą intensyfikację działań
profilaktycznych w zakresie walki z uzależnieniami, bezpośrednią pomoc osobom i rodzinom
dotkniętym problemem uzależnień.
Podsumowując należy zaznaczyć, że problem uzależnień na terenie Gminy Stryszawa
w dalszym ciągu wymaga podejmowania trafnych, celowych i skutecznych działań mających
na celu minimalizowanie jego skutków.
Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do sprzedaży poza
miejscem sprzedaży (sklepy) – 38.
Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w
miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) – 7
4.5. PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Program współpracy Gminy Stryszawa z organizacjami pozarządowymi jest elementem
lokalnego systemu szeroko rozumianej polityki społecznej, określa obszary, formy, zasady i
zakres współpracy organów samorządowych Gminy Stryszawa z organizacjami
pozarządowymi oraz priorytety zadań publicznych, których realizacja związana będzie z
udzielaniem pomocy publicznej.
W ramach realizacji programu współpracy Gminy Stryszawa z organizacjami pozarządowymi
2021 roku zostały ogłoszone konkursy na dofinansowanie w trybie otwartego konkursu ofert.
Środki przyznane na realizację zadań z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu,
organizacja imprez sportowo rekreacyjnych w zakresie różnych dyscyplin sportowych oraz w
ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży zgodnie z programem
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane były w uchwale
budżetowej na łączną kwotę 220 000 zł
Środki przyznane w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań z zakresu upowszechnienia
kultury fizycznej i sportu, organizacja imprez sportowo rekreacyjnych w zakresie różnych
dyscyplin sportowych przedstawiają się następująco.
Lp.

1

2

Nazwa oferenta
Ludowy Klub Sportowa
„JAŁOWIEC ”
w Stryszawie
34-205 Stryszawa 278b
Ludowy Klub Sportowy
„LACHY

Łączna
liczba
punktów

Proponowana
kwota dotacji

Upowszechnienie kultury fizycznej
i sportu, organizacja imprez sportowo rekreacyjnych
w 2021 roku w zakresie różnych dyscyplin sportowych

58

42 500 zł

Upowszechnienie kultury fizycznej
i sportu, organizacja imprez sportowo rekreacyjnych

60

54 500 zł

Zadanie
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3

w Lachowicach
34-232 Lachowice 232
Ludowy Klub Sportowy
„ŻURAW”
w Krzeszowie
34-206 Krzeszów 82 a

w 2021roku w zakresie różnych dyscyplin sportowych

Upowszechnienie kultury fizycznej
i sportu, organizacja imprez sportowo rekreacyjnych
w 2021 roku w zakresie różnych dyscyplin sportowych

58

43 000zł

Natomiast środki przyznane oferentom wg. kryteriów stosowanych przy dokonywaniu
wyboru ofert w konkursie z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży
zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawiają
się następująco:

Zadanie

Łączna liczba
punktów

Proponowana kwota
dotacji

Uczniowski Klub Sportowy
„JASIEŃ”
34-200 Sucha Beskidzka
ul. płk. Semika 3

Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w
2021 roku w różnych dyscyplinach sportowych w
ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i
młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych

58

5 000 zł

Uczniowski Klub Sportowy
„KOBYLANKA”
34-233 Kurów 192

Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w
2021 roku w różnych dyscyplinach sportowych w
ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i
młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych
Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w
2021 roku w różnych dyscyplinach sportowych w
ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i
młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych
Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w
2021 roku w różnych dyscyplinach sportowych w
ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i
młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych
Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w
2021 roku w różnych dyscyplinach sportowych w
ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i
młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych

53

5 000 zł

56

33 000 zł

60

22 000 zł

60

15 000 zł

Nazwa oferenta

Ludowy Klub Sportowy
„JAŁOWIEC”
34-205 Stryszawa 278 b
Uczniowsko-Ludowy Klub
Sportowy „LACHOWICE”
34-232 Lachowice 232 b
Uczniowski Klub Sportowy
„Bieganie.pl”
34-205 Stryszawa 400 a

W/w kluby otrzymane środki wykorzystały na zakup niezbędnego sprzętu sportowego,
organizacje zajęć sportowych, opłaty trenerskie i medyczne, ubezpieczenia zawodników,
wpisowe, przejazdy na mecze ligowe, zakup medykamentów, konserwacja oraz pranie
strojów oraz inne ważne cele dotyczące działalności klubu.
Na dzień 31.12.2021 roku wszystkie organizacje, które brały udział w konkursie ofert
rozliczyły się zgodnie z przedstawioną kalkulacją kosztów realizacji zadania jaką przedstawili
w swoich ofertach.

Prace społecznie – użyteczne 2021
W ramach podpisanego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Suchej Beskidzkiej
w sprawie organizacji prac społecznie – użytecznych, bezrobotni zarejestrowani w PUP mogą
ubiegać się o skierowanie na w/w prace. Osoby kierowane są między innymi do Placówek
Oświatowych znajdujących się na terenie Naszej Gminy oraz do instytucji współpracujących
z Urzędem Gminy takich jak: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii
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Zajęciowych, Gminna Biblioteka Publiczna czy Placówka Wparcia Dziennego znajdująca się
przy Szkole Podstawnej nr 2 w Stryszawie.
Liczba osób korzystających ze świadczenia w 2021 roku stanowiła 12 osób, wynagrodzenie
za godzinę pracy wynosi 9 zł, z czego 60% pokrywa Powiatowy Urząd Pracy pozostała część
40 % pokrywa Urząd Gminy.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
Pomoc materialna o charakterze socjalnym przeznaczona jest dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Stryszawa pobierających naukę w szkole. Warunkiem ubiegania się o
przyznanie pomocy materialnej jest kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1pkt
2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji
materialnej, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność,
ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji
opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna
Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji,
umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji
materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.
Pomoc materialna przysługuje:
1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla
młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich,
nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do
czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i
młodzieży, upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację
odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji
obowiązku nauki.
Z tytułu pomocy materialnej o charakterze socjalnym roku 2021 na wypłatę świadczeń
przeznaczono środki w wysokości 79 460 zł
Ilość osób, którym przyznano świadczenie wynosi 96.

4.6.
STRATEGIA
INTEGRACJI
I
ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW
SPOŁECZNYCH ORAZ GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY
Niniejszy dokument przedstawia najważniejsze zadania realizowane w 2021 r. roku
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Na wstępie charakterystyki zadań polityki
społecznej realizowanej przez samorząd terytorialny zaznaczyć należy, że zgodnie z ustawą z
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej: „Pomoc społeczna jest instytucją polityki
społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie
trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne
uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczną organizują organy administracji
rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z
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organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami,
związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Pomoc społeczna wspiera
osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia
im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka”. Ustawa w dalszej części
mówi, że zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym osób
i rodzin poprzez podejmowanie działań zmierzających do ich życiowego usamodzielnienia
oraz integracji ze środowiskiem. „Ponadto celem pomocy społecznej jest także wspieranie
osób i rodzin, które przy wykorzystaniu własnych środków finansowych nie są w stanie
zaspakajać własnych potrzeb. Zgodnie z art. 67 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej: „Obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy
ze względu na chorobę lub inwalidztwo lub po osiągnięciu wieku emerytalnego. Zakres i
formy zabezpieczenia społecznego określa ustawa. Obywatel pozostający bez pracy nie z
własnej woli i nie mający inny środków utrzymania ma prawo do zabezpieczenia
społecznego, którego zakres i forma określa ustawa.” Zadania realizowane przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszawie wynikają z przepisu prawa ustanowionego i ustaw
szczegółowych. Akty prawne, na podstawie których pracuje GOPS w Stryszawie wpisane są
w Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszawie, który przyjęty został uchwałą
nr VIII/64/19 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 września 2019 r. W grudniu 2021 r. do
obsługi GOPS dodano zapisy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.
POMOC SPOŁECZNA

Na terenie Gminy Stryszawa powodami decydującymi o udzielaniu świadczeń pieniężnych w
2021 r. były: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub poważna choroba,
potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych
lub wielodzietnych; uzależnienia, przemoc w rodzinie i bezdomność.
Analiza źródeł zastanych za rok 2021 przedstawia się w sposób następujący:
Liczba i kwota przyznanych podstawowych świadczeń w ramach ustawy o pomocy społecznej:

Rodzaj świadczenia
zasiłek stały
zasiłki okresowe
zasiłki celowe
udzielenie schronienia
osiłek
Usługi opiekuńcze
Zdarzenie losowe
Sprawienie pogrzebu
Odpłatność gminy za pobyt w DPS

Liczba osób, którym przyznano
świadczenie
45 osób, w tym dla osoby samotnie
gospodarującej - 41, w tym dla
osób w rodzinie - 5
78
229
5
95
13
2
2
12

Kwota świadczeń
258 302,00 zł
96 834,00 zł
391 397,00 zł
28 482,00 zł
38 021,00 zł
4 504,00 zł
6 000,00 zł
8 980,00 zł
335 847,00 zł

Porównując dane z lat ubiegłych zauważyć należy, że liczba udzielanych świadczeń
utrzymuje się na względnie jednakowym poziomie. W przypadku świadczenia w formie
zasiłku stałego, osobom, które nie posiadają innej możliwości pozyskania ubezpieczenia
zdrowotnego, przysługuje prawo do składki zdrowotnej. Kwota składek na ubezpieczenie
zdrowotne dla klientów przy zasiłkach stałych wynosiła: 23 242,89 zł.
Analizując świadczenia w formie zasiłków okresowych podkreślić należy, że
najwięcej świadczeń zostało przyznanych z powodu niepełnosprawności, bezrobocia i
długotrwałej choroby. Ogólna liczba osób, którym
w ramach ustawy o pomocy społecznej decyzją przyznano świadczenia wynosiła 349 osób.
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Dominującymi przesłankami udzielenia pomocy na terenie Gminy Stryszawa pozostają
ubóstwo, długotrwała lub poważna choroba oraz niepełnosprawność, co potwierdzają dane
zawarte w poniższym zestawieniu.
Powody udzielania pomocy w ramach ustawy o pomocy społecznej na terenie Gminy Stryszawa w 2021 r.:

