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Wstęp 
 

 

Szanowni Państwo, 

 

 Wstęp do Raportu o stanie gminy Michałowice za 2019 rok zakończyłem pytaniem: „Ile 

będzie nas wszystkich kosztowała walka z koronawirusem?”. Pytanie to pozostaje aktualne rok 

później.  

Epidemia koronawirusa to sytuacja, która zaskoczyła wszystkich. Wywróciła do góry 

nogami nasze życie i wpłynęła negatywnie na funkcjonowanie administracji publicznej. 

W ciągu zaledwie kilku tygodni samorządy zmuszone były do przestawienia się na zupełnie 

nowy sposób działania. Zamknięto urzędy, jednostki organizacyjne i instytucje kultury. 

Obsługa odbywała się prawie wyłącznie drogą mailową i telefoniczną. Na szeroką skalę 

wdrażano pracę zdalną. Wszystko to w warunkach pewnego chaosu informacyjnego, 

proceduralnego i legislacyjnego. Naprzemienne zaostrzanie i liberalizowanie specyficznych 

ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 zdestabilizowało funkcjonowanie nie tylko 

administracji publicznej, ale również, a może przede wszystkim, wielu firm. 

 W Raporcie o stanie gminy Michałowice za 2020 rok znajdziecie Państwo 

odzwierciedlenie tego, jak dalece epidemia koronawirusa wpłynęła na funkcjonowanie gminy 

i planowane do realizacji zadania. W niektórych miejscach pojawią się informacje dotyczące 

niewykonania wskaźników na zakładanym poziomie. Z drugiej strony zobaczycie Państwo, ile 

nowych zadań pojawiło się w związku z pandemią COVID-19. Ile dostosowań musieliśmy 

wdrożyć, żeby utrzymać bieżące funkcjonowanie i obsługę mieszkańców. 

Pomimo powyższego wstępu, pomimo pandemii, pomimo wszystkich przeszkód, 

uważam, że w 2020 roku udało się wiele zrealizować. Pracownicy samorządowi stanęli na 

wysokości zadania, szybko adaptując się do nowej i trudnej sytuacji i nie ustając w swoich 

działaniach. Za co dziękuję! 

 

 

Antoni Rumian 

Wójt Gminy Michałowice 
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Gmina Michałowice w liczbach 
 

Gmina Michałowice to gmina wiejska należąca do województwa małopolskiego, powiatu 

krakowskiego. Powierzchnia gminy (51,1 km²) stanowi 4,2% powierzchni powiatu. Gmina 

Michałowice ma 10 846 mieszkańców (źródło: GUS, stan na 30 VI 2019 r.), z czego 49,90% 

stanowią kobiety, a 50,10% mężczyźni. W latach 2000-2020 liczba mieszkańców wzrosła 

o 53,62%. Współczynnik feminizacji dla gminy Michałowice, określający wzajemne relacje 

między liczbą kobiet i mężczyzn, wynosi 100, co oznacza, że 100 kobiet przypada na 100 

mężczyzn. 

 

Gmina Michałowice w roku 2020 osiągnęła przyrost naturalny wynoszący 13 (źródło: GUS, stan 

na 30 VI 2020 r.). Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 2,40 na 1000 mieszkańców gminy 

Michałowice, czyli 2,40‰1. Przyrost naturalny w gminie Michałowice jest znacznie wyższy niż 

województwie małopolskim i powiecie krakowskim. W pierwszej połowie 2020 roku urodziło 

się 55 dzieci. Dla porównania można wskazać, że w pierwszej połowie roku 2019 w gminie 

Michałowice urodziło się 45 dzieci. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek 

 
1 Współczynniki przyrostu naturalnego różnych okresów (miesiąca, kwartału, półrocza, trzech kwartałów itd.) 
oblicza się w stosunku rocznym tzn., że badane fakty zarejestrowane w danym okresie powiększa się 
odpowiednio do wielkości rocznych, np. dla współczynnika liczonego za okres: -miesiąca - liczbę faktów mnoży 
się przez 12, -kwartału - przez 4, -półrocza - przez 2, -trzech kwartałów - przez 4/3. 
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liczby urodzeń żywych do liczby zgonów dla I połowy roku 2020 wynosił 1,31 i jest wyższy od 

średniej dla powiatu krakowskiego oraz dla województwa małopolskiego,  

 

Wskaźniki obciążenia demograficznego2 kształtują się następująco: 

▪ ludność w wieku nieprodukcyjnym3 na 100 osób w wieku produkcyjnym – 61,1, 

▪ ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym – 26,7, 

▪ współczynnik obciążenia demograficznego osobami starszymi – 19,6, 

▪ odsetek osób w wieku 65 lat i więcej w populacji ogółem – 13,5. 

Średnia wieku mieszkańców gminy Michałowice kształtuje się na poziomie 38,5 lat i jest niższy 

niż średnia wieku województwa małopolskiego oraz średnia wieku w kraju, która jest wyraźnie 

wyższa i wynosi 41,9 lat. Średnia wieku mężczyzn w gminie Michałowice wynosi 37 lat, podczas 

gdy dla kobiet jest wyraźnie wyższy i wynosi 39,9 lat (źródło: GUS, stan na 31 XII 2019 r.).  

Mieszkańcy gminy Michałowice zawarli w pierwszej połowie 2020 roku 10 małżeństw (źródło: 

GUS) co odpowiada 1,85 małżeństwom na 1000 mieszkańców.  

Gmina Michałowice charakteryzuje się znaczną dynamiką w zakresie migracji. Zarejestrowano 

287 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 108 wymeldowań, w wyniku czego saldo 

 
2 źródło: GUS, stan na 31 XII 2019 r. 
3 Na wiek nieprodukcyjny składa się wiek przedprodukcyjny, w którym ludność nie osiągnęła jeszcze zdolności 
do pracy, tj. grupa wieku 0 - 17 lat oraz wiek poprodukcyjny, w którym osoby zazwyczaj kończą pracę zawodową, 
tj. dla mężczyzn - 65 lat i więcej, dla kobiet - 60 lat i więcej. 
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migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Michałowice 179 (źródło: GUS, stan na 

31 XII 2019 r.). Saldo migracji wewnętrznych na 1000 ludności wynosi 16,8. W zakresie 

migracji zagranicznych odnotowano zameldowanie się 12 osób, przy 1 wymeldowaniu za 

granicę, co dało saldo migracji zagranicznych wynoszące 11. Saldo migracji zagranicznych na 

1000 osób wynosi 1,03. 

6 679 (62,06%) mieszkańców gminy Michałowice jest w wieku produkcyjnym, 2 302 (21,39%) 

w wieku przedprodukcyjnym, a 1 781 (16,55%) mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym 

(źródło: GUS, stan na 31 XII 2019 r.).  

 

W gminie Michałowice na 1000 mieszkańców pracuje 107 osób. 48,8% wszystkich pracujących 

ogółem stanowią kobiety, a 51,2% mężczyźni (źródło: GUS, stan na 31 XII 2019 r.). Pracujący 

w gminach określani są w GUS z wyłączeniem osób pracujących w jednostkach budżetowych 

działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących 

w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących 

w organizacjach, fundacjach i związkach oraz bez podmiotów gospodarczych o liczbie 

pracujących do 9 osób (od 2000 r.). Bezrobocie rejestrowane w gminie Michałowice wynosiło 

168 osób (źródło: GUS), z czego 49,4% stanowili mężczyźni, natomiast 50,6% stanowiły 

kobiety.  

W gminie Michałowice w rejestrze REGON zarejestrowane były 1 522 podmioty gospodarki 

narodowej (źródło: GUS, 31 XII 2019), z czego 1 266 stanowiły osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą. Zarejestrowano 151 nowych podmiotów, a 46 podmiotów zostało 

wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej podmiotów zarejestrowano w roku 

2019, a najmniej w roku 2010. W tym samym okresie najwięcej podmiotów wykreślono 

z rejestru REGON w 2014 roku, najmniej podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2009 roku. 

Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną 

w gminie Michałowice najwięcej (95) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną 
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Ludność wg funkcjonalnych grup wieku

wiek przedprodukcyjny

wiek produkcyjny

wiek poprodukcyjny



9 
 

odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można 

stwierdzić, że najwięcej (1 489) jest mikroprzedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.  

W przeliczeniu na 1000 mieszkańców ogółem ich liczba wynosi 138,4. Udział podmiotów 

gospodarki narodowej o liczbie pracujących do 9 osób w ogólnej liczbie podmiotów wpisanych 

do rejestru REGON wynosi aż 97,8%. Liczba podmiotów zatrudniających od 10 do 49 osób w 

przeliczeniu na 1000 mieszkańców ogółem wynosi 2,9, podczas gdy liczba podmiotów 

zatrudniających od 50 do 249 pracowników to zaledwie 0,2 (źródło: GUS, stan na 31 XII 

2019 r.). 

 

W roku 2020 liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie 

Michałowice wyniosła wzrosła względem roku 2019. Udział osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą w liczbie podmiotów gospodarki narodowej ogółem w roku 2020 

wyniósł 83,5%, podczas gdy w roku 2019 wynosił 83,2%.  

0,5% podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i 

rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 20,4% 

podmiotów, a 79,1% podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność. 

Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Michałowice 

najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są: 

▪ Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając 

motocykle (21%) 

▪ Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (14,7%). 
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Szczegółowy podział podmiotów gospodarki narodowej z terenu gminy Michałowice 

w podziale według sekcji PKD 2007 zaprezentowano w poniższej tabeli: 
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część I: Wójt, urząd gminy i samorządowe jednostki organizacyjne 

1.1 Wójt, skarbnik, sekretarz 
 

Wójt:  Antoni Rumian 

Zastępca Wójta:  Jarosław Sadowski 

Skarbnik:  Agata Krzyżak-Szota  

Sekretarz:  Anna Długosz 

1.2 Urząd Gminy Michałowice 

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Michałowice 
Aktualna struktura organizacyjna została ustalona zarządzeniem nr 433/2018 Wójta Gminy 

Michałowice z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy 

Michałowice, zmienionym zarządzeniem nr 501/2018 Wójta Gminy Michałowice z dnia 

8 październik 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy 

Michałowice. 
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Wielkość zatrudnienia 
W Urzędzie Gminy Michałowice w roku 2020 zatrudnione na podstawie umowy o pracę było 

49 osób. 

W podziale na poszczególne referaty Urzędu Gminy Michałowice zatrudnienie rysowało się 

w następujący sposób: 

Biuro Rady Gminy 1 osoba 

Kancelaria Urzędu Gminy 11 osób 

(w tym Sekretarz Gminy) 

Pion Ochrony 1 osoba 

Referat Budżetu i Finansów 7 osób 

Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej 13 osób 

Referat Ochrony Środowiska 5 osób 

Referat Podatków i Opłat 5 osób 

Referat Rozwoju Gospodarczego 4 osoby 

Urząd Stanu Cywilnego 3 osoby 

Koszty działalności 
Koszty funkcjonowania Urzędu Gminy Michałowice wyniosły 4 791 659,00 zł, w tym 

wynagrodzenia 3 530 904,09 zł. Dane szczegółowe zawarte są w sprawozdaniu finansowym 

jednostki za rok 2020. 

Wykorzystywany majątek  
❖ Grunty: 12 515 911,10 zł brutto 

❖ Budynki i budowle: 51 369 636,96 zł brutto 

❖ Wartości niematerialne i prawne: 792 486,96 zł brutto 

❖ Pozostałe środki trwałe4: 4 596 644,98 zł brutto 

  

 
4 Pozostałe środki trwałe obejmują m.in. urządzenia, narzędzia, wyposażenie biurowe. 
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1.3 Informacje dotyczące gminnych jednostek organizacyjnych 

1.3.1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach 
Kierownictwo jednostki: 

❖ Dyrektor Ośrodka: Monika Berdecka 

❖ Zastępca Dyrektora: Krzysztof Gryglik 

❖ Główny Księgowy: Barbara Kolarska 

Zakres wykonywanych zadań: 

Ośrodek swoją działalnością obejmuje teren gminy Michałowice, a podstawowymi celami jego 

działania jest: 

1) wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie 

są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, 

2) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych 

potrzeb oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności 

człowieka, 

3) podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin 

oraz do ich integracji ze środowiskiem, 

4) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu 

opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych 

przemocą w rodzinie, 

5) wspieranie i praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych poprzez zaplanowane działania mające na celu przywrócenie rodzinie 

zdolności do wypełniania tych funkcji. 

Działania Ośrodka są nakierowane na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub 

odzyskiwaniu przez nie zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu 

warunków sprzyjających temu celowi. 

Zadania Gminy realizowane przez Ośrodek w zakresie pomocy społecznej to w szczególności: 

1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym 

rozbudowa niezbędnej infrastruktury socjalnej, 

2) dokonywanie analizy i oceny zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia 

z pomocy społecznej, 

3) realizowanie zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, 

4) opracowywanie, wdrażanie i koordynowanie realizacji strategii rozwiązywania 

problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy 

społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których 

celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, 
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5) udzielanie pomocy środowiskowej i instytucjonalnej osobom oraz rodzinom 

znajdującym się w trudnych warunkach życiowych, 

6) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą o pomocy społecznej świadczeń, 

7) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych 

osób i rodzin, 

8) prowadzenie pracy socjalnej skierowanej na pomoc osobom i rodzinom we 

wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz 

tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi, 

9) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach 

zidentyfikowanych potrzeb, 

10) wdrażanie i koordynowanie realizacji usług społecznych, 

11) ustawiczne doskonalenie kwalifikacji zawodowych pracowników Ośrodka. 

Ponadto Ośrodkowi przypisana została realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb 

Gminy, z rządowych programów pomocy społecznej oraz ustaw, w tym w szczególności: 

1) wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, 

2) wynikających z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 

3) wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

4) wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 

5) wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, 

6) wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, 

7) wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, 

8) wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

9) wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

10) wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

a także ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, 

11) wynikających z ustawy o systemie oświaty, w zakresie prowadzenia postępowań 

o ustalenie prawa do pomocy materialnej o charakterze socjalnym, 

12) realizacja rządowego programu „Dobry Start” oraz innych rządowych programów 

z obszaru pomocy społecznej, 

13) kierowanie wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia 

niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami, 

14) inicjowanie postępowań o roszczenia alimentacyjne na rzecz obywateli, na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach. 

Wielkość zatrudnienia: 

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2020 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

a Michałowicach to ogółem 20 osób, w wymiarze 18,75 etatów (z czego 1 osoba przebywała 

na urlopie macierzyńskim, a 1 na urlopie wychowawczym). 
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Koszty działalności: 

W 2020 roku Gmina Michałowice na zadanie własne o charakterze obowiązkowym, jakim jest 

„(…) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia 

pracowników” (art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej) wydatkowała kwotę 

1 266 183,27 zł, co stanowiło 5,87% ogólnej kwoty, jaką wydatkował Ośrodek na realizację 

wszystkich zadań własnych Gminy oraz zadań zleconych z budżetu państwa, tj. kwoty 

21 556 809,94 zł. Dane szczegółowe zawarte są w sprawozdaniu finansowym jednostki za rok 

2020.  

Wykorzystywany majątek: 

❖ Grunty: 95 897,00 zł brutto 

❖ Budynki i budowle: 586 767,05 zł brutto 

❖ Wartości niematerialne i prawne: 34 806,94 zł brutto 

❖ Pozostałe środki trwałe5: 290 161,96 zł brutto 

1.3.2 Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach 
Kierownictwo jednostki: 

❖ Dyrektor: Aleksandra Antczak 

❖ Główny Księgowy: Elżbieta Bednarczyk 

Zakres wykonywanych zadań: 

Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach prowadzi w całości zadania z zakresu 

rachunkowości, sprawozdawczości jednostek oświatowych Gminy Michałowice. Do zakresu 

działania Centrum należy: 

1) w zakresie obsługi finansowej: bieżąca informacja o sytuacji finansowej i realizacji 

budżetu oraz sprawozdawczość, prowadzenie obsługi rachunków bankowych, 

sporządzanie list wynagrodzeń pracowników jednostek obsługiwanych, dokonywanie 

wypłat wynagrodzeń oraz naliczanie i odprowadzanie związanych z tym świadczeń 

obligatoryjnych na rzecz ZUS, US, itp., prowadzenie obsługi funduszu mieszkaniowego 

i scentralizowanego na cele kulturalne, na który składa się część odpisu Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych jednostek obsługiwanych, 

2) w zakresie obsługi rachunkowej: określenie zasad (polityki) rachunkowości, 

przeprowadzanie inwentaryzacji aktywów i pasywów, prowadzenie, na podstawie 

dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, przeprowadzanie inwentaryzacji aktywów 

i pasywów, prowadzenie ewidencji składników majątkowych, 

3) w zakresie obsługi administracyjno-organizacyjnej: prowadzenie teczek akt osobowych 

dyrektorów jednostek obsługiwanych oraz pracowników Centrum, prowadzenie 

 
5 Pozostałe środki trwałe obejmują m.in. urządzenia, narzędzia, wyposażenie biurowe. 
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sprawozdawczości statystycznej, współpraca z dyrektorami jednostek obsługiwanych 

w zakresie realizacji rządowych programów pomocowych, w tym rozliczanie 

przyznanych dotacji, 

4) realizacja innych zadań będących zadaniami organu prowadzącego zleconych do 

prowadzenia Centrum, a w szczególności: 

a) obsługa finansowo - księgowa oraz prowadzenie i koordynowanie działań w zakresie 

funduszu zdrowotnego dla nauczycieli, 

b) obsługa finansowo - księgowa oraz prowadzenie i koordynowanie działań w zakresie 

dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

c) obsługa finansowo - księgowa oraz przyjmowanie zgłoszeń pracodawców 

o zawieraniu umów z pracownikami młodocianymi, 

d) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów 

o charakterze socjalnym, 

e) prowadzenie i koordynowanie działań w zakresie systemu informacji oświatowej, 

w tym prowadzenie bazy danych oświatowych w zakresie zadań przewidzianych dla 

organu prowadzącego, 

f) prowadzenie ewidencji niepublicznych placówek oświatowych, 

g) udzielanie i rozliczanie dotacji dla publicznych placówek oświatowych 

prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego 

i niepublicznych placówek oświatowych, 

h) organizacja dowozu uczniów do szkół oraz placówek oświatowych 

i) planowanie sieci i obwodów placówek oświatowych, 

j) kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie gminy , 

k) koordynowanie i nadzorowanie przebiegu rekrutacji dzieci do placówek 

oświatowych, 

l) weryfikacja projektów organizacyjnych placówek oświatowych pod kątem 

zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i zabezpieczenia środków 

finansowych, 

m) obsługa administracyjna postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela 

mianowanego i przygotowywanie decyzji w tym zakresie, 

n) prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem konkursu na dyrektora 

placówki oświatowej, 

o) prowadzenie spraw związanych z nagrodami Małopolskiego Kuratora Oświaty 

i Wójta Gminy Michałowice, 

p) współpraca z dyrektorami jednostek obsługiwanych w zakresie prowadzenia 

prawidłowej polityki kadrowej, 

q) przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy Michałowice i zarządzeń Wójta 

Gminy Michałowice dotyczących oświaty i jednostek obsługiwanych, 

r) przygotowywanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych. 
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Wielkość zatrudnienia: 

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2020 roku w Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach 

to 8 osób.  

Koszty działalności: 

Koszty funkcjonowania Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach wyniosły 1 047 119,22 zł, 

w tym wynagrodzenia 580 044,70 zł. Dane szczegółowe zawarte są w sprawozdaniu 

finansowym jednostki za rok 2020. 

Wykorzystywany majątek: 

❖ Wartości niematerialne i prawne: 36 406,11 zł brutto 

❖ Pozostałe środki trwałe: 163 135,30 zł brutto 

1.3.3 Szkoły podstawowe 
Zakres wykonywanych zadań: 

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - system oświaty zapewnia 

w szczególności: 

1) realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz 

prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku 

i osiągniętego rozwoju, 

2) wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, 

3) wychowanie rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości 

w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane 

i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, 

4) możliwość zakładania i prowadzenia szkół i placówek przez różne podmioty, 

5) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych 

uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

i specjalnych form pracy dydaktycznej, 

6) możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież 

niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem 

społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz 

predyspozycjami, 

7) opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania 

zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć 

rewalidacyjnych, 

8) opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania 

indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły każdego typu 

w skróconym czasie, 

9) upowszechnianie dostępu do szkół, których ukończenie umożliwia dalsze kształcenie 

w szkołach wyższych, 
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10) możliwość uzupełniania przez osoby dorosłe wykształcenia ogólnego, zdobywania lub 

zmiany kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych, 

11) zmniejszanie różnic w warunkach kształcenia, wychowania i opieki między 

poszczególnymi regionami kraju, a zwłaszcza ośrodkami wielkomiejskimi i wiejskimi, 

12) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału 

w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów 

w życiu społecznym, 

13) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętności niezbędnych do 

aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej, 

14) utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki 

w szkołach i placówkach, 

15) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach zrównoważonego 

rozwoju oraz kształtowanie postaw sprzyjających jego wdrażaniu w skali lokalnej, 

krajowej i globalnej, 

16) opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, 

17) dostosowywanie kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku pracy, 

18) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających 

aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie 

w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub 

metodycznych, 

19) przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia, 

20) warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej 

i umiejętności spędzania czasu wolnego, 

21) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz 

kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem 

z technologii informacyjno-komunikacyjnych, i sytuacji nadzwyczajnych, 

22) kształtowanie u uczniów umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami 

informacyjno-komunikacyjnymi. 

1.3.3.1 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach 
Kierownictwo jednostki: 

❖ Dyrektor: Jarosław Kozłowski 

❖ Zastępca dyrektora: Marta Maracha 

❖ Zastępca dyrektora ds. oddziałów przedszkolnych: Elżbieta Krawczyk 

Wielkość zatrudnienia: 

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2020 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 

w Michałowicach kształtował się następująco:  
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▪ 47 nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze i 10 nauczycieli w niepełnym 

wymiarze czasu pracy (w sumie 4,41 etatu), 

▪ 12 osób administracji i obsługi (11 etatów). 

 

Koszty działalności: 

Koszty funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach wyniosły 

5 599 695,17 zł, w tym wynagrodzenia 5 022 343,11 zł. Dane szczegółowe zawarte są 

w sprawozdaniu finansowym jednostki za rok 2020. 

Wykorzystywany majątek: 

❖ Budynki i budowle: 6 294 723,92 zł brutto 

❖ Wartości niematerialne i prawne: 51 999,90 zł brutto 

❖ Zbiory biblioteczne: 145 444,30 zł brutto 

❖ Pozostałe środki trwałe: 789 200,04 zł brutto 

1.3.3.2 Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Długosza w Raciborowicach 
Kierownictwo jednostki: 

❖ Dyrektor: Renata Błaszczak 

❖ Zastępca dyrektor: Liliana Gądek 

Wielkość zatrudnienia: 

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2020 roku w Szkole Podstawowej im. ks. Jana 

Długosza w Raciborowicach kształtował się następująco:  

▪ 27 nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze i 10 nauczycieli w niepełnym 

wymiarze czasu pracy (w sumie 5,27 etatu), 

▪ 7 osób administracji i obsługi w pełnym wymiarze oraz 1 pracownik administracji i 

obsługi w wymiarze 0,65 etatu.  

Koszty działalności: 

Koszty funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza w Raciborowicach 

wyniosły 3 366 532,48 zł, w tym wynagrodzenia 2 862 492,59 zł. Dane szczegółowe zawarte 

są w sprawozdaniu finansowym jednostki za rok 2020. 

Wykorzystywany majątek: 

❖ Budynki i budowle: 5 568 217,27 zł brutto 

❖ Wartości niematerialne i prawne: 42 056,57 zł brutto 

❖ Zbiory biblioteczne: 130 090,81 zł brutto 

❖ Pozostałe środki trwałe: 483 510,60 zł brutto 
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1.3.3.3 Szkoła Podstawowa im. św. Królowej Jadwigi w Więcławicach Starych 
Kierownictwo jednostki: 

❖ Dyrektor: Monika Wołek 

❖ Zastępca dyrektora: Barbara Dziarkowska 

Wielkość zatrudnienia: 

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2020 roku w Szkole Podstawowej im. św. Królowej 

Jadwigi w Więcławicach Starych kształtował się następująco:  

▪ 28 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy i 9 nauczycieli w niepełnym 

wymiarze czasu pracy (w sumie 4,1 etatu), 

▪ 6 pracowników administracji i obsługi w pełnym wymiarze czasy pracy i 5 

pracowników administracji i obsługi w niepełnym wymiarze czasu pracy ( w sumie 

2,75 etatu).  

Koszty działalności: 

Koszty funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. św. Królowej Jadwigi w Więcławicach 

Starych wyniosły 3 623 292,16 zł, w tym wynagrodzenia – 3 119 816,28 zł. Dane szczegółowe 

zawarte są w sprawozdaniu finansowym jednostki za rok 2020. 

Wykorzystywany majątek: 

❖ Budynki i budowle: 3 954 418,99 zł brutto 

❖ Wartości niematerialne i prawne: 66 908,59 zł brutto 

❖ Zbiory biblioteczne: 173 483,99 zł brutto 

❖ Pozostałe środki trwałe: 617 030,07 zł brutto 

1.3.4 Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach 
Kierownictwo jednostki: 

❖ Dyrektor: Mirosław Warchołek 

❖ Zastępca dyrektora: Adrianna Siudek-Kura 

❖ Główny Księgowy: Agata Krzyżak-Szota 

Zakres wykonywanych zadań: 

Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach służy upowszechnianiu i rozwojowi kultury, 

a także krzewieniu kultury fizycznej. Do zakresu działania Centrum Kultury i Promocji 

w Michałowicach w szczególności należy: 

1) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, 

2) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury, 
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3) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz 

zainteresowania wiedzą i sztuką, 

4) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego 

i artystycznego, 

5) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, 

6) współpraca ze Stowarzyszeniami w celu promocji i upowszechniania kultury na terenie 

Gminy, 

7) promocja Gminy Michałowice poprzez tworzenie wydawnictw z nią związanych, 

organizowanie imprez i uczestnictwo w targach, 

8) prowadzenie kina. 