PRZYCZYNY TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ
ubóstwo
sieroctwo
bezdomność
potrzeba ochrony macierzyństwa
w tym: wielodzietność
bezrobocie
niepełnosprawność
długotrwała lub ciężka choroba
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
i w prowadzeniu gospodarstwa domowego
w tym: rodziny niepełne
w tym: rodziny wielodzietne
przemoc w rodzinie
potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi
alkoholizm
narkomania
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, ochronę
uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy
zdarzenie losowe
sytuacja kryzysowa
klęska żywiołowa lub ekologiczna

2021 rok – liczba osób
155
0
5
46
31
67
100
149
5
1
4
3
0
21
0
3
0
2
0
0

Analiza ilościowa beneficjentów pomocy społecznej pokazuje, że na terenie Gminy
Stryszawa wśród klientów pomocy społecznej liczebnie przeważają osoby samotne i rodziny
niepełne.
WSPIERANIE RODZINY I SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ

Kolejne zadanie pomocy społecznej wpisane jest w ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Poza realizacją zapisów Gminnego
Programu Wspierania Rodziny Gminy Stryszawa przyjętego uchwałą nr XV/118/20 Rady
Gminy Stryszawa w dniu 30 czerwca 2020 r. na terenie Gminy Stryszawa realizuje się
wsparcie w formie asystenta rodziny. Ogólne dane wpisujące się w zakres ustawy o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za rok 2021 przedstawiają się w sposób
następujący:
1. Liczba dzieci w terenu Gminy Stryszawa, które w roku 2021 przebywały w pieczy
zastępczej: 10;
2. Łączny koszt utrzymania dzieci z terenu Gminy Stryszawa przebywających w
różnorodnych formach pieczy zastępczej wynosił: 29 722, 31 zł;
3. Liczba rodzin objętych pomocą w formie asystenta rodziny: 13 rodzin, w tym 26
dzieci.
KARTA DUŻEJ RODZINY
W 2021 r. przyjęto, rozpatrzono i kompletnie obsłużono 49 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny.
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PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

Szczegółowe dane przedstawiające stan wykonania zadań z zakresu realizacji ustawy o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie za rok 2021 zawarte zostały w Raporcie
Monitoringowym z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Stryszawa na lata 2018-2022 oraz
sprawozdaniu z realizacji zadań z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Analiza ilościowa formularzy Niebieskich Kart podkreśla, że w ubiegłym roku rozpoczęto
realizację 24 NK, łącznie realizowano 37 formularzy, zamknięto 21 procedur. Zespół
Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w Gminie Stryszawa wskazuje, że dominującym problemem w rodzinach
zagrożonych przemocą
w rodzinie było uzależnienie od alkoholu. Liczba NK założonych w stosunku do kobiet
będących osobami doświadczającymi przemocy wynosiła 19 NK, w przypadku 5 procedur
NK osobami, które mogły być ofiarami przemocy byli mężczyźni. W stosunku do osób
starszych (powyżej 65 roku życia) założono 8 NK, w stosunku do osób niepełnosprawnych
realizowano 5 NK. Jedna procedura była założona w przypadku podejrzenia, że ofiarą
przemocy w rodzinie może być dziecko. Z powodu ustania przemocy i uzasadnionego
przypuszczenia o zaprzestaniu jej stosowania zakończono 17 procedur, reszta zamknięć NK
dotyczyła sytuacji, w których rozstrzygnięto o braku zasadności podejmowania dalszych
działań.
ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Omawiając dane dotyczące świadczeń rodzinnych należy zwrócić uwagę na zapis art. 2
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, który definiuje katalog
świadczeń rodzinnych. Zgodnie z tym zapisem: „Świadczeniami rodzinnymi są zasiłek
rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny,
specjalny zasiłek opiekuńczym oraz świadczenie pielęgnacyjne, zapomoga wypłacana przez
gminy na podstawie art. 22a (jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – uchwała
rady gminy), świadczenia wypłacane przez gminy na podstawie art. 22b (inne świadczenia na
rzecz rodziny – uchwała rady gminy), jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
świadczenie rodzicielskie”. Dane ilościowe dotyczące świadczeń rodzinnych na terenie gminy
Stryszawa za rok 2021 przedstawiają się w sposób następujący:
1. Liczba osób uprawnionych do zasiłków rodzinnych na podstawie ustawy o
świadczeniach rodzinnych: 684 (liczba rodzin 313), ogólna kwota wypłaconych
świadczeń 763 532,84 zł;
2. Liczba osób uprawnionych do dodatków do zasiłku rodzinnego: 582 (liczba rodzin
275), ogólna kwota wypłaconych świadczeń: 439 269,55 zł;
3. Liczba osób korzystających z pomocy w formie świadczenia pielęgnacyjnego: 269
osób, kwota wypłaconych świadczeń 649 152, 46 zł;
4. Liczba osób korzystających z pomocy w formie świadczenia pielęgnacyjnego: 99
osób, kwota wypłaconych świadczeń 2 198 863,90 zł;
5. Liczba osób korzystających z pomocy w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego: 4,
kwota wypłaconych świadczeń 20320,00 zł;
6. Liczba osób korzystających z pomocy w formie zasiłku dla opiekuna: 8, kwota
wypłaconych świadczeń 45 924,70 zł;
7. Liczba osób objętych pomocą w formie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia
dziecka, tzw. becikowe: 60, kwota wypłaconych świadczeń 60 000,00 zł;
8. Liczba osób objętych pomocą w formie świadczenia rodzicielskiego: 47, kwota
wypłaconych świadczeń 286 016,10 zł;
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9. Liczba osób, którym opłacono składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe: 74,
kwota wypłaconych świadczeń 344 705,68 zł;
10. Liczba osób, którym przyznano świadczenie z funduszu alimentacyjnego 41, kwota
wypłaconych świadczeń 180 541, 95 zł.
Łączna liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenia rodzinne wynosiła 998 osób, co
dało 626 rodzin. Łączna kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych wynosiła 4 463 079,55 zł.
Od bieżącego roku obsługą świadczenia wychowawczego zajmuje się ZUS, w ubiegłym roku
zadanie to obsługiwane było jeszcze przez GOPS. Liczba osób, którym decyzją przyznano
świadczenie wychowawcze wynosiła 2 400 osób, co stanowiło 1 431 rodzin. Liczba dzieci, na
które świadczenie zostało wypłacone wynosiła 2 407 a łączna kwota wypłaconych świadczeń
wynosiła 13 008 526,08 zł. W minionym roku nie wypłacono żadnego świadczenia w ramach
ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

W roku 2021 Gmina Stryszawa po raz pierwszy przystąpiła do realizacji Programów: „Opieka
wytchnieniowa” – edycja 2021 oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja
2021. Celem Programu: „Opieka wytchnieniowa” było odciążenie opiekunów osób
niesamodzielnych w sprawowaniu codziennej opieki. Pomoc została skierowana do 4
opiekunów osób niesamodzielnych, w tym 3 opiekunów niepełnosprawnych dzieci oraz
1 opiekuna osoby dorosłej. W ramach Programu zapewniono 734 godziny opieki
wytchnieniowej. Całkowity koszt programu wyniósł 29 947,00 zł. Program był finansowany
ze środków Funduszu Solidarnościowego. Celem Programu: „Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej” – edycja 2021 było umożliwienie osobom niepełnosprawnym jak
najbardziej samodzielnego życia i dążenie do ich włączenia społecznego. W ramach tego
programu pomocą objęto łącznie 15 osób niepełnosprawnych, w tym 6 niepełnosprawnych
dzieci do ukończenia 16 roku życia oraz 9 dorosłych osób niepełnosprawnych. W ramach
programu zapewniono łącznie 1477 godzin usług asystenta osobistego. Całkowity koszt
programu wynosił 63 871,00 zł. Program był finansowany ze środków Funduszu
Solidarnościowego. W roku bieżącym Gmina Stryszawa kontynuuje te rodzaje wsparcia w
zwiększonym zakresie, adekwatnie do potrzeb.
WSPIERAJ SENIORA

W ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów na terenie Gminy Stryszawa
realizowano program: „Wspieraj seniora”. Celem strategicznym programu było zapewnienie
usługi wsparcia osobom starszym i samotnym powyżej 70 roku życia, a także osobom z grup
szczególnego ryzyka, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie
w domu. Pracownicy socjalni GOPS w Stryszawie pomocą usługową w ramach tego zadania
objęli łącznie 21 osób.
BANK ŻYWNOŚCI

W 2021 r. realizowano pomoc w formie paczek żywnościowych na rzecz najuboższych
mieszkańców Gminy Stryszawa. W ubiegłym roku pomiędzy bankiem Żywności w Krakowie
a Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stryszawie obowiązywała umowa na realizację
zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących w
ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2020. W
trakcie realizacji niniejszej umowy pomocą objęto łącznie 320 osób, wśród których 162 osoby
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stanowiły kobiety, 158 osób stanowili mężczyźni, 84 osoby to dzieci poniżej 15 roku życia.
Szczególną grupę wsparcia stanowiły osoby powyżej 65 roku życia (24 osoby) oraz osoby
niepełnosprawne (57 osób). W ramach Podprogramu 2020 wydano łącznie 1 920 paczek
żywnościowych. Zgodnie z założeniem Programu, w roku minionym podejmowano działania
towarzyszące, których celem było wsparcie społeczne osób borykających się z problemem
ubóstwa.
Dodatkowo GOPS w Stryszawie zajmował się realizacją zapisów ustawy o dodatkach
mieszankowych oraz wydawaniem zaświadczeń dla osób fizycznych o wysokości
przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie do Programu: „Czyste powietrze”.
Rozpatrzono 13 wniosków o dodatek mieszkaniowy a kwota wypłaconych dodatków
mieszkaniowych wynosiła 25 275, 93 zł. W ubiegłym roku wydano 39 zaświadczeń o
przeciętnym, miesięcznym dochodzie osoby fizycznej do Programu: „Czyste powietrze”.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszawie realizuje zadania własne i zadania
zlecone zgodnie z wymogami ustawowymi, a także udzielonymi upoważnieniami.
4.7. PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”
Gmina Stryszawa 19 października 2020 r. zawarła porozumienie z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie odnośnie realizacji programu
priorytetowego „Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę
efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Zwarte z WFOŚIGW
w Krakowie porozumienie ustala zasady promocji Programu na terenie Gminy Stryszawa,
w tym utworzenia Punktu Obsługi Programu „Czyste Powietrze” oraz pomoc mieszkańcom
w procesie składania wniosków o podstawowy, podwyższony oraz najwyższy poziom
dofinansowania, uzyskiwania i rozliczania dofinansowania. Porozumienie zawarto na czas
realizacji Programu, tj. na lata 2020-2029.
W utworzonym w Gminie Stryszawa Punkcie Konsultacyjnym
jest możliwość
skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach programu Priorytetowego „Czyste
Powietrze”. Wniosek po złożeniu przesyłany jest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, gdzie następuje jego ocena merytoryczna.
Rozpatrywanie złożonych w gminnym punkcie konsultacyjnym wniosków i przyznawanie
dofinansowań należy do kompetencji WFOŚIGW w Krakowie.
Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Stryszawa
aplikować o środki w ramach Programu „Czyste Powietrze”. W roku 2021 dyżur w Punkcie
konsultacyjnym pełnił wyznaczony pracownik Urzędu Gminy Stryszawa, który przyjmował
strony w wyznaczonych dniach: środa w godz. od 8:00 do 12:00, czwartek oraz piątek w
godz. od 7:30-15:30.
Podejmowano działania takie jak:
1) spotkania (7 spotkań), podczas których poinformowano mieszkańców o możliwości
uzyskania dofinansowania w ramach Programu Czyste Powietrze. Omówiono regulamin oraz
zasady ubiegania się o dofinansowanie.
2) W ramach poprawy świadomości ekologicznej mieszkańców wydrukowano i
rozdystrybuowano ulotki przygotowane przez UMWM oraz WFOŚIGW dotyczące programu
„Czyste Powietrze” oraz Uchwały Sejmiki Województwa Małopolskiego w sprawie
wprowadzenia na obszarze woj. Małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji
instalacji, w których następuje spalanie paliw.
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3) Do deklaracji określającej opłaty za odbiór odpadów komunalnych dołączanie informacji
dotyczącej wymagań zawartych w ” Uchwale Antysmogowej” na terenie województwa
małopolskiego.
Powyższe działania wpisują się we wskaźniki dotyczące przedsięwzięć przewidujących
poprawę świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Stryszawa.

V. WSPÓŁPRRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI SAMORZĄDOWYMI
5.1. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA:
W 2021 roku obowiązywały dwa porozumienia o współpracy zawarte pomiędzy Gminą
Stryszawa i instytucjami ze Słowacji:
1) porozumienie pomiędzy Gminą Stryszawa i Zdruzenie Babia Hora z Oravskiej Polhory o
wspólnej realizacji mikroprojektu „Słowacko-Polski Uniwersytet Wiejski”. Mikroprojekt
zrealizowano w 2021 rok.
2) porozumienie pomiędzy Gminą Stryszawa i słowacką Gminą Kotesova o wspólnej
realizacji mikroprojektu „Cudze chwalicie swego nie znacie – promocja dziedzictwa
kulturowego Gmin Stryszawa i Kotesova”. Mikroprojekt zrealizowany w 2021 rok.
Ponadto Gmina Stryszawa kontynuuje współpracę z węgierską Gminą Kunszentmárton.
Współpraca z tą gminą polega głównie na wymianie młodzieży szkolnej, w 2021 roku ze
względu na pandemie nie można było zorganizować wymiany/ przyjazdu młodzież z
Kunszentmárton.
5.2. WSPÓŁPRACA ZE STOWARZYSZENIAMI:
Gmina Stryszawa jest członkiem Stowarzyszeń:
Euroregion Beskidy.
Misją stowarzyszenia jest podejmowanie działań mających na celu uaktywnianie i
pogłębianie współpracy pomiędzy społecznościami lokalnymi obszaru pogranicza polskoczesko-słowackiego. W ramach wspierania idei współpracy i jedności europejskiej
podejmowane są działania, które umożliwiają mieszkańcom pogranicza odkrywanie
wspólnych korzeni, tradycji, zwyczajów, a także budowanie nowych relacji i więzi, które
przysłużą się dla równomiernego i zrównoważonego rozwoju regionu oraz zbliżą jego
mieszkańców i instytucje w obszarach przygranicznych. Misja realizowana jest poprzez
realizację programów i projektów na terenach przygranicznych. W 2021 roku Gmina
Stryszawa realizowała 2 mikroprojekty współfinansowane za pośrednictwem Euroregionu. W
ramach współpracy przedstawiciel Gminy uczestniczył w Walnych Zgromadzeniach
zwoływanych 2 razy w roku.
Gmina Stryszawa w roku 2021 zrealizowała Mikroprojekt „Słowacko -Polski Uniwersytet
Wiejsky” nr INT/EB/ZA/3/V/B/0196 współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PROGRAMU INTERREG V-A
POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu
Beskidy. Projekt miał na celu rozwój kształcenia ustawicznego na pograniczu polskosłowackim z ukierunkowaniem na grupę docelową 50+. Realizując projekt Gmina Stryszawa
wsparła integrację społeczną osób z grupy wiekowej 50+ oraz zaktywizowała ją poprzez
udział w szkoleniach edukacyjnych. Poza poszerzeniem wiadomości teoretycznych i
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umiejętności praktycznych projekt miał istotny wpływ na międzynarodową integrację
społeczną, ponieważ jego działania odbywały się w regionie należącym do polskosłowackiego pogranicza. Projekt jest innowacyjny ze względu na wybrana formę oraz metody
kształcenia, które wykorzystują nowoczesne środki nauczania.
Ważnym elementem projektu było również stworzenie materiałów edukacyjnych osobno
w języku polskim i osobno w języku słowackim, które są powiązane między sobą.
Mikroprojekt realizowany był w okresie od stycznia 2021 roku do grudnia 2021 r.
Budżet mikroprojektu:
Wartość całkowita: 25 539,72 euro, w tym:
-dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
21 708,76 euro tj. 85 %
- dofinansowanie z Budżetu Państwa 1 276,98 euro tj. 5%
- wkład własny Gminy 2 5532,98 euro tj. 10%.
Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich - podejmuje działania na rzecz zachowania rodzimej
kultury i folkloru oraz kultywowania wielowiekowych tradycji naszego regionu. Stałe
inicjatywy podejmowane w ramach tej współpracy w 2021, złaz samorządowy który odbył się
28 sierpnia w Lipnicy Wielkiej , wydanie kalendarza na 2022 rok „Babiogórskie mchy i
paprocie”, wydanie Rocznika Babiogórskiego Tom 22 Rocznik 2021.
Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze” - jest partnerstwem trójsektorowym, składającym
się z przedstawicieli władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych
oraz mieszkańców. Stowarzyszenie ma na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów
wiejskich, a w szczególności realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez
opracowanej przez Stowarzyszenie, dla obszaru gmin: Budzowa, Bystrej-Sidziny, Jordanowa,
Makowa Podhalańskiego, Stryszawy, Zawoi, Zembrzyc, Suchej Beskidzkiej oraz Miasta
Jordanowa. W 2021 roku zrealizowaliśmy zadanie.: „Budowa boiska w miejscowości
Stryszawa jako miejsca rekreacji aktywnego wypoczynku oraz kultywowania tradycji”.
Dofinansowane z PROW 2014-2020 za pośrednictwem Stowarzyszenie LGD
„Podbabiogórze” w wysokości: 126 999,00 zł. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie
zadania „Przebudowa placu zabaw w miejscowości Krzeszów, miejsca rekreacji i aktywnego
wypoczynku” Wnioskowana kwota dofinansowania 65 756,00 zł.
Ponadto Gmina Stryszawa jest członkiem Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy –
Świnna Poręba, to związek międzygminny, utworzonym w 1997 r. na podstawie przepisów
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Obecnie Członkami Związku są
gminy: Jordanów, Stryszawa, Sucha Beskidzka i Zawoja.
Zadaniem Związku jest wspólne działanie na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, w
szczególności: organizację i wdrożenie systemów zbiórki, segregacji, składowiska i utylizacji
odpadów stałych; budowę, rozbudowę sieci kolektorów sanitarnych i oczyszczalni ścieków.
Gminy – członkowie Związku ponoszą koszty jego działalności poprzez opłacanie składek
członkowskich, których wysokość ustalana jest proporcjonalnie do liczby mieszkańców.
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5.3. TURYSTYKA, SPORT, REKREACJA
Gmina Stryszawa, to gmina rozwijająca się turystycznie wokół Beskidzkiego Centrum
Zabawki Drewnianej. Ponadto w Gminie działają gospodarstwa agroturystyczne, które stale
są ulepszane przez właścicieli i modernizowane pod kątem turystycznym.
Niestety ze względu na pandemię koronawirusa rok 2021 nie obfitował w szereg
różnego rodzaju imprez sportowych, tak jak miało to miejsce w latach wcześniejszych. Ze
względu na obowiązujące obostrzenie w ubiegłym roku Gmina Stryszawa była organizatorem
tylko jednego wyścigu rowerowego Maratonu MTB w Kukowie, który odbył się w dniu
4 września 2021 r. Udział w zawodach był bezpłatny, a uczestnicy Rajdu Rowerowego mieli
do pokonania dystans 29 km w terenie górskim. Głównym celem wydarzenia była promocja
i rozpowszechnianie turystyki rowerowej na obszarze przygranicznym. Wydarzenie
współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach PROGRAMU INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020
oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy w ramach mikroprojektu:
„Cudze chwalicie swego nie znacie – promocja dziedzictwa gmin Stryszawa i Kotesova”.
5.4. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Na terenie Gminy Stryszawa funkcjonuje siedem jednostek OSP w sołectwach: Lachowice,
Kuków, Kurów, Hucisko, Krzeszów, Stryszawa i Targoszów. Cztery z nich Kuków, Krzeszów,
Kurów i Stryszawa należą do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.
W budżecie Gminy, co roku przeznacza się środki finansowe na działalność statutową
jednostek OSP oraz działania inwestycyjne.
Poniesione wydatki w roku 2021 związane z utrzymaniem gotowości bojowej w OSP
przedstawiają się następująco:
1.
OSP Stryszawa
2.
OSP Targoszów
3.
OSP Krzeszów
4.
OSP Hucisko
5.
OSP Kuków
6.
OSP Lachowice
7.
OSP Kurów
Razem:

VI.