Wielkość zatrudnienia: 

Stan zatrudnienia na podstawie umów o pracę na dzień 31 grudnia 2020 roku w Centrum 

Kultury i Promocji w Michałowicach to 6 osób. 

Koszty działalności: 

Koszty funkcjonowania Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach wyniosły 1 127 809,14 zł, 

w tym wynagrodzenia 558 958,64 zł. Dane szczegółowe zawarte są w sprawozdaniu 

finansowym jednostki za rok 2020. 

Dotacja z budżetu Gminy Michałowice w roku 2020 wyniosła: 730 000,00 zł. 

Wykorzystywany majątek: 

❖ Wartości niematerialne i prawne: 29 982,21 zł brutto 

❖ Pozostałe środki trwałe: 662 128,18 zł brutto 

1.3.5 Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice 
Kierownictwo jednostki: 

❖ Dyrektor: Anna Boczkowska 

❖ Zastępca dyrektora: Elżbieta Bednarczyk 

❖ Główny Księgowy: Bożena Dziadoń 

Zakres wykonywanych zadań: 

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych, informacyjnych i kulturalnych 

społeczności Gminy oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury. Do zakresu działań Biblioteki 

należy: 

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, 

2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, 

prowadzenie wypożyczeni międzybibliotecznych z uwzględnieniem potrzeb wszystkich 

mieszkańców Gminy, 
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3) prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie informacji 

własnych i zewnętrznych, 

4) popularyzacja książek, informacji, wiedzy i czytelnictwa poprzez organizację różnego 

rodzaju imprez, 

5) współpraca z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej 

w zakresie rozwijania i zaspakajania potrzeb wszystkich mieszkańców Gminy, 

6) współdziałanie z innymi instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami 

i stowarzyszeniami w zakresie rozwijania i zaspakajania kulturalnych i oświatowych 

potrzeb społeczeństwa, 

7) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej poprzez wykorzystywanie nowych 

możliwości technicznych w tej dziedzinie. 

Wielkość zatrudnienia: 

Stan zatrudnienia na podstawie umów o pracę na dzień 31 grudnia 2020 roku w Bibliotece 

Publicznej Gminy Michałowice to 9 osób (8,25 etatu). 

Koszty działalności: 

Koszty funkcjonowania Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice wyniosły 759 466,05 zł, w tym 

wynagrodzenia 455 182,09 zł. Dane szczegółowe zawarte są w sprawozdaniu finansowym 

jednostki za rok 2020. 

Dotacja z budżetu Gminy Michałowice w roku 2020 wyniosła: 718 000 zł. 

Wykorzystywany majątek: 

❖ Budynki i budowle: 3 500 798,21 zł brutto 

❖ Wartości niematerialne i prawne: 5 124,00 zł brutto 

❖ Zbiory biblioteczne: 489 140,60 zł brutto 

❖ Pozostałe środki trwałe: 333 077,43 zł brutto 

1.3.6 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach sp. z o.o. 
Kierownictwo jednostki: 

Zarząd: 

❖ Prezes Zarządu: Piotr Kącki 

Rada Nadzorcza: 

❖ Przewodniczący: Magdalena Doniec 

❖ Wiceprzewodnicząca: Anna Długosz 

❖ Członek: Barbara Tłustowska 
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Zakres wykonywanych zadań: 

Zadaniem Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Michałowicach sp. z o.o. jest bieżące 

zaspakajanie potrzeb ludności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego 

odprowadzania ścieków. Do zadań zakładu należy w szczególności: 

1) produkcja i sprzedaż wody oraz zapewnienie ciągłości jej dostaw, 

2) eksploatacja, konserwacja, remonty, modernizacja urządzeń służących do produkcji 

oraz dystrybucji wody, w tym sieci wodociągowej, 

3) wywóz nieczystości płynnych, 

4) eksploatacja, konserwacja, remonty i modernizacja sieci kanalizacyjnej  

5) usuwanie awarii urządzeń wodno-kanalizacyjnych, 

6) naliczanie i pobieranie opłat za wodę , nieczystości płynne i nieczystości stałe. 

Wielkość zatrudnienia: 

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2020 roku w Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 

w Michałowicach sp. z o.o. to 18 osób. 

Koszty działalności: 

Koszty funkcjonowania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o. 

wyniosły 3 471 404,10 zł, w tym wynagrodzenia 1 032 467,24 zł. Dane szczegółowe zawarte są 

w sprawozdaniu finansowym spółki za rok 2020. 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o. w 2020 roku nie korzystało 

z dokapitalizowania z budżetu gminy. 
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część II: Zadania i kompetencje wójta 
Zadania własne gminy określa art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnymi i zgodnie z tym 

katalogiem opracowano zaprezentowane poniżej zadania zrealizowane w roku 2020. 

2.1 Ład przestrzenny 
Ład przestrzenny to takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz 

uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania 

funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-

estetyczne. Definicja ładu przestrzennego zawarta została w Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w art. 2 pkt. 1 

Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie 

sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to 

rodzaj aktu prawnego, który obowiązuje wyłącznie na obszarze działania rady gminy, która go 

wydała. Przyjmowany jest w formie uchwały, która składa się z dwóch części: tekstowej 

i graficznej. Teren gminy Michałowice objęty jest w 100% miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego.  

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowice dla: 

❖ obszaru Gmina Michałowice Zachód został przyjęty uchwałą nr XVIII/100/2016 Rady 

Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2016 r., 

❖ obszaru Gmina Michałowice Północ został przyjęty uchwałą nr XVIII/101/2016 Rady 

Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2016r., 

❖ obszaru Gmina Michałowice Południe został przyjęty uchwałą nr XVIII/102/2016 Rady 

Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2016r. 

Dodatkowo obowiązują wyłączane ze zmian fragmenty planów dla obszaru I (Uchwała 

nr XLVI/383/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 maja 2006 r.), obszaru III (Uchwała 

nr XLVI/385/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 maja 2006 r.) i obszaru IV-Dolina Dłubnii 

(Uchwała nr XXVII/187/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 maja 2009 

W 2020 roku realizowana była, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, opłata planistyczna, która jest formą daniny publicznej 

płaconej przez właściciela nieruchomości na rzecz gminy. Obowiązek zapłaty opłaty 

planistycznej powstaje, jeżeli wskutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wzrosła wartość objętej nim działki, a właściciel zbywa tę 

nieruchomość. W 2020 roku poniesiono wydatki związane z wymiarem, poborem i egzekucją 

opłaty planistycznej w kwocie 52 306,82 zł. W szczególności wykonywane były niezbędne 

czynności związane z egzekucją zaległości niespłaconych. Dochody z tytułu opłaty 

planistycznej w roku 2020 wyniosły 188 178,78 zł. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że 
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w zakresie opłaty planistycznej występują wysokie zaległości, z których część jest trudno 

ściągalna, co negatywnie wpływa na budżet gminy Michałowice. 

Ład przestrzenny to także kwestia dbałości o nazewnictwo ulic. W roku 2020 podjęto działania, 

które poskutkowały podjęciem następujących uchwał: 

❖ Uchwała nr XXV/ 202 /2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 września 2020 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy Złota Wiśnia w miejscowości Kozierów 

❖ Uchwała nr XXV/203/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 września 2020 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy Złota Wiśnia w miejscowości Michałowice 

❖ Uchwała nr XXV/204/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 września 2020 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy Kręta w miejscowości Więcławice Dworskie 

❖ Uchwała Nr XXI/176/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 kwietnia 2020 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy bp. Floriana Janowskiego w miejscowości Masłomiąca 

❖ Uchwała Nr XX/169/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 lutego 2020r., w sprawie 

nadania nazwy ulicy Miła w miejscowości Michałowice 

❖ Uchwała Nr XIX/144/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2020 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy Lisi Jar w miejscowości Sieborowice 

2.2 Gospodarka nieruchomościami 
Gospodarka nieruchomościami stanowi jedno z najważniejszych zadań własnych gminy. Jej 

prowadzenie ustawodawca powierzył zarówno organowi wykonawczemu, jak 

i stanowiącemu, przypisując każdemu z nich odrębny zakres kompetencji. Zgodnie z art. 23 

w związku z art. 25 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami gminnym 

zasobem nieruchomości gospodaruje wójt. Wśród różnych zagadnień związanych z tym 

zakresem można zwrócić uwagę na ewidencjonowanie nieruchomości, zabezpieczanie ich 

przed zniszczeniem i uszkodzeniem, ale również prowadzenie szeroko rozumianego obrotu 

tymi nieruchomościami. Co ważne, zbywanie, nabywanie nieruchomości, ich wydzierżawianie, 

wynajmowanie i użyczanie na czas nieoznaczony może być uzależnione od zgody rady gminy. 

W 2020 r. w związku z wykupami nieruchomości, wypłatami odszkodowań za działki zajęte 

pod drogi oraz pozostałymi wydatkami dotyczącymi działek pod przewidywane inwestycje 

publiczne wydatkowano łącznie 1 370 832,12 zł, w tym m. in.: 

▪ w I kwartale 2020 roku dokonano wykupu działki nr 353/8 w miejscowości 

Raciborowice,  

▪ w III i IV kwartale 2020 roku zakupiono działkę w Więcławicach Starych nr 53/11 

i 53/12 oraz w Michałowicach nr 657/12. 

 

Ponadto w roku 2020 poniesiono opłaty z tytułu czynszów dzierżawnych za nieruchomości 

dzierżawione przez gminę w kwocie 10 193,80 zł. 

Czynności geodezyjno-administracyjne są ważnym elementem związanym z obsługą 

podstawowych procedur z zakresu gospodarki nieruchomościami. Mają funkcję usługową 
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w stosunku do planowania przestrzennego, a w szczególności do gospodarki 

nieruchomościami w jej prawnym i przestrzennym wymiarze. Efektem geodezyjnej obsługi 

wspomnianych procedur są zmiany stanów ewidencyjnych i stanów prawnych nieruchomości, 

a także wzbogacenie informacji o terenie, umożliwiających efektywny obrót 

nieruchomościami. W 2020 roku w ramach czynności geodezyjno-administracyjnych 

zrealizowano: 

❖ sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości dla 

zakupów, sprzedaży, odszkodowań, konsultacji dotyczących wartości nieruchomości; 

dokumentacje geodezyjne, wstępne projekty podziałów, podziały nieruchomości, 

mapy, inwentaryzacje i tyczenia 

Koszt zadania: 335 142,18 zł 

❖ dokonanie wpisów w księgach wieczystych, ujawnienie prawa własności do 

nieruchomości, wykreślenie ostrzeżeń oraz wykonano regulację stanów prawnych 

nieruchomości 

Koszt zadania: 35 825,10 zł 

❖ opłaty wynikające z decyzji administracyjnych za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów 

objętych inwestycjami, stanowiących własność gminy 

Koszt zadania: 6 734,70 zł 

2.3 Ochrona środowiska i przyrody  
Ochrona środowiska należy do tych dziedzin życia społeczno-gospodarczego, które odgrywają 

istotną rolę w działaniach politycznych i gospodarczych zarówno w skali globalnej, jak też 

regionalnej i lokalnej. W systemie zadań administracji samorządowej możemy wyróżnić m.in. 

zadania bezpośrednio wykonawcze, polegające na zobowiązaniu administracji samorządowej 

do podejmowania czynności mających bezpośredni wpływ na stan środowiska albo do 

inicjowania takich działań, w których organy samorządowe są ściśle włączone w ich realizację. 

Wspomniane zadania pomagają wyeliminować lub ograniczyć określone zagrożenia 

powodowane funkcjonowaniem społeczności lokalnych, takie jak: 

❖ zanieczyszczanie powietrza, 

❖ zanieczyszczenie wód,  

❖ powstawanie odpadów komunalnych,  

❖ niszczenie gleby, powierzchni ziemi i terenów zielonych. 

W 2020 r. pracownicy urzędu przeprowadzali kontrole nieruchomości pod kątem 

przestrzegania przez mieszkańców przepisów z zakresu ochrony środowiska, w szczególności 

w zakresie spalania odpadów. Kontrole te odbywały się w asyście funkcjonariuszy Policji 

zgodnie z porozumieniem z Komendą Powiatową Policji w Krakowie podpisanym w związku 

z uchwałą Nr XVIII/131/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie 

przekazania środków finansowych dla Policji. Liczba kontroli w okresie od 1 stycznia do 

31 grudnia 2020 r. dotyczących: 
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▪ wywozu nieczystości ciekłych: 67 kontroli z udziałem policji, 15 kontroli bez udziału 

policji, 

▪ zakazu termicznego przekształcania odpadów i przestrzegania zapisów uchwały 

antysmogowej - 117 kontroli z udziałem policji, 36 bez udziału policji 

Koszt zadania: 24 640 zł. 

W roku 2020 kontynuowany był projekt pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Michałowice 

II”, finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 

2014-2020. W ramach projektu zaplanowana została wymiana w sumie 170 starych pieców na 

paliwa stałe. Wsparcie udzielane jest na inwestycje w źródła ciepła spalające biomasę lub 

wykorzystujące paliwa gazowe. Warto przypomnieć, że warunkiem udzielenia dofinansowania 

jest poddanie budynku audytowi energetycznemu. W roku 2020 rozliczono 57 umów na blisko 

400 000 zł. 