132 998,57 zł
18 477,79 zł
43 809,71 zł
40 678,03 zł
43 818,98 zł
29 685,14 zł
37 405,93 zł
346 874,15 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA
6.1.GOSPODARKA ODPADAMI

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 i art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach jednym z zadań Gminy jest dokonanie corocznej analizy
stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i
organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
Zagadnienia ogólne
1. Od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy
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Stryszawy realizowany był przez Konsorcjum firm wybranym w trybie przetargu
nieograniczonego, natomiast od dnia 02.01.2020 roku odbiór i transport odpadów z
pojemników typu IGLO obsługuje RIPOK RZPO w Suchej Beskidzkiej ul. Wadowicka 4.
2. Przy współpracy Gminy Stryszawa oraz RZPO w Suchej Beskidzkiej zorganizowany jest
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Do punktu mieszkańcy mogą
dostarczać odpady tj. szkło, opakowania szklane, tworzywa sztuczne, tekstylia, odzież,
opakowania wielomateriałowe, papier i tektura, metale, odpady wielkogabarytowe,
przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, kompletny sprzęt elektryczny i
elektroniczny, oleje i tłuszcze jadalne, chemikalia, odpady budowlane i rozbiórkowe
stanowiące odpady komunalne, w ilości równej lub nie większej niż 300,00 kg w ciągu roku
kalendarzowego z nieruchomości na którą została złożona deklaracja. Pojemniki na zużyte
baterie znajdują się również w obiektach użyteczności publicznej tj. Urzędzie Gminy
Stryszawa, placówkach oświatowych i kulturalnych na terenie gminy.
3. Odpady zielone, przez które rozumie się odpady komunalne stanowiące części roślin
pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, oraz odpady biodegradowalne
mieszkańcy kompostują we własnym zakresie.
Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania
odpadami komunalnymi
1. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
Na terenie Gminy Stryszawa nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych.
Wszystkie odpady zmieszane zgodnie z zawartą umową są przekazywane do Regionalnego
Zakładu Przetwarzania Odpadów z siedzibą w Suchej Beskidzkiej, ul. Wadowicka 4, 34-200
Sucha Beskidzka, której to Gmina Stryszawa jest udziałowcem w związku z tym wszystkie
odpady trafiają do tej instalacji.
2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
W 2021 roku nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych z
gospodarowaniem odpadami komunalnymi, gdyż PSZOK zlokalizowano w Suchej
Beskidzkiej i zgodnie z umową mieszkańcy dostarczają tam odpady selektywne we własnym
zakresie.
3. Liczba mieszkańców.
a) liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2021 r. – 12001 osób.
b) systemem objęto: 100% ogółu mieszkańców i w systemie na dzień 31.12.2021 r. łącznie
z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych złożonych było 5077 deklaracji,
c) obecnie nie ma możliwości podpisywania indywidualnych umów na odbiór odpadów
komunalnych.
4. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Stryszawa
Na terenie wiejskim (według Krajowego Planu Gospodarki Odpadami) przyjmuje się,
że jeden mieszkaniec wytwarza 0,240 Mg odpadów komunalnych rocznie.
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1) W 2021 r. łącznie z terenu Gminy Stryszawa zebrano niżej wymienioną ilość odpadów:
RODZAJ ODPADU
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

JM
Mg

ILOŚĆ
1033,380

Odpady wielkogabarytowe

Mg

549,500

Opakowania z papieru i tektury

Mg

0,860

Opakowania z tworzyw sztucznych

Mg

0,780

Opakowania ze szkła

Mg

2,860

Papier i tektura

Mg

33,460

Szkło

Mg

390,020

Tworzywa sztuczne

Mg

558,620

Inne odpady nie ulegające biodegradacji

Mg

59,720

Odpady z czyszczenia ulic i placów

Mg

23,400

Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

Mg

128,840

Odpady ulegające biodegradacji

Mg

0,500

Zużyte opony
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

Mg

79,020

Mg

23,360

2) Osiągnięty poziom segregacji w roku 2021 wyniósł 63 %.
3) Poziom recyklingu poszczególnych frakcji odpadów z remontów i budów w 2021
roku, wyniósł 100%.
Wyposażenie mieszkańców w pojemniki do segregacji.
Mieszkańcy we własnym zakresie wyposażają nieruchomości w pojemniki do zbierania
odpadów komunalnych, a worki dostarcza bezpłatnie gmina (ogółem wydano 216 000
worków).
Wysokość opłaty oraz przychody gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w 2021 roku
Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosiła 20,00 złotych za jednego
mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość (bez zniżki za kompostowanie).
Miesięczna stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi od
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy jeżeli właściciel
nieruchomości nie wypełnił obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób
selektywny w wysokości trzykrotnej stawki opłaty wynosiła 60,00 złotych za jednego
mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi,
kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
zostali objęci zwolnieniem poprzez obniżenie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi, na których zamieszkają mieszkańcy o 3,00 złote miesięcznie,
za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
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Ryczałtowa, roczną stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe wynosiła 180,00 złotych.
Ryczałtowa, roczna stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi
dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, jeżeli właściciel nieruchomości nie
wypełnił obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości
trzykrotnej stawki opłaty wynosiła 540,00 złotych.
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości,
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wynosiła 15,00
złotych za worek o poj. 120 l.
Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy jeżeli właściciel nieruchomości nie
wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości
trzykrotnej stawki opłaty wynosiła 45,00 złotych za worek o poj. 120 l.
Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, na których
zamieszkują mieszkańcy wynosiła 17,00 złotych za jednego mieszkańca zamieszkującego
daną nieruchomość.
Miesięczna stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi od
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, na
których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnił obowiązku
zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości trzykrotnej stawki
opłaty wynosiła 51,00 złotych za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
Przychody gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 roku
wyniosły 2 332 502,80 zł .
Dzikie wysypiska
W 2021 roku na terenie Gminy Stryszawa zgłoszono 2 przypadki występowania dzikiego
wysypiska śmieci, które zostały uprzątnięte przez właścicieli działek po interwencji
pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Odpady z dzikich
wysypisk zostały przekazane do Regionalnego Zakładu Przetwarzania Odpadów oraz
PSZOKu w Suchej Beskidzkiej.
6.2. USŁUGI KOMUNALNE
Zaopatrzenie w wodę, kanalizację i energię:
- odbiorcy przyłączeni do sieci wodociągowej – 2303
- odbiorcy przyłączeni do sieci kanalizacyjnej – 1626
- odbiorcy przyłączeni do sieci energetycznej – 100 %
Utrzymanie dróg:
Urząd Gminy Stryszawa jest administratorem dróg wewnętrznych i dróg gminnych o długości
ok. 632,00 km, z tego drogi gminne stanowią 72,59 km.
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6.3. GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY
Zarządzaniem mieszkaniami komunalnymi zajmuje się Referat Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska. Aktualnie gminny zasób mieszkaniowy stanowi 47
mieszkań. W roku sprawozdawczym przyznano 5 lokali mieszkalnych, natomiast liczba osób
(złożonych podań) oczekująca na przydział mieszkania komunalnego wynosi 27 osoby.
Stawki czynszu obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku zostały określone na podstawie
Zarządzenia nr 0050.75.2019 Wójta Gminy Stryszawa z dnia 16 września 2019 roku
określając: stawkę podstawową w wysokości 4,70 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej, stawkę
obniżoną za mieszkania o niższym standardzie 3,80 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej, stawkę
za mieszkanie socjalne 1,90 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej. Aktualnie obowiązująca
stawka podstawowa od 1 kwietnia 2021 roku na podstawie Zarządzenia nr 0050.78.2020
Wójta Gminy Stryszawa z dnia 3 grudnia 2020 roku wynosi 5,00 zł i jest różnicowana w
zależności od standardu i położenia mieszkania.
6.4. OCHRONA ŚRODOWISKA
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Stryszawa na lata 2018-2021
z uwzględnieniem perspektyw na lata 2022-2025 został przyjęty Uchwałą nr XXXIII/255/18
Rady Gminy Stryszawa z dnia 23 lutego 2018 roku. W programie omówiono aspekty ochrony
środowiska w gminie w odniesieniu m. in. do gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki
odpadami, ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym, ochrony przyrody
edukacji ekologicznej z podaniem ich charakterystyki oraz oceną stanu aktualnego.
Referat Gospodarki Komunalnej zrealizował:
 2 akcje „Sprzątanie Świata”
 Przeprowadził 100 kontroli gospodarstw domowych na terenie gminy dotyczących
przestrzegania tzw. „uchwały antysmogowej”
 Uczestniczył w spotkaniach informacyjnych dla mieszkańców dotyczących
wymogów tzw. „uchwały antysmogowej” oraz możliwości otrzymania
dofinansowania do wymiany starych kotłów C. O., docieplenia budynków i wymiany
stolarki okiennej.
Powyższe działania wpisują się we wskaźniki dotyczące przedsięwzięć przewidujących
poprawę świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Stryszawa.
W miejscowości Stryszawa została wybudowana stacja regazyfikacji LNG która zasila
budynki użyteczności publicznej: budynek szkoły podstawowej, przychodni zdrowia,
mieszkania komunalne, Centrum Sportu i Rekreacji, Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego oraz
kościół parafialny w Stryszawie Dolnej. Aktualnie Polska Spółka Gazownictwa realizuje
kolejne etapy gazyfikacji Stryszawy (w kierunku kościoła parafialnego w Górnej Stryszawie
oraz urzędu gminy). Na koniec 2021 roku PSG procedowała niezbędne zgody i pozwolenia.
Planowane rozpoczęcie budowy przyłączy ma rozpocząć się w 2022 roku.
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VII.