Ponadto w zakresie walki o poprawę jakości powietrza gmina podejmowała działania 

w ramach projektu pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla 

gmin województwa małopolskiego”. Instalacje przewidziane w ramach projektu to: kolektory 

słoneczne (tzw. solary) do podgrzewania wody, ogniwa fotowoltaiczne produkujące energię 

oraz pompy ciepła do ogrzewania domów. W 2020 r. zainstalowanych zostało: 

▪ 87 instalacji fotowoltaicznych,  

▪ 8 instalacji solarnych,  

▪ 1 kocioł na pellet, 

▪ 2 instalacje z pompą ciepła. 

Koszt realizacji zadania w roku 2020 wyniósł 1 474 970,00 zł. 

W 2020 r. Rada Gminy Michałowice uchwałą Nr XXII/179/2020 z dnia 28 maja 2020 r. wyraziła 

zgodę na przystąpienie Gminy Michałowice do partnerskiego projektu pn. EKO-TEAM 

współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego ELENA w ramach Programu 

Horyzont 2020 ze środków Unii Europejskiej. W ramach niniejszego projektu utworzone 

zostały dwa stanowiska Ekodoradców w gminie, których zadaniem jest m. in. udzielanie porad 

i świadczenie doradztwa w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynku, 

zastosowania nowego źródła ciepła, inwestycji w instalacje OZE. Wspierają oni również 

mieszkańców w aplikowaniu o środki z programu „Czyste powietrze”. Wynagrodzenia 

Ekodoradców są w 90% finansowane z projektu. 

Teren gminy Michałowice jest objęty monitoringiem poziomu zanieczyszczenia powietrza. 

Dane o poziomie zanieczyszczenia dostępne są między innymi za pośrednictwem strony 

internetowej gminy Michałowice. W przypadku, kiedy jakość powietrza osiąga poziom 

zagrożenia (określany w skali 1-3), na stronie internetowej gminy publikowany jest komunikat 

o stopniu zagrożenia oraz o związanych z nim ograniczeniach i zaleceniach.  

W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów przyjęła „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na 

lata 2009-2032”. Podstawowym celem tego Programu jest oczyszczenie do roku 2032 
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terytorium Polski z azbestu oraz usunięcie stosowanych wyrobów zawierających azbest, 

wyeliminowanie spowodowanych azbestem negatywnych skutków zdrowotnych 

u mieszkańców Polski, a ponadto sukcesywna likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko 

i doprowadzenie, w określonym czasie, do spełnienia wymogów ochrony środowiska. Zadania 

przewidziane w Programie są realizowane na trzech szczeblach: centralnym (Rada Ministrów, 

minister właściwy ds. gospodarki), wojewódzkim (wojewoda, samorząd województwa) oraz 

lokalnym (samorząd powiatowy i samorząd gminny). Zgodnie z uchwałą nr XIII/81/2011 RGM 

z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Michałowice na lata 2011-2032" w 2020 roku realizowano odbiór, 

transport i utylizację azbestowych pokryć dachowych z terenu gminy Michałowice. W sumie 

koszt podjętych działań w roku 2020 wyniósł 19 997,90 zł. 

2.4 Zieleń gminna i zadrzewienie 
Zieleń kształtowana jest elementem składowym obszarów gminnych, uzupełniającym 

strukturę budowlaną i transportową, samoistnie wypełniającym jednak bardzo istotne funkcje 

wobec mieszkańców miast. W rezultacie takiego postrzegania opisywanych przestrzeni 

ustawodawca ujął dbałość o nie w zestawie zadań własnych gminy, zorientowanych na 

zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Wyjątkowe funkcje terenów zielonych, 

niezastępowalne przez inne formy strukturalne, skłoniły ustawodawcę do wskazania na 

konieczność ich ochrony. Dzieje się to zgodnie z zapisami ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska. 

W roku 2020 na utrzymanie zieleni gminnej przeznaczono 55 806,00 zł. W ramach realizacji 

tego zadania wykonano: 

❖ pielęgnację drzew, krzewów, zieleńców i trawników na działkach gminnych, 

❖ usuwanie drzew i krzewów na działkach gminnych, 

❖ zakup sadzonek oraz nasadzenia. 

2.5 Utrzymanie czystości i porządku  
Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. 

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do 

gminy należy zapewnienie czystości i porządku na swoim terenie i tworzenie warunków 

niezbędnych do ich utrzymania, a w szczególności nadzorują gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób 

zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, zapobiegają zanieczyszczaniu 

ulic, placów i terenów otwartych, zapobiegają bezdomności zwierząt na zasadach określonych 

w przepisach o ochronie zwierząt. 

W roku 2020, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, realizowano zadania z zakresu gospodarki odpadami, w tym nadzorowano 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwłaszcza realizację zadań powierzonych 
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podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. W 2020 roku 

zebrane środki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły 3 549 053,48 zł, co 

stanowi 89,23% planu. Z terenu gminy w 2020 roku odebrano łącznie 3 974,046 ton odpadów 

komunalnych, w tym z punktu selektywnego zbierania odpadów 262,39 ton. Wydano 

mieszkańcom 277 tys. sztuk worków na frakcje selektywnie zbieranych odpadów. Na usunięcie 

odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania 

wydatkowano 38 928,20 zł. Pozostałe koszty utrzymania systemu, w tym bieżąca obsługa, 

koszty ważenia, przygotowania regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie, wymiar, 

pobór oraz egzekucja wyniosły 69 017,51 zł. Całościowy koszt realizacji zadania w roku 2020 

to 4 159 824,53 zł. 

W 2020 roku kontynuowano realizację projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych w Gminie Michałowice” współfinansowanego z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zasadniczym 

przedmiotem projektu jest budowa nowego, kompleksowego punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych z rampą wyładowczą oraz wagą (najazdową lub przejazdową), 

z którego będą korzystać mieszkańcy gminy Michałowice w ramach opłat wnoszonych za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Punkt będzie zlokalizowany w Książniczkach przy 

ul. Tadeusza Strumiłły, a jego podstawowym zadaniem będzie ograniczenie tworzenia się 

nielegalnych wysypisk oraz ograniczenia zjawiska „podrzucania” odpadów do gminnego 

systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Koszt projektu to 1 996 044,00 zł. Wydatki 

poniesione z tytułu realizacji projektu w 2020 roku wyniosły 625 174,07 zł. 

W 2020 roku, zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, ustawą z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwałą nr VII/49/2019 

Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

gminy Michałowice na rok 2020, realizowano zadania z zakresu opieki nad zwierzętami, w tym: 

❖ zapobieganie bezdomności zwierząt,  

❖ wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom (w tym pomoc 

weterynaryjna), 

❖ zbieranie, transport i utylizacja zwłok bezdomnych zwierząt. 

W 2020 roku: 

▪ 60 zwierząt zostało odłowionych i przekazanych do schroniska, 

▪ 36 interwencji dotyczących dzikich zwierząt, 

▪ dofinansowano 36 zabiegów sterylizacji zwierząt właścicielskich, 

▪ dofinansowano 10 zabiegów czipowania psów. 

Koszt realizacji zadania w roku 2020 wyniósł 69 890,65 zł. 
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2.6 Gminne drogi, ulice, mosty, place oraz organizacja ruchu drogowego 
Zadanie własne gminy, jakim jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie dróg 

gminnych, wiąże się przede wszystkim z ich budową, koniecznością utrzymania w dobrym 

stanie technicznym, odśnieżaniem czy pokrywaniem kosztów oświetlenia. 

W roku 2020 w przedmiotowym zakresie wykonano następujące zadania: 

❖ Modernizacja dróg gminnych w m. Pielgrzymowice ul. Szlak. 

W ramach zadania wykonano prace rozbiórkowe, korytowanie, podbudowę drogi oraz 

nową nawierzchnię asfaltową.  

Koszt zadania: 215 436,12 zł. 

 

❖ Przebudowa drogi powiatowej Nr 2152K w m. Masłomiąca (ul. Długa) wraz z budową 

kanalizacji sanitarnej. Zadanie realizowane w porozumieniu z Powiatem Krakowskim. 

Koszt zadania: 1 262 423,82 zł. 

 

❖ Przebudowa drogi gminnej Nr 600499K w km 0+034-0+283 w m. Więcławice Stare 

(ul. Dworska). 

Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem, remontem 

nawierzchni drogi oraz przebudową linii teletechnicznej. W roku 2019 wykonano 

przebudowę linii telekomunikacyjnej. Pozostałe prace drogowe zakończono w roku 

2020. Zadanie współfinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie: 

273 295,00 zł. 

Koszt zadania: 559 951,44 zł. 

 

❖ Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Warszawka.  

Zadanie realizowane od 2019 roku - rozliczono tylko Etap I - dokumentację 

koncepcyjną. II etap projektowania i uzyskanie zezwoleń na realizację inwestycji został 

zakończony w 2020 r.  

Koszt zadania w 2020 r.: 35 977,50 zł. 

 

❖ Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 2157K polegająca na 

budowie chodnika wraz z odwodnieniem w m. Pielgrzymowice. 

Zadanie realizowane w porozumieniu z Powiatem Krakowskim. 

Koszt zadania po stronie gminy: 71 822,00 zł. 

 

❖ Odtworzenie warstw jezdnych nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2152K w m. 

Michałowice i Masłomiąca (ul. Ks. M. Pałęgi i ul. Długa). 

Zadanie realizowane w porozumieniu z Powiatem Krakowskim. 

Koszt zadania: 109 300,00 zł. 
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W 2020 roku trwały dalsze prace związane z realizacją projektu pn. „Budowa trasy rowerowej 

Książniczki-Kończyce-Raciborowice” współfinansowanego z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Trasa rowerowa, która 

powstanie w ramach projektu, będzie miała charakter ciągu rowerowo-pieszego o szerokości 

3,0m ruch rowerowy i pieszy. Zostanie zlokalizowana po jednej stronie drogi powiatowej 

nr DP2155K. W roku 2020 rozliczono dokumentację projektową i pierwszy etap prac oraz 

częściowe koszty nadzoru inwestorskiego. Koszty zadania w 2020 r. w podziale prezentują się 

w następujący sposób: 

▪ wkład gminy Michałowice - 419 828,28 zł,  

▪ wkład Powiatu Krakowskiego – 419 828,38 zł,  

▪ dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 – 466 319,13 zł, 

w sumie: 1 305 975,79 zł. 

 

W ramach projektu pn. „Budowa Park&Ride w Michałowicach”, współfinansowanego 

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 

w 2020 r. opracowana została dokumentacja projektowa. Koszt zadania wyniósł 57 856,00 zł. 

Przypomnijmy, że w ramach projektu powstanie parking w systemie „parkuj i jedź” wraz ze 

stanowiskami dla rowerów typu bike&ride. Inwestycja ma służyć tworzeniu przejazdów 

łączonych samochód z transportem publicznym lub niezmotoryzowanym indywidualnym. 

Parking powstanie w centrum miejscowości Michałowice, przy ul. Jana Pawła II. Ilość miejsc 

parkingowych: 104 miejsca standardowe, 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych, 4 miejsca 

dla motocykli. W związku z tym, że parking pełnił będzie również funkcję węzła 

przesiadkowego, zlokalizowana zostanie tam wiata dla podróżnych z ławkami oraz punkt 

sprzedaży biletów MPK. Szacowana wartość projektu to 1 218 540,52 zł. 

 

Zadanie związane z drogami, to nie tylko inwestycje, ale jak zostało wskazane we wstępie do 

podrozdziału, także prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg. W tym zakresie w roku 

2020 wykonano: 

❖ remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych dróg gminnych 

Koszt zadania: 138 829,90 zł. 

 

❖ bieżące utrzymanie nieasfaltowych dróg gminnych – letnie 

Zakres wykonanych prac:  

wyrównywanie dróg materiałem kamiennym, kopanie rowów, ścinanie poboczy, 

korytowanie dróg, montaż przepustów, układanie korytek, ażurów, krawężników, 

obrzeży, montaż barier ochronnych, wykonywanie wszelkich prac remontowych, 

konserwacyjnych i porządkowych - usuwanie namulisk, wycinanie krzaków, zarośli. 

Koszt zadania: 623 289,42 zł. 
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❖ zimowe utrzymanie dróg gminnych 

Zakres wykonanych prac: 

usługa zimowego utrzymania dróg gminnych polega na odśnieżaniu i posypywaniu 

dróg gminnych, parkingów, placów, zatok i pętli autobusowych w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa w okresie zimowym. 

Koszt zadania: 339 120,00 zł. 

 

❖ wykonanie oznakowania poziomego dróg gminnych 

Koszt zadania: 12 011,64 zł. 

 

❖ wykonanie wraz z montażem wiat przystankowych na przystankach komunikacji 

zbiorowej na terenie Gminy Michałowice w m. Więcławice, Pielgrzymowice, Kozierów 

Koszt zadania: 27 226,85 zł. 

 

❖ koszenie poboczy i rowów dróg gminnych  

Koszt zadania: 36 294,30 zł. 

 

❖ dotacja do Powiatu Krakowskiego na montaż wyświetlacza prędkości na terenie Gminy 

Michałowice - m. Raciborowice 

Koszt zadania: 10 000,00 zł. 

 

Jednym z elementów omawianego w tym podrozdziale zadania jest finansowanie oświetlenia 

ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy. Jest to też jednym z podstawowych 

obowiązków jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zadań własnych wykonywanych 

na rzecz lokalnej społeczności. W 2020 roku w zakresie oświetlenia poniesiono koszty z tytułu: 

 
❖ wykonania projektu i budowy oświetlenia ulicznego na ternie gminy 

Koszt zadania: 51 562,62 zł. 

 

❖ eksploatacji sieci oświetlenia ulicznego, w tym usuwanie awarii i wykonywanie 

remontów 

Koszt zadania: 130 231,08 zł. 

 

❖ dzierżawy słupów pod oświetlenie uliczne 

Koszt zadania: 10 002,60 zł. 

 

❖ energii elektrycznej za oświetlenie ulic i placów na terenie gminy 

Koszt zadania: 384 964,68 zł. 
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2.7 Lokalny transport zbiorowy 
W 2007 roku Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę nr XXVII/354/07 w sprawie realizacji przez 

Gminę Miejską Kraków zintegrowanego aglomeracyjnego transportu zbiorowego, w której 

zadeklarowała wolę zawarcia, z wymienionymi w uchwale gminami, w tym z Gminą 

Michałowice, porozumień międzygminnych w sprawie przejęcia przez Gminę Miejską Kraków 

wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego. 

Na mocy zawartego dnia 20 grudnia 2007 r. porozumienia pomiędzy Gminą Michałowice 

i Gminą Miejską Kraków, ta druga wykonuje zadania w zakresie regulacji taryfowych oraz 

organizacji gminnych przewozów pasażerskich. Ceny biletów oraz uprawnienia do przejazdów 

ulgowych i bezpłatnych, obowiązujące w systemie komunikacji zbiorowej na całym obszarze 

objętym porozumieniami, ustala Rada Miasta Krakowa.  

W związku z postanowieniami przywołanego porozumienia gmina Michałowice przekazuje do 

budżetu Miasta Krakowa dotację stanowiącą udział w finansowaniu kosztów realizacji usług 

przewozowych świadczonych na liniach autobusowych na terenie gminy. W roku 2020 dotacja 

ta wyniosła 874 175,05 zł. 

Od 1 września 2018 r., na mocy odrębnego porozumienia, uczniowie szkół podstawowych 

i gimnazjów zlokalizowanych na terenie gminy Michałowice korzystają z bezpłatnych 

przejazdów komunikacją miejską. Dokumentem poświadczającym uprawnienie jest ważna 

legitymacja szkolna ucznia szkoły podstawowej zlokalizowanej na terenie gminy. Zgodnie 

z zapisami tzw. taryfowej uchwały Rady Miasta Krakowa przywilej taki obowiązuje we 

wszystkie dni tygodnia w strefach biletowych: I (Gmina Miejska Kraków) i II (terytoria Miast 

i Gmin będących sygnatariuszami porozumienia: Czernichów, Iwanowice, Kocmyrzów – 

Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Słomniki, Skała, Skawina, Świątniki 

Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki) w okresie od 1 września do 30 czerwca.  

Dodatkowo na świadczenie usług komunikacyjnych w zakresie przewozów regularnych osób 

na terenie Gminy Michałowice na liniach: Zagórzyce Dworskie - Kraków, Wola Więcławska – 

Kraków poniesiono wydatki na poziomie 123 233,62 zł. 

2.8 Edukacja publiczna 
Art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi, iż zaspokajanie 

zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania 

własne gminy obejmują sprawy z zakresu m.in. edukacji publicznej. Stąd wynika obowiązek 

zapewnienia przez gminę bezpiecznych i higienicznych warunków działania szkół. 

Obowiązkiem organu prowadzącego jest bowiem wykonywanie remontów i inwestycji, 

wyposażenie placówek oświatowych w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji 

programów nauczania. Właśnie na samorządy przeniesiona jest ogromna część 

odpowiedzialności za oświatę w Polsce.  
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W 2020 roku, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w ramach 

bieżącej działalności szkół podstawowych na terenie gminy Michałowice zapewniono warunki 

działania szkół , w tym bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki dla: 

❖ w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach, wg danych Systemu 

Informacji Oświatowej (SIO) 30.09.2020 r. do szkoły tej w roku 2020 uczęszczało 608 

uczniów: 

▪ z wychowania przedszkolnego korzystało 124 dzieci w oddziałach 

przedszkolnych, w tym 0 posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego.  

▪ obowiązek szkolny realizowało 484 uczniów szkoły podstawowej, w tym 11 

uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 

− 6 z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,  

− 2 z autyzmem,  

− 2 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

− 1 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. 

❖ w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Długosza w Raciborowicach, wg danych Systemu 

Informacji Oświatowej (SIO) na dzień 30.09.2020 r. do szkoły tej w roku 2020 

uczęszczało 345 uczniów: 

▪ z wychowania przedszkolnego korzystało 90 dzieci w oddziałach 

przedszkolnych, bez dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, 

▪ obowiązek szkolny realizowało 255 uczniów szkoły podstawowej, w tym 5 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 

− 2 z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją,  

− 2 słabosłyszących,  

− 1 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. 

❖ w Szkole Podstawowej im. św. Królowej Jadwigi w Więcławicach Starych, wg danych 

Systemu Informacji Oświatowej (SIO) na dzień 30.09.2020 r. do szkoły tej w roku 2020 

uczęszczało 352 uczniów: 

▪ z wychowania przedszkolnego korzystało 95 dzieci w oddziałach 

przedszkolnych, w tym 0 posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, 

▪ obowiązek szkolny realizowało 257 uczniów szkoły podstawowej, tym 5 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 

− 3 z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, 

− 1 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

− 1 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. 

 

W 2020 roku, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, realizowano 

dowóz dzieci do szkól na terenie Gminy Michałowice oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół 

specjalnych. W okresie od 01.01.2020 do 31 08.2020 dowozem zostało objętych: 100 uczniów 

https://bip.malopolska.pl/zswwstarych
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uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Michałowicach oraz 38 uczniów do Szkoły 

Podstawowej w Więcławicach Starych. Dowozem zostało objętych również 21 uczniów 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dowożonych do szkół 

i placówek poza terenem gminy Michałowice. W ramach tego zadania zrefundowano również 

koszty dowozu 15 uczniów rodzicom, którzy dowozili dzieci we własnym zakresie. W okresie 

od 1.09.2020 r. do 31.12. 2020 r. dowozem zostało objętych: 104 uczniów uczęszczających do 

Szkoły Podstawowej w Michałowicach oraz 36 do Szkoły Podstawowej w Więcławicach 

Starych. Dowozem zostało objętych również 18 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, dowożonych do szkół i placówek poza terenem gminy Michałowice. 

Ponadto zrefundowano koszty dowozu 15 uczniów rodzicom, którzy dowozili dzieci we 

własnym zakresie. Koszt realizacji zadania 346 346,81 zł. 

 

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, 

w 2020 roku wspierano dostęp do podręczników szkolnych - darmowy podręcznik dla uczniów 

szkoły podstawowej - w ramach dotacji z budżetu państwa na wyposażenie szkół 

w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Koszt zadania: 106 011,33 zł. 

Ponadto, w ramach wzmacniania potencjału edukacyjnego placówek oświatowych, w 2020 

roku Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach oraz szkoły podstawowe z terenu gminy 

Michałowice zaangażowane były w realizację następujących projektów: 

❖ projekt pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" w partnerstwie 

z Województwem Małopolskim. Projekt edukacyjny dofinansowany ze środków UE 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 

2014-2020. Realizowany na podstawie chwały nr XXXI/215/2017 Rady Gminy 

Michałowice z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 

Gminy Michałowice do partnerstwa na rzecz realizacji projektu „Modernizacja 

kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt zakładał objęcie uczniów wsparciem 

w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez umożliwienie udziału 

w zajęciach warsztatowych i konsultacjach indywidualnych organizowanych w ramach 

działalności Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKA).  

Koszt zadania w 2020 roku: 12 935,19 zł. 

 

❖ projekt Województwa Małopolskiego pn. "Odkrywam Małopolskę" realizowany 

wspólnie z gminami Małopolski w ramach programu wsparcia turystyki szkolnej 

Projekt polegał na zorganizowaniu w 2020 r. wyjazdowych wycieczek przedmiotowych 

i krajoznawczo - turystycznych (od 1 do 5 dni) dla uczniów szkół podstawowych 

z terenu Małopolski. Projekt został zrealizowany w szkołach podstawowych z terenu 

gminy Michałowice w ograniczonym zakresie ze względu na pandemię COVID-19. 

Koszt zadania: 32 945,93 zł. 
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❖ projekt ERASMUS + realizowany przez Szkołę Podstawową w Raciborowicach. Okres 

realizacji projektu od 01.09.2019 r. do 31.08.2021 r. Koszt zadania to 26 173,55 zł. 

Warto w tym miejscu przypomnieć, że od 12 marca 2020 roku funkcjonowanie jednostek 

systemu oświaty zostało ograniczone ze względu na pandemię COVID-19. W początkowym 

okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne 

w ogóle nie prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W późniejszym okresie szkoły 

przeszły na nauczanie zdalne, które poza krótkim okresem początku roku szkolnego 

2020/2021 trwało do końca 2020 roku, z okresowym przywracaniem nauczania stacjonarnego 

w klasach I-III szkół podstawowych oraz zajęć dydaktyczno-wychowawczych w oddziałach 

przedszkolnych. Placówki oświatowe musiały dostosować się do restrykcyjnych wytycznych 

przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego, a dla wsparcia nauczania na 

odległość pozyskano dofinansowanie i zakupiono sprzęt niezbędny do prowadzenia lub 

uczestniczenia w zdalnych zajęciach lekcyjnych. 

W 2020 roku w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci 

i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Michałowice lub uczęszczających do szkół 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Michałowice, Wójt Gminy 

Michałowice przyznał 5 nagród po 2000 zł, w tym: 

▪ 2 nagrody za osiągnięcia sportowe, 

▪ 2 nagrody za osiągnięcia edukacyjne, 

▪ 1 nagroda za osiągnięcia artystyczne. 

W 2020 r. rozpoczęła się realizacja inwestycji dotyczącej budowy przedszkola publicznego 

w Michałowicach przy ulicy Jana Pawła II. Największa inwestycja w historii samorządu gminy 

Michałowice. Wartość inwestycji to blisko 7,7 mln zł. Przedszkole będzie budynkiem 

jednopiętrowym o powierzchni prawie 1 500 m2. Będzie się w nim mieścić 8 oddziałów, które 

pozwolą na przyjęcie 200 przedszkolaków od września 2022 roku. Dotychczas w ramach 

realizacji inwestycji opracowano dokumentację projektową i wykonano część robót 

budowlanych. W roku 2020 wydatkowano na ten cel 1 380 174,25 zł. 

2.9 Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 
Zgodnie z uchwałą nr XVI/112/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 listopada 2019 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020, do zadań Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Michałowicach należała obsługa administracyjno-techniczna Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koordynacja pracy Punktu Konsultacyjnego 

w Michałowicach oraz finansowanie programów z zakresu profilaktyki uzależnień. 

Na realizację tych zadań przekazana została do Ośrodka kwota 40 000 zł, z czego 

wydatkowano środki w wys. 39 221 zł (98,05%), finansując m.in. następujące zadania: 
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❖ obsługa administracyjno-techniczna Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz wynagrodzenia jej członków – 5 782 zł, 

❖ koszty wydania opinii przez biegłych sądowych – 6 720 zł, 

❖ koszty organizacji w szkołach podstawowych, funkcjonujących na terenie naszej gminy, 

szkoleń i warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień, skierowanych do uczniów, 

nauczycieli oraz rodziców – 6 500 zł, 

❖ opłaty sądowe oraz zakupy – 2 149 zł, 

❖ koszty wsparcia świadczonego przez terapeutę ds. uzależnień – 17 290 zł, 

❖ koszty szkoleń członków Komisji – 780 zł. 

W 2020 roku ze wsparcia specjalisty ds. uzależnień, pracującego w ramach Punktu 

Konsultacyjnego w Michałowicach, skorzystały 54 osoby z problemem uzależnienia 

i współuzależnienia. Oferta Punktu obejmowała konsultacje oraz spotkania indywidualne. 

Pracownik Punktu był dostępny dla osób wymagających wsparcia 20 godzin miesięcznie, przy 

czym z uwagi na wprowadzenie w kraju stanu pandemii koronawirusa SARS-Cov-2, wsparcie 

to było realizowane przez okres 6 miesięcy (16 marca do 31 maja 2020 r. oraz od 13 września 

do 31 grudnia 2020 r.) telefonicznie lub za pośrednictwem innych dostępnych środków 

komunikacji elektronicznej. 

Do zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach należała również koordynacja 

i obsługa merytoryczna otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych (obsługa 

finansowa przypisana była Referatowi Budżetu i Finansów Urzędu Gminy Michałowice).  