OŚWIATA I EDUKACJA
Gmina Stryszawa jest organem prowadzącym dla pięciu szkół podstawowych,
trzech przedszkoli i dwóch oddziałów przedszkolnych przy szkołach. Jedno
przedszkole funkcjonuje samodzielnie a dwa przedszkola wchodzą w skład Zespołów
Szkolno-Przedszkolnych.
Gmina wypełnia swoje obowiązki organizując dowóz uczniów do szkół i pokrywając
jego koszty, które w roku 2021 r. wyniosły 533 406,07 zł. Gmina Stryszawa
organizowała także dowóz uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół z
oddziałami integracyjnymi, specjalnymi oraz do specjalistycznych placówek. Koszt
tego dowozu zorganizowanego dla 23 uczniów niepełnosprawnych wyniósł 80 209,57
była to refundacja kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych dla rodziców, którzy
indywidualnie dowożą dzieci do szkół. W ramach refundacji kosztów kształcenia
młodocianych pracowników przekazano 8 pracodawcom kwotę 72 729,00 zł za
wyszkolenie 9 uczniów.
Za pośrednictwem różnorodnych programów pozyskano dla szkół kwotę
564 388,44 zł.
Środki te pochodziły z programów: Laboratoria Przyszłości, Małopolska Tarcza
Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny Cyfryzacja Szkół, Dotacja podręcznikowa,
Środki na godziny zajęć wyrównawczych.
Gmina wspiera uczniów uzdolnionych, osiągających wysokie wyniki w nauce oraz
zdobywających nagrody podczas konkursów tematycznych, olimpiad i zawodów
sportowych. W roku 2021 stypendystami zostało 105 uczniów, którym Wójt Gminy
Stryszawa przekazał stypendia. Łączna kwota stypendiów wyniosła 15 200,00 zł.
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Sieć publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Stryszawa oraz granice obwodów szkół podstawowych.
L.p.

Nazwa
i siedziba szkoły
1.

1.

2.

3.

4.

5.

Szkoła Podstawowa im. Jana
Kasprowicza w Kukowie,
Kuków 52 34-206 Krzeszów
Szkoła Podstawowa Nr 1 im.
Tadeusza Kościuszki w
Stryszawie Stryszawa 400 A i
Stryszawa 496 34-205
Stryszawa
Szkoła Podstawowa im. Adama
Mickiewicza w Lachowicach
Lachowice 232B i Lachowice
392
34-232 Lachowice
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks.
Henryka Znamirowskiego w
Stryszawie Stryszawa 278B, 34205 Stryszawa
Szkoła Podstawowa im. Ks.
Prałata Władysława Bożka w
Krzeszowie Krzeszów 216
34-206 Krzeszów

Dodatkowe informacje o
organizacji szkoły:

Zasięg terytorialny (obwód)

Organ
prowadzący

2.
3.
Publiczne szkoły podstawowe dla których ustalono obwód
Klasy I-VIII z oddziałem wieś Kuków w całości, wieś Targoszów w całości
przedszkolnym

4.
Gmina
Stryszawa

Klasy I-VIII z oddziałem
przedszkolnym

wieś Stryszawa od numeru 313 do numeru 787 A

Gmina
Stryszawa

Klasy I-VIII

wieś Lachowice w całości, wieś Kurów w całości, wieś Hucisko
w całości i wieś Pewelka w całości

Gmina
Stryszawa

Klasy I-VIII

wieś Stryszawa od numeru 1 do 312E i od numeru 788 do 821c,
część wsi Krzeszów od numeru 321 do numeru 356

Gmina
Stryszawa

Klasy I-VIII

wieś Krzeszów od numeru 1 do numeru 320C i od numeru i od
numeru 357 do numeru 370

Gmina
Stryszawa

Publiczne szkoły podstawowe dla których nie ustalono obwodu
1.

2.

Szkoła Podstawowa
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół
Katolickich w Hucisku Pewelce,
Pewelka 63 34-233 Hucisko
Szkoła Podstawowa
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół
Katolickich w Kurowie, Kurów
101a 34-233 Hucisko

Klasy I-VIII z oddziałem
przedszkolnym

---

Klasy I-VIII z oddziałem
przedszkolnym

---

Stowarzyszenie
Przyjaciół Szkół
Katolickich
w Częstochowie
Stowarzyszenie
Przyjaciół Szkół
Katolickich
w Częstochowie
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Sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Stryszawa

Nazwa przedszkola/oddziału przedszkolnego

Adres

1.

Przedszkole Samorządowe w Stryszawie

2.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lachowicach Przedszkole
w Lachowicach

Stryszawa 278 D - siedziba i Stryszawa 359 - miejsce prowadzenia
zajęć 34-205 Stryszawa
Lachowice 233B – siedziba i 392 34-232 Lachowice

3.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzeszowie Przedszkole
w Krzeszowie

Krzeszów 78A 34-206 Krzeszów

4.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Jana
Kasprowicza w Kukowie

Kuków 52 34-206 Krzeszów

5.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 1
w Stryszawie im. Tadeusza Kościuszki

Stryszawa 496 34-205 Stryszawa

Lp.
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Wykaz infrastruktury szkół i placówek oświatowych GMINY STRYSZAWA
Placówka oświatowa

Łączna powierzchnia
budynku w m2.

Sale gimnastyczne/hale/boiska
sportowe

Place zabaw

Stołówki/jadalnie

Lokalizacje

Szkoła Podstawowa Nr
2 w Stryszawie

5221

Hala gimnastyczna, kompleks boisk
wielofunkcyjnych

1 plac zabaw

Stołówka szkolna

Stryszawa 278B

Szkoła Podstawowa
w Kukowie

1526

Boisko trawiaste, salka gimnastyczna

1 plac zabaw

Stołówka szkolna

Kuków 52

Zespół Szkoły
i Schroniska
Młodzieżowego
w Stryszawie

3149

Sala gimnastyczna, boisko sportowe
wielofunkcyjne

2 place zabaw

Stołówka szkolna

Stryszawa 400A i 496

Zespół SzkolnoPrzedszkolny
w Krzeszowie

3054

Sala gimnastyczna, boisko
wielofunkcyjne

2 place zabaw

Jadalnia szkolna,
stołówka przedszkolna

Zespół SzkolnoPrzedszkolny
w Lachowicach

3352

Sala gimnastyczna, boisko
wielofunkcyjne, boisko asfaltowe

2 place zabaw

Jadalnia szkolna

Budynek szkoły
Krzeszów 216 i
przedszkola Krzeszów
78A
Budynek szkoły
Lachowice 392 i 232B
przedszkola Lachowice
233B

Przedszkole
Samorządowe
w Stryszawie

575

2 place zabaw

Stołówka przedszkolna
Stryszawa 228D i
Stryszawa 359
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KOSZTY UTRZYMANIA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ROKU 2021
NAZWA SZKOŁY
wynagrodzenie

wydatki
rzeczowe
remonty

ogółem

ilość et.
nauczyciel
e

ilość et.
obsługa

liczba
uczniów
2020/2021

liczba
uczniów
2021/2022

33,69
16,56
28,36
28,20
20,66
3,00
2,33
4,05
3,42
10,98
127,47
18,45
5,33
151,25
0,00
0,00

11,75
7,00
13,23
9,42
5,5
0,00
0,00
5,00
6,25
10,67
46,90
21,92
0,00
68,82
4,50
6,08

287
106
240
148
143
50
33
66
53
165

283
105
212
151
134
50
38
74
62
194

SP2 Stryszawa
SP w Kukowie
ZSiSM w Stryszawie
ZSP Lachowice
ZSP Krzeszów
OP SP Kuków
OP ZSISM Stryszawa
Przedszkole Lachowice
Przedszkole Krzeszów
Przedszkole Stryszawa
Szkoły razem
Przedszkola
Oddziały Przedszkolne
RAZEM szkoły
Dowozy
Administracja ZEAO

3 564 956,65
1 742 868,75
3 213 182,87
2 861 888,52
2 333 057,28
133 217,46
124 823,71
479 526,09
463 128,15
1 431 134,31
13 715 954,07
2 373 788,55
258 041,17
16 347 783,79
280 048,91
577 506,33

675 931,71
338 188,41
589 871,16
513 524,98
362 800,51
16 831,34
12 564,87
72 870,18
103 704,84
486 278,02
2 480 316,77
662 853,04
29 396,21
3 172 566,02
298 453,67
46 512,07

26 237,40
17 204,27
58346,68
30 212,87
67 463,10
9 869,35
0,00
479,70
280,02
0,00
199 464,32
759,72
9 869,35
210 093,39
35 113,06
0,00

4 267 125,76
2 098 261,43
3 861 400,71
3 405 626,37
2 763 320,89
159 918,15
137 388,58
552 875,97
567 113,01
1 917 412,33
16 395 735,16
3 037 401,31
297 306,73
19 730 443,20
613 615,64
624 018,40

Koszty utrzymania
ogółem

17 205 339,03

3 517 531,76

245 206,45

20 968 077,24

miesięczny
koszt
utrzymania
ucznia
1252,09
1665,29
1456,03
1892,01
1680,85
266,53
318,03
648,92
801,01
868,39

RAZEM wydatki
Subwencja i dotacja

20 968 077,24
11 951 578,00

Różnica

9 016 499,24

Udział Gminy Stryszawa w wydatkach dotyczących oświaty wynosi: 43 %
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STAN ZATRUDNIENIA NAUCZYCIELI ROK 2020 i 2021
2020

2021
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Liczba uczniów w szkołach Gminy Stryszawa
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Kukowie z oddziałem
przedszkolnym
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2020/2021

ZSP Krzeszów

ZSiSM Stryszawa

2021/2022

Stan na dzień 21.04.2022 r.- rok szkolny 2021/2022 wg danych z SIO
Liczba dzieci w przedszkolach i oddzialach przedszkolnych Gminy Stryszawa
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Przedszkole w Krzeszowie
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2021/2022

Stan na dzień 21.04.2022 r. - rok szkolny 2021/2022 wg danych z SIO
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Wykwalifikowana kadra gwarantuje edukację i wychowanie młodych ludzi na najwyższym poziomie. Nauczyciele z Gminny Stryszawa stale
podnoszą swoje kwalifikację i dbają o swoje umiejętności. Zaangażowani są w ścieżkę awansu zawodowego.
Status zawodowy nauczycieli i ich wykształcenie mają też znaczący wpływ na wielkość środków finansowych w budżecie oświatowym.

Nauczyciele przedszkoli wg stopnia awansu zawodowego w roku 2021
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Wśród nauczycieli Przedszkola Samorządowego w Stryszawie oraz przedszkoli wchodzących w skład Zespołów Szkolno-Przedszkolnych
najwięcej jest nauczycieli kontraktowych.
Zgodnie z art. 9b ust. 4 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela Wójt Gminy Stryszawa po przeprowadzeniu postępowania egzaminacyjnego nadał w
drodze decyzji administracyjnej 7 nauczycielom stopień nauczyciela mianowanego.
Nauczyciele szkół wg awansu zawodowego w roku 2021
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Natomiast jeśli chodzi o szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Stryszawa sytuacja kształtuje się nieco inaczej, tutaj najwięcej jest
nauczycieli dyplomowanych.
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VIII. KULTURA
GMINNY OŚRODEK KULTURY
W 2021 r. Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie w sumie zrealizował
18 ogólnodostępnych wydarzeń kulturalnych (niektóre zrealizowane częściowo) dla
mieszkańców Gminy Stryszawa, z ponad 26 planowanych. Niestety nie udało się zrealizować
wszystkich zaplanowanych w „Kalendarzu Imprez” wydarzeń kulturalnych – zarówno
plenerowym jak i wewnętrznym ze względu na obostrzenia dotyczące działalności instytucji
kultury, a związanych z panującą pandemią koronawirusa. Częściowo działalność została
przeniesiona do Internetu, gdzie realizowane były nagrania dotyczące: tradycji, prezentacji
twórców zabawkarzy, zbiorów i wystaw GOK w Stryszawie oraz prezentacja propozycji
warsztatów, również podczas ferii zimowych.
Mimo trudnego czasu udało się w okresie letnio-jesiennym zrealizować 2 ciekawe projekty
i przyjąć w reżimie sanitarnym wielu turystów.
Do wydarzeń/imprez kulturalnych, które udało nam się zorganizować z udziałem publiczności
zaliczamy: warsztaty, wystawy, konkursy, spotkania, cztery koncerty w kościołach w ramach
Beskidzkiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej, a także największą w gminie
imprezę plenerową - 24. Święto Zabawki Ludowej, połączone z uroczystym otwarciem
nowego budynku - Ośrodka Dziedzictwa Kulturowego w Stryszawie Dolnej.
Mimo, że impreza ta zorganizowana była w innym terminie (koniec sierpnia) i tylko
jednodniowa to zgromadziła wielu uczestników, ucieszyła nie tylko mieszkańców, ale
również przyjezdnych, turystów.
Wiele ciekawych działań związanych z tradycją udało się zrealizować we wrześniu, podczas
kolejnej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa realizowanych w ramach projektu z programu
„EtnoPolska 2021” pn. „Stryszawa - miejsce z tradycją i klimatem”:
- od czerwca do września przeprowadzono warsztaty związane z tradycjami zabawkarskimi,
- 12 września przy Beskidzkim Centrum Zabawki Drewnianej odbyła się impreza plenerowa,
promująca nasze tradycje zabawkarskie i kulinarne w ramach EDD pn. „Smaki Dziedzictwa”,
- na przełomie sierpnia i września odbył się IV Plener Malarski im. W. Fronta oraz
w październiku wernisaż Wystawy poplenerowej,
- we wrześniu odbyła się również druga edycja warsztatów rzeźbiarskich dla dorosłych
i młodzieży,
Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie w złożonym sprawozdaniu rzeczowo- finansowym za
2021 r. informuje, iż około 900 osób wzięło udział w dwóch niebiletowanych imprezach
plenerowych wokół tradycji zabawkarstwa: 24. Swięcie Zabawki Ludowej i „Smaki
Dziedzictwa” w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w partnerstwie z Narodowym
Instytutem Dziedzictwa.
W 2021 r. ok. 6150 osób (w tym 5648 płatnych) odwiedziło Beskidzkie Centrum
Zabawki Drewnianej, tzn. zwiedzili zorganizowane przez nas wystawy (6 wystaw czasowych,
od czerwca już 3 stałe wystawy) lub wzięli udział w warsztatach edukacyjnofolklorystycznych czy Dniach Otwartych podczas EDD. Najwięcej turystów i mniejszych
grup odwiedziło nas od lipca - września, bo ponad 3000 os. Instruktorzy przeprowadzili
również warsztaty wyjazdowe. Ponad 550 osób to uczestnicy innych konkursów, wystaw,
warsztatów, imprez oraz stałych zajęć prowadzonych w 2021 r. przez nasz ośrodek.
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Od września 2021 oferta zajęć z edukacji kulturalnej dla mieszkańców została
znacznie poszerzona w nowym budynku - Ośrodku Dziedzictwa Kulturowego.
Oferta obejmowała: zajęcia z taneczne, z robotyki, muzyczne - z gry na instrumentach,
estradowe i rękodzielnicze dla różnych grup wiekowych. W sumie, od września do grudnia
2021 r. w zorganizowanych zajęciach uczestniczyło 2 680 osób. Uczestnicy niektórych zajęć
z sukcesami brali udział w konkursach organizowanych przez inne instytucje kultury np. w
konkursie poezji, gawędziarskim czy gry na instrumentach ludowych.
Tabela nr 1.

Liczba osób odwiedzających BCZD w 2021 roku
korzystających z oferty warsztatowej
Warsztaty płatne w siedzibie
Warsztaty płatne wyjazdowe
Zwiedzający płatnie
Zwiedzający bezpłatnie
Warsztaty bezpłatne
Razem

i
2551
100
3097
502
150

6400

Wykres do tabeli nr 1.

W zajęciach stałych - muzycznych, plastycznych, artystycznych, świetlicowych i innych
skierowanych do mieszkańców, głównie do dzieci i młodzieży uczestniczyło średnio do 50
osób tygodniowo (poza okresem zamknięcia instytucji kultury z powodu pandemii) a w
nowym budynku (od września 2021) rozszerzono ofertę edukacyjno-kulturalną o następujące
zajęcia: robotykę, taneczne, fitness, „szkółka gitarowa”, nauka gry na skrzypcach i innych
instrumentach ludowych, estradowe, rękodzielnicze, w których ogółem uczestniczyło od
września do grudnia 2021.
Prawie 4000 osób to uczestnicy innych konkursów, warsztatów, imprez oraz stałych
zajęć prowadzonych w 2021 r. przez nasz ośrodek.
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Zorganizowano: 4 konkursy (250 uczestników), 1 festiwal, przegląd (ok. 200 uczestników), 7
koncerty ( ok. 500 uczestników), 6 wystaw czasowych (ok. 2000 uczestników), IV Plener
Malarski im. W. Fronta (17 uczestników) oraz inne spotkania, prelekcje, w tym uroczyste
otwarcie budynku ODK (130 uczestników)
Tabela nr 2.

Lp.

Rodzaj imprezy

Liczba uczestników

1.

Imprezy plenerowe

900

2.

Konkursy

250

3.

Festiwale, przeglądy

200

4.

Wystawy czasowe

5.

Koncerty

6.

IV Plener Malarski

7.

Inne (spotkania, prelekcje, szkolenia)

2000
500
17
130

Razem

3997

Wykres nr 1 do tabeli nr 2.

Liczba uczestników imprez
organizowanych w 2021 roku
4500
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Liczba uczestników
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Wykres nr 2 do tabeli nr 2.

Tabela nr 3.

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

Rodzaj imprezy
Imprezy plenerowe
Konkursy
Festiwale, przeglądy
Wystawy czasowe
Koncerty
Plener malarski
Inne (spotkania, szkolenia, otwarcie ODK)
Razem

Ilośd imprez
2
4
1
6
7
1
3
24

Wykres nr 1 do tabeli nr 3.
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W roku 2021 Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie prowadził działalność w oparciu
o przedstawione w tabelce źródła finansowania:
Tabela nr 4.
Lp.

Zródła finansowania działalności GOK Stryszawa w 2021 r.

Kwota

1.

Dotacja Organizatora

601 500

2.

Środki własne

122 507,77

3.

Dotacje zewnętrzne (w tym na zakup wyposażenia cyfrowego)

106 670,00

Razem

830 678

Wykres nr 1 do tabeli nr 4.

Procentowy udział źródeł finasowania
działalności GOK Stryszawa w 2021 roku
13%

1. Dotacja Organizatora

15%

2. Środki własne
72%

3. Dotacje zewnętrzne (w tym na
zakup wyposażenia cyfrowego)

GOK Stryszawa współpracował z innymi podmiotami:
 szkołami i innymi placówkami oświatowymi,
 innymi instytucjami kultury, w tym muzeami,
 organizacjami pozarządowymi,
 grupami nieformalnymi i obywatelskimi,
 przedsiębiorstwami prywatnymi, a także placówkami pomocy społecznej.
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W STRYSZAWIE
Rok 2021 to rok, luzowania obostrzeń
wynikających z trwającej pandemii. Monitorowania aktów prawnych i komunikatów
dotyczących działalności biblioteki. Podejmowania działań, na rzecz sprawnej i efektywniej
działalności biblioteki. Prowadzenia działań aktywizujących i integrujących lokalne
środowisko. Realizacji statutowych zadań, do których należało:
1. GROMADZENIE I OPRACOWYWANIE ZBIORÓW
Zgromadzone zbiory w 2021roku pochodziły :
 z zakupu ze środków własnych – 572 książki za kwotę 12 002, 57zł.
 z zakupu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata
2021-2025 zakupiła 254 książki za kwotę 6 461 zł.
 z darów – 130 książek za kwotę 2 393 zł.
Ogółem księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 956 woluminów za kwotę 20 856,57 zł.
Stan księgozbioru w dniu 31.12.2021r. wynosił 29 246 jednostek inwentarzowych i 65
audiobooków.