W 2020 r. przeprowadzono, w ramach Programu, 1 konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań 

w okresie ferii zimowych, w ramach którego przyznano 5 organizacjom pozarządowym 

5 dotacji na ogólną kwotę 25 000 zł. Zrealizowano następujące projekty:  

l.p. organizacja pozarządowa i tytuł projektu 
liczba 

uczestników 
wysokość 

dotacji 

Zadanie 3 C, D Tworzenie dodatkowych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież – 
dofinansowanie kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży (ferie zimowe) 

1. 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Michałowicach 

projekt pn. Zima w górach – zimowisko w Wiśle  
32 6 000 zł 

2.  
Uczniowski Klub Sportowy Michałowice 

projekt pn. Półkolonia zimowa, UKS Michałowice 
22 4 000 zł  

3. 

Ludowy Klub Sportowy „POLONIA WILCZKOWICE” 

projekt pn. I Turnus Ferie 2020 „Śnieżne Wilki 
JordaNova” 

II Turnus Ferie sportowe z piłką halową – „Michałowice 
2020”  

15 6 000 zł 

4. 
Stowarzyszenie Klub Sportowy MICHAŁOWIANKA 

projekt pn. Wesołe ferie  
100 4 500 zł 
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5. 

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska 
Hufiec Podkrakowski ZHP 

projekt pn. Harcerski weekend śniegu 

40 4 500 zł 

RAZEM 209 25 000 zł 

2.10 Pomoc społeczna 
W 2020 roku Ośrodek objął wsparciem w ramach systemu pomocy społecznej (świadczeniami 

bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę i źródło finansowania) 206 rodzin, w których żyło 515 

osób (w tym 122 dzieci), co stanowi 4,89% ogółu mieszkańców gminy Michałowice, przy czym 

z pomocy finansowej i rzeczowej skorzystały 134 rodziny, w których żyło 341 osób.  

2.10.1 Świadczenia pieniężne 
Do świadczeń pieniężnych, realizowanych przez Ośrodek w Michałowicach w 2020 r. należały:  

❖ zasiłek stały – tę formę pomocy przyznano i wypłacono 24 osobom posiadającym 

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym i znacznym, na łączną kwotę 

141 128,36 zł (w tym 21 osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 

1 osobie ze znacznym stopniem oraz 2 osobom z tytułu wieku); wypłacono ogółem 241 

świadczeń, 

❖ zasiłek okresowy – przyznany 45 rodzinom, w których żyło 86 osób, wydatkowano 

kwotę 80 849,01 zł. Zasiłki okresowe przyznawano głównie z powodu bezrobocia 

(13 rodzin na kwotę 48 388 zł), długotrwałej choroby (7 rodzin na kwotę 6 533 zł) oraz 

niepełnosprawności (16 rodzin na kwotę 4 228 zł), inne (12 rodzin na kwotę 21 700 zł). 

Wypłacono 379 świadczeń, a średnia miesięczna kwota zasiłku to 213,32 zł, 

❖ zasiłek celowy oraz specjalny zasiłek celowy6 – tą formą pomocy objęto 129 rodzin, 

w których żyło 336 osób, przy czym część środków została wydatkowana na wypłatę 

zasiłków w ramach zadań własnych Ośrodka, a część w wysokości 38 961,54 zł 

wypłacono jako wkład własny w realizację projektu pn. „Nowe Perspektywy II”, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przyznając 

i wypłacając 30 uczestnikom zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe. Ogółem 

wydatkowano kwotę 91 997,79 zł. Zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe 

przyznawane były głównie z przeznaczeniem na zakup lekarstw, odzieży, opału, 

żywności, opłaty za media oraz zwrot kosztów leczenia.  

Ponadto Gmina Michałowice poniosła wydatek w wys. 634,69 zł, z przeznaczeniem 

na pomoc osobom i rodzinom przebywającym w izolacji lub kwarantannie w związku 

z pandemią koronawirusa SARS-Cov-2. Była to pomoc w postaci zakupu i dostarczenia 

przez pracowników Ośrodka produktów żywnościowych na mocy art. 48b ust. 2, 4 i 5 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tzn. bez konieczności 

 
6 Specjalny zasiłek celowy jest bezzwrotnym świadczeniem przyznawanym w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie 
lub rodzinie o dochodach przekraczających określone w ustawie kryterium dochodowe 
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przeprowadzenia wywiadu oraz wydania decyzji administracyjnej. Takiej pomocy 

udzielono 2 rodzinom, w których żyło 8 osób.  

 

Przy realizacji pomocy w formie zasiłku okresowego oraz zasiłku celowego, pracownicy 

Ośrodka kierowali się zapisami ustawy o pomocy społecznej oraz uchwały nr XLI/279/2014 

Rady Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków 

na świadczenia z pomocy społecznej oraz uchwały nr XXXV/234/2013 Rady Gminy 

Michałowice z dnia 30 września 2013 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków, 

trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie. 

2.10.2 Świadczenia niepieniężne 
Do świadczeń niepieniężnych zalicza się m.in.: 

❖ usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, 

❖ kierowanie do domów pomocy społecznej oraz ponoszenie zastępczo kosztów pobytu 

w tych domach, 

❖ posiłek, 

❖ opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne, 

❖ kierowanie do ośrodków wsparcia i mieszkań chronionych, 

❖ sprawianie pogrzebu, 

❖ pracę socjalną, 

❖ poradnictwo specjalistyczne. 

 

Usługi opiekuńcze 

 

W 2020 roku, zgodnie z uchwałą nr XIII/74/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 listopada 

2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi oraz trybu ich pobierania, usługami opiekuńczymi, 

świadczonymi przez opiekunki środowiskowe, objętych było – w różnym okresie i wymiarze – 

18 osób. Zrealizowano 7 561 godzin usług, a wydatki Gminy z tego tytułu wyniosły 164 867,08 

zł. Należy zaznaczyć, iż w zakresie realizacji tego zadania utrzymuje się w dalszym ciągu 

tendencja wzrostowa w stosunku do lat ubiegłych – zarówno pod względem liczby 

zrealizowanych godzin usług, jak i wydatków ponoszonych rokrocznie na ten cel.  

Koszt ogólny jednej godziny usług opiekuńczych w 2020 roku dla usługobiorców wynosił 15,50 

zł. Odpłatność z tytułu świadczenia tej formy pomocy ponosiło 16 osób, 5 osób uprawnione 

były do nieodpłatnej pomocy z uwagi na swój dochód poniżej ustawowego kryterium 

dochodowego.  

 

W 2020 roku nie realizowano specjalistycznych usług opiekuńczych jako zadania własnego 

gminy. Zrealizowano natomiast specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób chorujących 
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psychicznie, jako zadanie zlecone z administracji rządowej (finansowane w całości z budżetu 

państwa). Tą formą pomocy objęte były 2 osoby, zrealizowano 582 godziny usług, 

a wydatkowano kwotę 18 790,16 zł. Ponadto Ośrodek realizował specjalistyczne usługi 

opiekuńcze jeszcze dla 1 mieszkańca naszej gminy, lecz koszty ponosiła Gmina Kraków, z uwagi 

na fakt, że opiekun prawny usługobiorcy zamieszkuje w Krakowie.  

Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi były realizowane zgodnie z wytycznymi Wojewody Małopolskiego w zakresie 

zachowania zasad reżimu sanitarnego w związku z pandemią koronawirusa SARS-Cov-2, 

a sytuacja zdrowotna usługobiorców oraz opiekunek na bieżąco monitorowana.  

Kierowanie i ponoszenie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej 

W 2020 r. w domach pomocy społecznej (DPS), przebywało 11 osób (5 osób w DPS 

w Batowicach, 3 osoby w DPS w Więckowicach, 1 osoba w DPS w Konarach oraz 2 osoby w DPS 

w Karniowicach), a wydatki w tym zakresie wyniosły 338 633,59 zł. Pełen koszt odpłatności, 

w zależności od typu domu, kształtował się w granicach 4 040 zł – 4 492 zł, natomiast Gmina 

Michałowice ponosiła zastępczo odpłatność w wysokości ok. 3 000 zł (wydatki poniesione 

przez Ośrodek stanowią uzupełnienie odpłatności mieszkańców). Liczba osób przebywających 

w domach pomocy społecznej wzrasta systematycznie z roku na rok (w 2017 r. przebywało 

6 osób, w 2018 r. – 9 osób, w 2019 r. – 10 osób), dodatkowo z roku na rok rośnie kwota 

wydatkowana na ten cel. 

Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” 

W 2020 roku, zgodnie z: 

− uchwałą nr XL/266/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie 

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy 

w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej, 

tj. zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności,  

− uchwałą nr III/14/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie 

określenia zasad zwrotu wydatków gminy na pomoc realizowaną w ramach zadań 

własnych, w postaci zakupu posiłków lub produktów żywnościowych (świadczenie 

rzeczowe) dla osób i rodzin, których dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 

kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, a którym to, 

pomimo przekroczenia kryterium, przyznano ww. wsparcie, 

− uchwałą nr V/29/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie 

ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania 

„Posiłek w szkole i w domu na terenie gminy Michałowice na lata 2019 – 2023”, 

ogółem pomocą w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 

2023 objęto 223 mieszkańców gminy Michałowice, w tym: 

❖ 23 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, 

❖ 54 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej, 
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❖ 121 osób dorosłych, którym przyznano pomoc na podstawie art. 7 ustawy 

o pomocy społecznej, 

❖ 15 uczniów objętych pomocą w postaci dożywiania wyłącznie w ramach gminnego 

programu osłonowego, 

przy czym 5 osób zmieniło w ciągu roku status z dzieci na uczniów lub z uczniów na osoby 

dorosłe i tym samym zostało policzone podwójnie.  

Osoby objęte programem skorzystały w 2020 r. z następujących form wsparcia: 

❖ dożywianie dzieci i uczniów w przedszkolach i szkołach w postaci jednego gorącego 

posiłku – 75 osób oraz dodatkowo 15 osób w ramach gminnego programu 

osłonowego7; liczba wydanych posiłków: 5 388 obiadów, koszt: 51 079,32 zł; 

❖ zasiłki celowe na zakup żywności – 144 osoby, którym decyzją przyznano świadczenie; 

liczba świadczeń: 1 196 zasiłków, koszt: 136 356 zł. 

Koszt ogólny zadania wyniósł 187 435,10 zł, z czego 143 009,28 zł (76,30%) stanowiły środki 

z budżetu państwa. Plan finansowy zrealizowano na poziomie 82,22%, co było spowodowane 

utrzymującym się w roku ubiegłym stanem pandemii koronawirusa SARS-Cov-2 i realizacją 

przez dzieci i uczniów obowiązku szkolnego w formie nauczania zdalnego. Tym samym środki 

na pokrycie kosztów gorących posiłków wydatkowano w mniejszej kwocie, a rodzicom dzieci 

uprawnionych do tej formy pomocy przyznawano zasiłki z przeznaczeniem na zakup dla dzieci 

posiłku lub żywności.  

Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne 

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nakłada na 

gminę obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek 

stały, świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy. W roku 2020 Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za 

21 osób pobierających zasiłek stały (219 świadczeń), na kwotę 12 049 zł.  

Kierowanie do ośrodków wsparcia i mieszkań chronionych 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach sfinansował pobyt 2 osób bezdomnych 

(dla których nasza gmina była miejscem ostatniego zameldowania), przebywających w 2020 r. 

w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Dębskiej Woli, prowadzonym przez Stowarzyszenie 

Arka Nadziei z siedzibą w Kielcach, wydatkując na ten cel kwotę 11 220 zł. 

Ośrodek poniósł również wydatki w wys. 5 042,31 zł, jako pokrycie not księgowych 

wystawianych przez Gminę Kraków za pobyt 1 osoby bezdomnej w Schronisku dla Osób 

Bezdomnych przy ul. Makuszyńskiego 19. 

Zadanie to jest regulowane przez zapisy ustawowe oraz zapisy uchwały nr XLIV/335/2018 Rady 

Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

 
7 Gminny program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu na terenie gminy Michałowice na lata 2019 – 2023”, 

uchwalony Uchwałą Nr V/29/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2019 r.  



42 
 

ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielającym schronienia osobom tego 

pozbawionym oraz w mieszkaniach chronionych. 

Kluby Senior+ 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach, na mocy uchwał nr XIX/134/2020 

i XIX/135/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie utworzenia na 

terenie Gminy Michałowice gminnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej 

dziennego pobytu, tj. ośrodków wsparcia w formie klubów samopomocy i połączenia ich 

z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, odpowiadał za funkcjonowanie dwóch ośrodków wsparcia 

dziennego pobytu, tj. Klubu Senior+ „Przestrzeń Seniora” w Masłomiącej, dysponującego 

25 miejscami oraz Klubu Senior+ „Zawsze Młodzi” w Młodziejowicach. Działalność 

ww. Klubów była współfinansowana ze środków budżetu Gminy Michałowice oraz środków 

budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020. 