Książki zarejstrowano, opracowano zgodnie z przepisami i wdrożono do systemu Sowa.
Dokonywano korekt i modyfikacji wprowadzonych rekordów, tak aby umożliwiały
prezentację informacji o zbiorach w sposób pełny, dostosowany do potrzeb zróżnicownej
grupy odbiorców. Podejmowano działania, zapewniające zbiorom właściwe warunki
przechowywania i ochrony. Monitorowano sprzęt, systemy i sieć komputerową pod kątem
prawidłowego funkcjonowania.

127

2. UŻYTKOWNICY I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW
Rok 2021 to rok, powrotu do „normalności”. Czas pandemii sprawił, że wielu czytelników
nabyło zdolność sprawnego poruszania się w katalogu on-line biblioteki, dzięki czemu
samodzielnie przeglądali, zamawiali, rezerwowali wybrane pozycje, zarządzali swoim
kontem, prolongowali książki. W bibliotece zainstalowano darmową wypożyczalnię
Academika, która umożliwiała korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej.
Z usług biblioteki skorzystało 844 użytkowników z czego 781to czytelnicy aktywnie
wypożyczający. W roku sprawozdawczym konto czytelnicze po raz pierwszy założyło 88
osób.
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3.ODWIEDZINY I WYPOŻYCZENIA W BIBLIOTECE
Bibliotekę odwiedziło 6 824 czytelników. Średnio codziennie placówkę odwiedziło 27
czytelników aktywnie wypożyczających.
Oddział dla dorosłych w ciągu roku odwiedziło 4 455 osób, przeciętnie dziennie
z oddziału skorzystało 18 czytelników, z oddziału dla dzieci skorzystało
2 306 czytelników tj. 9 czytelników dziennie. Pozostali odwiedzający bibliotekę to osoby
które skorzystały ze zbiorów czytelni na miejscu, a także które przyszły po konkretną
informację, poradę.
Czytelnicy wypożyczyli 16 524 książek. Przecięta, dzienna liczba wypożyczeń wynosiła
65 książek.
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4.DZIAŁALNOŚĆ

I PROMOCJA BIBLIOTEKI

Działalność biblioteki skierowana była na potrzeby użytkowników a także otwarta na inne grupy
społeczne. Biblioteka brała udział w ogólnopolskich akcjach między innymi: Tydzień Bibliotek.
Mała Książka- Wielki człowiek, Gram wiec czytam. Współpracowała z placówkami
oświatowymi, z bibliotekami z rejonu suskiego, z Wojewódzką Biblioteką w Krakowie. Była
członkiem Małopolskiego Forum Kultury, działającego przy FRDL Małopolskim Instytucie
Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie.
Rolę w komunikacji z użytkownikami pełniła strona internetowa, www.bibliotekastryszawa.pl,
katalog on-line biblioteki, portal społecznościowy Facebook.
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IX.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UCHWAŁ RADY GMINY STRYSZAWA PODJĘTYCH W 2021 ROKU

1.

26.02.2021

2.

26.02.2021

3.

26.02.2021

4.

26.02.2021

5.

26.02.2021

6.

26.02.2021

7.

26.02.2021

3
zamiaru przekształcenia Przedszkola Samorządowego w
Stryszawie poprzez utworzenie dodatkowego miejsca
prowadzenia zajęć
zmiany Uchwały Nr XIX/160/16 Rady Gminy Stryszawa z
dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej
obsługi jednostek oświatowych Gminy Stryszawa
wprowadzenia za część roku 2021 zwolnień z podatku od
nieruchomości grupom przedsiębiorców, których płynność
finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu
COVID-19
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stryszawa
rozpatrzenia petycji
rozpatrzenia petycji
przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Stryszawa na rok 2021

4

5

6

7

Nr XX/166/21

x

OBOWIĄZUJĄCA

NUMER
UCHWAŁY

UCHYLONA

2

UCHWAŁA W SPRAWIE

W TRAKCIE
WYKONANIA

1

STOPIEŃ
WYKONANIA
UCHWAŁY
WYKONANA

DATA UCHWALENIA
UCHWAŁY

Lp.

We wskazanym okresie Rada Gminy Stryszawa podjęła ogółem 78 uchwał, z czego:
Uchwały realizowały referaty i jednostki organizacyjne Urzędu Gminy Stryszawa.

8

Obowiązek
ogłoszenia w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Małopolskiego

UWAGI
NIE

TAK

9

10

x
x

Nr XX/167/21

Nr XX/168/21

x

Nr XX/169/21

x

x

Nr XX/170/21

x

x

Nr XX/171/21

x

x

Nr XX/172/21

x

11

x

Dz. U. Woj. Małop.
Poz.1405 ogłoszony:
08.03.2021

x

Dz. U. Woj. Małop.
Poz.1406 ogłoszony:
08.03.2021

x

Dz. U. Woj. Małop.
Poz.1407 ogłoszony:
08.03.2021
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8.

26.02.2021

9.

09.04.2021

10.

09.04.2021

11.

09.04.2021

12.

09.04.2021

13.

09.04.2021

14.

09.04.2021

15.

09.04.2021

udzielenia pomocy finansowej Miastu Bielsko-Biała
przeznaczonej na dofinansowanie działalności Ośrodka
Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w BielskuBiałej
wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej Gminy
Stryszawa na rok 2021 Nr XIX/153/20 Rady Gminy
Stryszawa z dnia 21 grudnia 2020 roku
zmiany Uchwały Nr XX/168/21 Rady Gminy Stryszawa z
dnia26 lutego 2021 r. ws. wprowadzenia za część roku 2021
zwolnień z podatku od nieruchomości grupom
przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa
pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu przeznaczonej na
dofinansowanie projektu pn. "E-usługi w informacji
przestrzennej"
udzielenia pomocy finansowej dla Województwa
Małopolskiego przeznaczonej na dofinansowanie zadania
pn. "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w
ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego"
udzielenia
pomocy
finansowej
Gminie
Zawoja
przeznaczonej na współfinansowanie w 2021 r. utrzymania
gotowości bojowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
Zawoja Przysłop
ustalenia Regulaminu określającego zasady udzielania
dotacji celowej z budżetu Gminy Stryszawa na
dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach
mieszkalnych położonych na terenie Gminy Stryszawa
rozpatrzenia petycji

Nr XX/173/21

x

x

Nr XXI/174/21

x

x

Dz. U. Woj. Małop.
Poz.2380 ogłoszony:
19.04.2021

Nr XXI/175/21

x

x

Dz. U. Woj. Małop.
Poz.2381 ogłoszony:
19.04.2021

Nr XXI/176/21

x

x

Nr XXI/177/21

x

x

Nr XXI/178/21

x

x

x

Dz. U. Woj. Małop.
Poz.2346 ogłoszony:
15.04.2021

x

Nr XXI/179/21

Nr XXI/180/21

x

x
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Nr XXI/181/21

x

Nr XXI/182/21

x

Nr XXI/183/21

x

x

Nr XXII/184/21

x

x

zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu

Nr XXII/185/21

x

x

28.05.2021

wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na
działkach stanowiących własność Gminy Stryszawa,
położonych w obrębach Lachowice, Stryszawa i Hucisko

Nr XXII/186/21

x

x

28.05.2021

rozpatrzenia petycji

Nr XXII/187/21

x

x

16.

09.04.2021

17.

09.04.2021

18.

09.04.2021

19.

28.05.2021

20.

28.05.2021

21.

22.

23.

28.05.2021

24.

25.06.2021

25.

25.06.2021

26.

25.06.2021

27.

25.06.2021

rozpatrzenia petycji
określenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym
2020/2021
przekształcenia Przedszkola Samorządowego w Stryszawie
poprzez utworzenie dodatkowego miejsca prowadzenia
zajęć
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu
przeznaczonej na współfinansowanie w 2021 r.
modernizacji drogi powiatowej 1696 K Stryszawa - Roztoki
- Koszarawa w miejscowości Stryszawa

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
wsi
Stryszawa
zatwierdzonego Uchwałą nr XIII/102/16 Rady Gminy
Stryszawa z dnia 29 stycznia 2016 roku z późn. zm. w
zakresie dotyczącym ustaleń dla terenów 74MNU1, 2U1
oraz 3P/U w miejscowości Stryszawa
wotum zaufania dla Wójta Gminy Stryszawa za rok 2020
zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Stryszawa za rok 2020
absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Stryszawa
za 2020 rok
określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku
mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach
gospodarstwa domowego

x

x

Nr XXII/188/21

Nr XXIII/190/21

x
x

Nr XXIII/191/21

x

x

Nr XXIII/192/21

Dz. U. Woj. Małop.
Poz.2347 ogłoszony:
15.04.2021

x

Dz. U. Woj. Małop.
Poz.3859 ogłoszony:
05.07.2021

x

x
x

Nr XXIII/189/21

x

x
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wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej Gminy
Stryszawa na rok 2021 Nr XIX/153/20 Rady Gminy
Stryszawa z dnia 21 grudnia 2020 roku
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryszawa na lata
2021-2030
ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Stryszawa
wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej Gminy
Stryszawa na rok 2021 Nr XIX/153/20 Rady Gminy
Stryszawa z dnia 21 grudnia 2020 roku

Nr XXIII/193/21

x

Nr XXIII/194/21

x

28.

25.06.2021

29.

25.06.2021

30.

25.06.2021

31.

26.08.2021

32.

26.08.2021

33.

26.08.2021

34.

26.08.2021

35.

26.08.2021

określenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym
2021/2022

Nr XXIV/200/21

x

36.

26.08.2021

nadania tytułu honorowego za wybitne zasługi dla Gminy
Stryszawa

Nr XXIV/201/21

x

37.

30.09.2021

wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej Gminy
Stryszawa na rok 2021 Nr XIX/153/20 Rady Gminy
Stryszawa z dnia 21 grudnia 2020 roku

Nr XXV/202/21

x

38.