W zajęciach organizowanych w ramach obu Klubów uczestniczyło w różnym okresie 2020 r. 

ogółem 45 seniorów. Mieli oni możliwość skorzystania z bogatej oferty zajęć warsztatowych, 

takich jak: warsztaty terapii zajęciowej, rękodzieła, rehabilitacyjno-ruchowych, kulinarne, 

kulturalno-oświatowe, komputerowe oraz z zakresu zdrowego stylu życia.  

Jednocześnie sytuacja związana z zagrożeniem zdrowia i życia, wynikająca z pandemii 

koronawirusa SARS-Cov-2, utrudniła realizację niektórych zadań w oparciu o zaplanowany 

harmonogram. Decyzjami Wojewody Małopolskiego kluby seniora przez większą część 

ubiegłego roku były zawieszone, a Seniorzy (będący w grupie podwyższonego ryzyka) 

w obawie przed zakażeniem koronawirusem nie uczestniczyli tak aktywnie w organizowanych 

zajęciach, jak to zostało pierwotnie założone (np. cykl wycieczek w ramach zajęć społecznych 

i kulturalno-oświatowych został zrealizowany w minimalnym stopniu). W ostatnim kwartale 

2020 r. przygotowano obie placówki do realizacji zajęć w trybie zdalnym, uruchamiając 

niepubliczny kanał internetowy z dostępem dla uczestników, na którym zamieszczane są filmy 

instruktarzowe o tematyce kulinarnej, rehabilitacyjnej oraz w zakresie arteterapii. Ogólny 

koszt zadania wyniósł w roku ubiegłym 137 234,15 zł, w tym środki w ramach dotacji z budżetu 

państwa 46 807,66 zł.  

Sprawianie pogrzebu 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz Uchwałą nr XIV/81/2015 Rady Gminy Michałowice 

z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę 

Michałowice, Ośrodek jest zobowiązany do sprawienia pogrzebu osobom zmarłym 

zamieszkałym lub przebywającym na terenie naszej gminy, nie posiadającym osób 

zobowiązanych do ich pochowania lub gdy osoby zobowiązane nie posiadają możliwości 

w tym zakresie. W 2020 roku nie sprawiono nikomu pogrzebu w trybie ww. uchwały.  

Specjalistyczne poradnictwo 

Z Punktu Wsparcia Rodzinie w Michałowicach, świadczącego usługę specjalistycznego 

poradnictwa, skorzystało w 2020 roku ogółem 76 osób, w tym 22 osoby tylko w sprawach 

dotyczących przemocy domowej, natomiast w przeliczeniu na rodziny – były to 64 rodziny, 



43 
 

wychowujące 96 dzieci. Liczba konsultacji i porad w ramach specjalistycznego poradnictwa 

zrealizowanego w roku ubiegłym przedstawia się następująco:  

❖ porady i konsultacje psychologiczne oraz psychoterapia – 490 godz.,  

❖ porady prawne, w tym w zakresie prawa rodzinnego – 39 godz. 

 

Z uwagi na wprowadzenie w kraju stanu pandemii koronawirusa SARS-Cov-2, wsparcie to było 

realizowane przez okres 6 miesięcy (16 marca do 31 maja 2020 r. oraz od 13 września do 31 

grudnia 2020 r.) telefonicznie lub za pośrednictwem innych dostępnych środków komunikacji 

elektronicznej.  

Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 

W 2020 roku Ośrodek realizował zadania za zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na 

podstawie następujących uchwał: 

❖ uchwały nr XLIV/334/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie 

przyjęcia „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony 

ofiar przemocy w rodzinie na terenie gminy Michałowice na lata 2018–2020 

❖ uchwały nr V/19/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie 

trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 

oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, finansowano koszty obsługi 

administracyjno-technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz funkcjonujących grup roboczych, pracujących bezpośrednio 

z rodzinami dotkniętymi problemem przemocy domowej, 

❖ od połowy czerwca 2020 r. uchwały nr XXII/180/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 

28 maja 2020 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania 

członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Michałowicach oraz szczegółowych 

warunków jego funkcjonowania. 

Zgodnie ze swoim zakresem zadań w tym obszarze Ośrodek m.in. zapewniał obsługę 

organizacyjno-techniczną funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz działających 

grup roboczych. W ubiegłym roku odbyły się 4 posiedzenia Zespołu oraz 82 posiedzenia grup 

roboczych w ramach prowadzonej procedury „Niebieskie Karty”. Pomocą objęto ogółem 21 

rodzin (w tym również wielopokoleniowych), w których żyło 66 osób. Zakończono procedurę 

w 13 rodzinach.  

Koszt ogólny zadania: to kwota 37 207,60 zł. W ramach tych kosztów współfinansowano koszty 

specjalistów zatrudnionych w Punkcie Wsparcia Rodziny w Michałowice, którzy realizowali 

specjalistyczne poradnictwo i terapię dla potrzebujących. 

Zgodnie z uchwałą nr XVII/121/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 grudnia 2019 r. 

w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie 

użytecznych w Gminie Michałowice na rok 2020, pracami społecznie użytecznymi objęto 

łącznie 5 osób, które zajmowały się sprzątaniem placówek oświatowych oraz pracami 
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porządkowymi na terenie sołectw i ogółem wykonano 1 161 godzin w ramach realizacji ww. 

prac. Zadanie realizowane po raz siódmy w naszej gminie. 

W roku ubiegłym Ośrodek realizował rządowy program „Wspieraj Seniora”, w ramach którego 

Seniorom w wieku powyżej 70 roku życia oferowano pomoc w tych czynnościach, które są 

związane z wyjściem z domu, a w szczególności: 

❖ pomoc w zakupie i dostarczeniu do domu niezbędnych produktów spożywczych, 

artykułów podstawowej potrzeby , leków czy środków higieny osobistej, 

❖ pomoc w załatwieniu spraw urzędowych (o ile nie wymagało to posiadania odrębnego 

upoważnienia czy udostępnienia danych wrażliwych), opłaceniu rachunków, wysłanie 

poczty, itp., 

❖ pomoc w wyprowadzeniu psa czy wypożyczeniu książek z biblioteki, itp. 

Ze wsparcia w ramach Programu skorzystało 8 seniorów z terenu naszej gminy. 

Działające w strukturach Ośrodka Centrum Wolontariatu „Wkręceni w Pomoc” realizowało 

w 2020 r. następujące akcje społeczne: 

❖ zorganizowanie zbiórki pieniędzy na leczenie chorego dziecka oraz pomoc w zbiórce 

pieniędzy na leczenie chorego mieszkańca sąsiedniej gminy, 

❖ robienie zakupów dla osób starszych i chorych w trakcie lockdownu oraz zbiórka 

maseczek oraz przekazanie ich osobom potrzebującym, 

❖ zorganizowanie zbiórki artykułów higienicznych i spożywczych na rzecz Dom Pomocy 

Społecznej w Więckowicach, a także dla rodziny z terenu gminy Michałowice (rodzina 

znajdująca się w trudnej sytuacji z uwagi na nagłą utratę zdrowia przez dorosłego 

członka rodziny oraz niepełnosprawność dziecka, 

❖ uczestniczenie w zbiórce na rzecz pogorzelców z Owczar, 

❖ uczestniczenie w akcjach „Sprzątanie Świata” (sprzątanie lokalnych terenów), 

„#akcjaDonacja (rozprowadzenie wśród nastolatek z uboższych rodzin artykułów 

higienicznych i podpasek), a także „Znicz dla zapomnianych” (porządkowanie 

zaniedbanych grobów na cmentarzach znajdujących się na terenie gminy, 

❖ zorganizowanie akcji krwiodawstwa na rzecz chorych na COVID-19,  

❖ zorganizowanie zbiórki karmy dla bezdomnych zwierząt i przekazanie jej do Schronisk 

dla bezdomnych zwierząt w Krakowie oraz Racławicach, 

❖ propagowanie idei profilaktyki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

przeciwdziałania samobójstwo oraz upowszechnianie informacji związanych 

z możliwością korzystania z pomocy psychologiczne w kryzysie psychicznym. 

 

W ramach zadań z zakresu polityki społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Michałowicach realizował projekt pn. „Nowe Perspektywy II”, współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego 2014-2020 (II edycja), mający na celu aktywizację społeczno-zawodową osób 

korzystających z pomocy i wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej, wykluczonych 

społecznie bądź też zagrożonych takim wykluczeniem. Uczestnikami projektu w 2020 r. było 
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20 osób z terenu gminy Michałowice, spełniających kryteria udziału, które miały możliwość 

skorzystania m.in. ze wsparcia doradcy zawodowego, psychologa, coacha czy 

psychoterapeuty, a 7 spośród nich uczestniczyło w ofercie wsparcia oferowanej przez 

utworzony w ramach projektu Klub Integracji Społecznej, obejmującej m.in. warsztaty rynku 

pracy, kurs BHP oraz wybrane wspólnie z doradcą zawodowym kursy zawodowe. Ogólny koszt 

wydatkowany w ramach projektu to kwota 168 729,28 zł, dofinansowanie 129 767,74 zł, 

a wkład własny – 38 961,54 zł. Z uwagi na utrzymujący się stan pandemii koronawirusa SARS-

C0v-2, realizację projektu zawieszono podczas pierwszego lockdownu. 

2.11 Edukacyjna opieka wychowawcza 
W okresie od 1.01.2020 r. do 31.08.2020 r. jednorazowo stypendia socjalne otrzymało 23 

uczniów (jako kontynuacje z 2019 r.), w tym okresie również 2 uczniów otrzymało zasiłek 

szkolny. 

W II półroczu 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach przejął od 

Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach zadanie związane z prowadzeniem postępowań 

o ustalenie prawa do pomocy materialnej o charakterze socjalnym, z przeznaczeniem na: 

❖ całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, 

❖ udzielenie pomocy rzeczowej lub całkowite bądź częściowe pokrycie kosztów 

poniesionych na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, 

❖ całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza 

miejscem zamieszkania przez uczniów. 

W ramach tego zadania 15 uczniom wypłacono stypendium szkolne na okres 4 miesięcy – od 

1.09.2020 r. do 31.12.2020 r. - na ogólną kwotę 9 685 zł (miesięczna wysokość stypendium to 

kwota 161,43 zł) oraz 2 uczniom zasiłek szkolny w ogólnej kwocie 1 240 zł (po 620 zł).  

2.12 Polityka prorodzinna 
Rok 2020 r. był pierwszym rokiem od początku istnienia programu Rodzina 500 plus, kiedy to 

nie było rozpoczęcia nowego okresu zasiłkowego. Jednocześnie Ośrodek realizował ustawowe 

obowiązki, czyli wypłacał systematycznie świadczenia wychowawcze na podstawie złożonych 

w 2019 roku wniosków (1 762 wnioski – 1 725 informacji przyznających oraz 2 decyzje 

odmowne) oraz prowadził postępowania na podstawie 272 wniosków o ustalenie prawa do 

ww. świadczeń złożonych w 2020 r. oraz wydał 191 informacji przyznających.  

Ponadto 4 wnioski zostały przekazane Wojewodzie Małopolskiemu celem rozstrzygnięcia czy 

w danej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia 

społecznego (dotyczy wniosków w sytuacji gdy członek rodziny przebywa poza granicami 

Rzeczpospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji 

systemów zabezpieczenia społecznego). 

Ogółem w ramach programu Rodzina 500 plus Ośrodek wypłacił 1 664 rodzinom z terenu 

naszej gminy 31 069 świadczeń na łączną kwotę 15 464 796,89 zł. Był to piąty rok realizacji 
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programu, lecz pierwszy pełny rok kalendarzowy kiedy prawo do świadczenia 

wychowawczego przysługiwało na każde dziecko, bez względu na dochód rodziny (w 2019 

roku ta zasad obowiązywała od 1 października). 

W ramach realizacji świadczeń rodzinnych, zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz 

ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w 2020 roku wypłacono kwotę ogółem 

2 189 115 zł oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconego świadczenia 

pielęgnacyjnego w kwocie 95 737,52 zł i składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych 

zasiłków dla opiekunów w kwocie 2 047 zł. Łącznie ze świadczeń rodzinnych w postaci zasiłku 

rodzinnego oraz dodatków, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, 

świadczenia rodzicielskiego, świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz 

specjalnego zasiłku opiekuńczego skorzystały w ubiegłym roku 608 rodzin, w tym: 

❖ z zasiłków rodzinnych z dodatkami – 268 rodzin, 

❖ z zasiłków pielęgnacyjnych – 159 rodzin,  

❖ ze świadczeń pielęgnacyjnych – 36 rodzin, 

❖ z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – 59 rodzin, 

❖ ze świadczenia „Za życiem” – 1 rodzina, 

❖ ze świadczenia rodzicielskiego – 19 rodzin, 

❖ z zasiłku dla opiekuna – 2 rodziny, 

❖ ze specjalnego zasiłku opiekuńczego – 3 rodziny. 

W 2020 roku prawo do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego miało 14 rodzin, 

w których wychowywało się 24 dzieci, tj. osób uprawnionych. Wypłacono 286 świadczeń na 

kwotę 133 900 zł.  

W ubiegłym roku Ośrodek prowadził postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, 

zameldowanych na terenie gminy Michałowicami, jak i poza jej granicami. Ogólne zadłużenie 

44 dłużników z tytułu otrzymanych przez osoby uprawnione świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego, a także wypłaconej zaliczki alimentacyjnej, wyniosło narastająco 

2 443 257,78 zł, z czego Skarbowi Państwa przypada kwota 1 734 664,15 zł.  