30.09.2021

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryszawa

Nr XXV/203/21

x

x

30.09.2021

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu
przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn. "Małopolski
System Informatyczny" realizowanego w Zespole Opieki
Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

Nr XXV/204/21

x

x

39.

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryszawa
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu
przeznaczonej na dofinansowanie zadania w zakresie
ochrony środowiska
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w postaci
dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych położonych na
działce o nr ewid. 3485/2 w Stryszawie, będących
własnością Gminy Stryszawa

Nr XXIV/197/21
Nr XXIV/198/21

x
x
x

x

x

x
x

Nr XXIV/199/21

x

Dz. U. Woj. Małop.
Poz.3860 ogłoszony:
05.07.2021

x

Dz. U. Woj. Małop.
Poz.4940 ogłoszony:
02.09.2021

x

Dz. U. Woj. Małop.
Poz.4941 ogłoszony:
02.09.2021

x

Dz. Urz.Woj.Małop.
Poz.5652 ogłoszony:
12.10.2021

x

Nr XXIII/195/21

Nr XXIV/196/21

x

Dz. U. Woj. Małop.
Poz.4212 ogłoszony:
13.07.2021

x

x
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40.

41.

42.

30.09.2021

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu
przeznaczonej na współfinansowanie zadania pn.
"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1700 K wraz z budową
chodnika i przebudową przejść dla pieszych w
miejscowości Pewelka”

Nr XXV/205/21

x

x

30.09.2021

przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Stryszawa za pierwsze półrocze 2021 roku, informacji o
przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, dla
których organem założycielskim jest jednostka samorządu
terytorialnego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Nr XXV/206/21

x

x

30.09.2021

43.

30.09.2021

44.

30.09.2021

45.

29.10.2021

46.

29.10.2021

47.

29.10.2021

48.

29.10.2021

przyjęcia Programu współpracy Gminy Stryszawa
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2022
rozpatrzenia wniosku o utworzenie Młodzieżowej Rady
Gminy
wyrażenia zgody na bezpłatne użyczenie części działek
Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”
w miejscowości Kuków i Targoszów
uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryszawa –
zmiana nr 1
zmiany
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego wsi Stryszawa zatwierdzonego Uchwałą Nr
XIII/102/16 Rady Gminy Stryszawa z dnia 29 stycznia
2016 r. z późn. zm.
wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej Gminy
Stryszawa na rok 2021 Nr XIX/153/20 Rady Gminy
Stryszawa z dnia 21 grudnia 2020 roku
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryszawa

x

Nr XXV/207/21

Nr XXV/208/21

x

x
x

Nr XXV/209/21

x
x

Nr XXVI/210/21

x

x

x

Nr XXVI/211/21

Nr XXVI/212/21

x

Nr XXVI/213/21

x

x

Dz. U. Woj. Małop.
Poz.6162 ogłoszony:
05.11.2021

x

Dz. U. Woj. Małop.
Poz.6178 ogłoszony:
08.11.2021

x
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49.

29.10.2021

przekazania dotacji z budżetu Gminy Stryszawa na
sfinansowanie zakupu umundurowania bojowego dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kukowie

Nr XXVI/214/21

50.

29.10.2021

określenia wysokości podatku od nieruchomości na terenie
Gminy Stryszawa

Nr XXVI/215/21

x

x

51.

29.10.2021

zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w
2022 roku w zakresie podatków

Nr XXVI/216/21

x

x

52.

29.10.2021

określenia wysokości
transportowych

Nr XXVI/217/21

x

x

Nr XXVI/218/21

x

x

Dz. U. Woj. Małop.
Poz.6165 ogłoszony:
05.11.2021

Nr XXVI/219/21

x

x

Dz. U. Woj. Małop.
Poz.6166 ogłoszony:
05.11.2021

Nr XXVI/220/21

x

x

Dz. U. Woj. Małop.
Poz.6167 ogłoszony:
05.11.2021

x

Dz. U. Woj. Małop.
Poz.6168 ogłoszony:
05.11.2021

x

Dz. U. Woj. Małop.
Poz.6149 ogłoszony:
04.11.2021

53.

29.10.2021

54.

29.10.2021

55.

29.10.2021

56.

29.10.2021

57.

29.10.2021

stawek

podatku

od

środków

wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, stawek opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych oraz ryczałtowej stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe
lub innych nieruchomości wykorzystywane na cele
rekreacyjno - wypoczynkowe
zwolnienia z części opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych
budynkami
mieszkalnymi
jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady
przejęcia obowiązku wyposażenia nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne w Gminie Stryszawa w worki służące
do zbierania odpadów komunalnych
przejęcia
obowiązku
wyposażenia
nieruchomości
zamieszkałych w Gminie Stryszawa w worki służące do
zbierania odpadów komunalnych
zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia
inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za
inkaso w 2022 roku

Nr XXVI/221/21

Nr XXVI/222/21

x

x

x
x

Dz. U. Woj. Małop.
Poz.6148 ogłoszony:
04.11.2021
Dz. U. Woj. Małop.
Poz.6163 ogłoszony:
05.11.2021
Dz. U. Woj. Małop.
Poz.6164 ogłoszony:
05.11.2021
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58.

59.

60.

61.

29.10.2021

29.10.2021

29.10.2021

26.11.2021

62.

26.11.2021

63.

26.11.2021

64.

65.

26.11.2021

23.12.2021

rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stryszawa
wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1
znajdującego się w budynku położonym w Stryszawie o nr
15 w trybie bezprzetargowym z udzieleniem bonifikaty
wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony dwóch
lokali użytkowych w budynku Ośrodka Dziedzictwa
Kulturowego w Stryszawie nr 263
zmiany
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego wsi Stryszawa zatwierdzonego uchwałą nr
XIII/102/16 Rady Gminy Stryszawa z dnia 29 stycznia
2016 r. z późn. zm. w zakresie dotyczącym działek
ewidencyjnych o nr: 3538/1, 3538/2, 3539/1, 3539/3,
3539/4, 3540/3, 3540/4, 3540/5, 3540/6 oraz fragmentu
działki nr 16047 w miejscowości Stryszawa
wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej Gminy
Stryszawa na rok 2021 Nr XIX/153/20 Rady Gminy
Stryszawa z dnia 21 grudnia 2020 roku.
ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Stryszawa
zasad otrzymywania diet oraz zwrotu kosztów podróży
służbowych
przysługujących
radnym
oraz
przewodniczącym organów wykonawczych jednostek
pomocniczych-sołtysów

Nr XXVI/223/21

x

x

Nr XXVI/224/21

x

x

Nr XXVI/225/21

x

x

x

Nr XXVII/226/21

Nr XXVII/227/21

x
x

Nr XXVII/228/21

x

Nr XXVII/229/21

wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej Gminy
Stryszawa na rok 2021 Nr XIX/153/20 Rady Gminy
Nr XXVIII/230/21
Stryszawa z dnia 21 grudnia 2020 roku

x

x

Dz. U. Woj. Małop.
Poz.6978 ogłoszony:
02.12.2021

x

Dz. U. Woj. Małop.
Poz.6979 ogłoszony:
02.12.2021

x

Dz. U. Woj. Małop.
Poz.117 ogłoszony:
04.01.2022

x
x
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66.

23.12.2021

zmiany Wieloletniej
Stryszawa

67.

23.12.2021

Uchwały Budżetowej Gminy Stryszawa na rok 2022

Nr XXVIII/232/21

x

68.

23.12.2021

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryszawa

Nr XXVIII/233/21

x

x

udzielenia dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka
Kultury w Stryszawie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w
Nr XXVIII/234/21
Stryszawie

x

x

69.

70.

71.

23.12.2021

23.12.2021

23.12.2021

72.

23.12.2021

73.

23.12.2021

74.

23.12.2021

75.

23.12.2021

Prognozy

Finansowej

Gminy

Nr XXVIII/231/21

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu
przeznaczonej
na
dofinansowanie
działalności
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Nr XXVIII/235/21
Beskidzkiej

x

x

x

x

x

x

rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stryszawa

x

x

zmiany uchwały Nr XXI/179/21 Rady Gminy Stryszawa z
dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Nr XXVIII/240/21
określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu

x

x

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu
przeznaczonej na dofinansowanie zadania w zakresie
Nr XXVIII/237/21
ochrony środowiska

zatwierdzenia
Gminnego
Programu
Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Nr XXVIII/239/21
Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok

Dz. U. Woj. Małop.
Poz.8274 ogłoszony:
31.12.2021

x

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu
przeznaczonej na współfinansowanie zadania pn.
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1700 K wraz z budową
Nr XXVIII/236/21
chodnika i przebudową przejść dla pieszych w
miejscowości Pewelka”

Nr XXVIII/238/21

x

Dz. U. Woj. Małop.
Poz.118 ogłoszony:
04.01.2022

x
x

x
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Gminy Stryszawa na dofinansowanie wymiany źródeł
ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie
Gminy Stryszawa

76.

23.12.2021

zasad otrzymywania diet oraz zwrotu kosztów podróży
służbowych
przysługujących
radnym
oraz
Nr XXVIII/241/21
przewodniczącym organów wykonawczych jednostek
pomocniczych-sołtysów

77.

23.12.2021

organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie
Nr XXVIII/242/21
Gminy Stryszawa

x

78.

23.12.2021

wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług
Nr XXVIII/243/21
w zakresie publicznego transportu zbiorowego

x

x

x

Dz. U. Woj. Małop.
Poz.8275 ogłoszony:
31.12.2021

x

Dz. U. Woj. Małop.
Poz.8276 ogłoszony:
31.12.2021

x

Dziękuję za zapoznanie się z raportem o stanie Gminy Stryszawa za rok 2021. Mam nadzieję, że opracowany dokument w przyjazny
sposób przekazał najważniejsze informacje związane z funkcjonowaniem naszej gminy – miejsca, które razem tworzymy, budujemy,
rozwijamy i o które powinniśmy dbać.

Wójt Gminy Stryszawa
mgr inż.Rafał Lasek
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