W wyniku skutecznej egzekucji (z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych) 

w 2020 r. została zwrócona kwota w wysokości 42 484,67 zł (zaliczka alimentacyjna – 60,69 zł, 

fundusz alimentacyjny – 20 853,46 zł, odsetki – 21 570,52 zł), z czego do Skarbu Państwa 

zwrócono kwotę 34 112,96 zł. 

W 2020 roku kontynuowano realizację programu „Dobry Start”, wprowadzonego 

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków 

realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061), którego celem jest 

wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, niezależnie od kapitału społecznego, materialnego 

i kulturowego rodziny. Program „Dobry Start” ma charakter powszechny i objął w 2020 r. 

uczniów rozpoczynających rok szkolny 2020/2021. Wysokość świadczenia „Dobry Start” 

wyniosła 300 zł jednorazowo dla każdego ucznia rozpoczynającego rok szkolny, a rodziny 

otrzymały ww. wsparcie bez względu na dochód.  
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W 2020 r., w ramach Programu, złożono 1 349 wniosków, z czego 1 049 drogą elektroniczną, 

a 300 wniosków złożono osobiście w formie papierowej. Spośród wszystkich wniosków, 

60 wniosków złożono niezgodnie z właściwością miejscową, które przekazano do organu 

właściwego.  

Programem objęto 1 750 uczniów zamieszkujących teren naszej gminy, w tym: 

❖ 1 206 uczniów realizujących obowiązek szkolny w szkole podstawowej,  

❖ 460 uczniów realizujących obowiązek szkolny w szkole ponadpodstawowej, 

❖ 65 uczniów realizujących obowiązek szkolny w dotychczasowym gimnazjum lub 

dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej, 

❖ 10 uczniów realizujących obowiązek szkolny w szkole artystycznej, 

❖ 3 uczniów realizujących obowiązek szkolny w specjalnym ośrodku szkolno-

wychowawczym, 

❖ 5 uczniów realizujących obowiązek szkolny w specjalnym ośrodku wychowawczym, 

❖ 1 uczniowi realizującemu obowiązek szkolny w ośrodku rewalidacyjno-

wychowawczym. 

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 542 500 zł, z czego koszty obsługi stanowiła kwota 

17 500 zł. 

W 2020 roku, zgodnie z uchwałą nr XX/159/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 lutego 

2020 r. w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodzin dla Gminy Michałowice na lata 

2020 – 2022, 2 osoby zatrudnione jako asystenci rodzin pracowali z 7 rodzinami, w których 

wychowywały się 15 małoletnich dzieci. Dodatkowo monitorowano sytuację 3 rodzin 

(po zakończeniu z nią pracy), która wychowywała 6 dzieci.  

W 2020 roku Gmina Michałowice współfinansowała pobyt 1 dorosłego mieszkańca naszej 

gminy umieszczonego w instytucjonalnej pieczy zastępczej, tj. w Placówce Opiekuńczo-

Wychowawczej „Spokojna Przystań” w Miękini. Koszt realizacji zadania wyniósł 46 526,91 zł. 

W 2020 roku przyjęto do realizacji 105 wniosków dot. Karty Dużej Rodziny, liczba wydanych 

kart wyniosła 306 kart, z czego rodzicom przyznano 135 kart, a małoletnim dzieciom 171 kart. 

Wydatki poniesione na realizację ustawy przez Ośrodek kształtowały się na poziomie 

770,05 zł. 

2.13 Kultura, w tym biblioteki gminne i inne instytucje kultury 
Działalność gmin w zakresie kultury, jako zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego 

o charakterze obowiązkowym, została uregulowana ustawą z dnia 25 października 1991 r. 

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Stosownie do art. 9 ust. 1 ww. ustawy, 

jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe 

instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem 

statutowym. Jednostka samorządu terytorialnego będąca organizatorem instytucji kultury 
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zapewnia takiej instytucji środki niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej oraz do 

utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona (art. 12).  

2.13.1 Biblioteka 
W 2020 roku, działając w oparciu o art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1991r. 

o samorządzie gminnym, art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach oraz 

w związku z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 

i prowadzeniu działalności kulturalnej, a także zgodnie z uchwałą nr XXIV/146/2016 Rady 

Gminy Michałowice z dnia 19 września 2016 r. Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice 

zajmowała się gromadzeniem, opracowywaniem, przechowywaniem, ochroną 

i udostępnianiem materiałów bibliotecznych. 

W 2020 roku do bibliotek przybyło 2 081 zinwentaryzowanych materiałów bibliotecznych, 

w tym 1 825 pozycji książkowych a 256 multimediów. Zaprenumerowano 37 tytułów prasy. 

Zarejestrowano 2 537 czytelników, wypożyczono 26 886 pozycji na zewnątrz, a z 648 pozycji 

skorzystano na miejscu. W odniesieniu do poprzedniego roku odnotowano dość duży spadek 

we wszystkich wskaźnikach działalności, który był spowodowany długimi okresami zamknięcia 

bibliotek z powodu pandemii COVID-19. 

 

W czasie zamknięcia bibliotek dla czytelników pracownicy proponowali korzystanie z książek 

elektronicznych, dostarczając kody poprzez kontakt e-mail lub telefonicznie. Zamieszczano 

również dostęp do bezpłatnych pozycji w formie elektronicznej oraz wybrane wirtualne 

spotkania w sieci. 

W 2020 roku w celu popularyzacji czytelnictwa w bibliotekach na terenie gminy Michałowice 

zorganizowano imprezy czytelnicze, w tym spotkania autorskie, spotkania Dyskusyjnego Klubu 

Książki, spotkania Młodzieżowego Klubu Recenzenta oraz spotkania Klubu Podróżnika, a także 

lekcje biblioteczne, zajęcia i warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych, konkursy, wystawki 
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tematyczne itp. Poniżej liczba wydarzeń zorganizowanych przez Bibliotekę Publiczną 

w Michałowicach oraz jej filie w podziale na miesiące: 

STYCZEŃ 13 

LUTY 17 

MARZEC 4 

KWIECIEŃ 1 

MAJ 1 

CZERWIEC 1 

LIPIEC 2 

SIERPIEŃ 1 

WRZESIEŃ 1 

PAŹDZIERNIK 7 

LISTOPAD 0 

GRUDZIEŃ 0 

 

Ze względu na pandemię COVID-19 część wydarzeń była organizowana w formie on-line. 

Szczegółowe informacje dotyczące tematu oraz charakteru tych wydarzeń dostępne są 

w sprawozdaniu z wykonania planu działalności Biblioteki Publicznej w Michałowicach za 2020 

rok. 

 

Projekty realizowane przez Bibliotekę: 

❖ z Programu Operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Promocja 

Czytelnictwa / Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” zakupiono 302 książki za 

kwotę 7 500 zł, 

❖ kontynuacja projektu „Mała książka – wielki człowiek” organizowanego przez Instytut 

Książki, finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

W 2020 roku wyprawki czytelnicze otrzymało 18 dzieci z terenu gminy. 

❖ kontynuacja programu „Para Buch! Książka w ruch!” realizowanego przez Fundację 

Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego we współpracy z niemiecką Fundacją 

Deutsche Telekom Stiftung.  

Celem projektu jest promocja czytelnictwa książek popularnonaukowych wśród dzieci 

w wieku 3-10 lat. W ramach programu w bibliotece odbyły się 2 spotkania, w których 

wzięło udział 46 dzieci. 

❖ program „Sieć na kulturę w podregionie krakowskim”, którego celem jest podniesienie 

kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji 

kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych 

oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez 

prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć. Ze względu na sytuację pandemii 

realizację projektu przeniesiono na 2021 rok. 
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Realizując zadanie "Biblioteka dostępna dla wszystkich" we współpracy z Stowarzyszeniem 

Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "LARIX" i w ramach projektu dofinansowanego przez 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego biblioteka otrzymała i udostępnia czytelnikom 2 

urządzenia Czytak Plus, które są przystosowane do obsługi przez osoby niewidome 

i słabowidzące oraz dodatkowe pozycje cyfrowych książek mówionych, które można 

odtwarzać na tych urządzeniach. We współpracy ze Stowarzyszeniem stale powiększany jest 

księgozbiór dostosowany dla osób z wadą wzroku.  

 

Biblioteka główna wraz z filiami oferują bezpłatny dostęp do e-booków, dzięki: 

 udziałowi w Projekcie "Małopolska Biblioteka Cyfrowa", z publikacji znajdujących się na 

platformie LIBRA IBUK, oraz 

 platformy LEGIMI "Czytanie bez limitu" dzięki grupowemu zakupowi dostępu, który 

współfinansował samorząd województwa małopolskiego. 

Z dostępu do e-booków można korzystać w siedzibie bibliotek, a także poza biblioteką – 

z komputera domowego lub innego urządzenia posiadającego dostęp do Internetu, po 

uprzednim pobraniu w bibliotece specjalnego kodu umożliwiającego dostęp do serwisu. 

W bibliotece w Michałowicach można również wypożyczyć czytniki e-booków. 

Warto przypomnieć, że wszystkie biblioteki posiadają katalogi w formie elektronicznej 

dostępne w Internecie. Biblioteki gminy Michałowice przeszły na program biblioteczny SOWA 

SQL PREMIUM. Jest to jedyny w Polsce system biblioteczny współpracujący z portalem e-usług 

bibliotecznych w.bibliotece.pl.  

2.13.2 Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach 
W 2020 roku Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach (dalej: CKiP) w ramach otrzymanej 

od gminy dotacji (patrz podrozdział 1.3.4 raportu), prowadziło działalność z zakresu 

upowszechniania i rozwoju kultury, realizując tym samym zadanie własne gminy. W ramach 

podjętych działań prowadzono zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży: 

− zajęcia językowe (język angielski i hiszpański), wokalne, muzyczne (nauka gry na 

pianinie, keyboardzie, akordeonie, gitarze, instrumentach dętych – w ramach orkiestr 

dętych), umuzykalniające oraz ruchowe dla najmłodszych (Wygibaski oraz Gordonki), 

robotyka, programowanie, Klub Młodego Artysty, rysunek odręczny, ceramika, 

− zajęcia sportowe, typu: fitness, joga, zumba, tenis stołowy, kurs tańca towarzyskiego 

dla dzieci, balet, capoeira, cheerleaders, zajęcia tańca nowoczesnego i tańca ludowego 

Pawie Pióra, klub brydżowy dla dorosłych. 

Część zajęć w związku z pandemią COVID-19 od marca 2020 r. odbywała się online na 

platformach MS Teams, Zoom oraz Skype. 
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Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach koordynowało działalność następujących 

amatorskich zespołów artystycznych:  

− orkiestra dęta Echo z Michałowic, 

− orkiestra dęta Hejnał z Więcławic, 

− orkiestra Wieniawa z Raciborowic, 

− zespół Pawie Pióra, 

− zespół Kozierowianie. 

Od października 2020 r. pod patronatem CKiP działa Chór Camino.  

W grudniu realizowane były nagrania kameralnych składów instrumentalistów z orkiestr: 

Echo, Wieniawa i Mała Wieniawa. Nagrano także Chór Camino oraz solistów – uczestników 

zajęć muzycznych CKiP. Nagrania opublikowano na facebooku Centrum Kultury oraz na kanale 

youtube. 

 

Ponadto Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach zorganizowało szereg zadań: 

❖ Z zakresu działań promocyjnych: 

▪ Gazeta Gminy Michałowice  

W roku 2020 ukazało się sześć numerów dwumiesięcznika, będącego biuletynem 

informacyjnym gminy Michałowice. Gazeta w nakładzie 4800 sztuk kolportowana 

była przez Pocztę Polską do każdego domu na terenie Gminy. Egzemplarze bezpłatnie 

rozdawane były również w sekretariacie oraz na dzienniku podawczym Urzędu 

Gminy, a także w Bibliotece. Wersja elektroniczna gazety dostępna jest na stronie 

internetowej Urzędu Gminy Michałowice oraz CKiP. 

 

❖ Z zakresu organizacji wydarzeń kulturalnych: 

▪ Jubileusz Zespołu Kozierowianie  

Kozierowianie to najstarszy zespół folklorystyczny na terenie gminy Michałowice. 

W roku ubiegłym świętował dwudziestopięciolecie działalności. Jubileusz odbył się 

w Remizie OSP Wilczkowice. 

 

▪ Kadrówka – Piknik Wolności  

W roku 2020 odbyło się 6 sierpnia pod obeliskiem i na terenie zespołu Dworsko-

Parkowego w Michałowicach. O godzinie 9:45 odbył się tradycyjny apel pod obeliskiem 

w miejscowości Michałowice-Komora. W ten sposób upamiętnione zostały wydarzenia 

roku 1914, kiedy to miało miejsce obalenie słupów granicznych między dwoma 

zaborami przez I Kompanię Kadrową Strzelców Józefa Piłsudskiego. Koncert 

w wykonaniu Orkiestry dętej Echo z Michałowic można było podziwiać w Zespole 

Dworsko-Parkowym państwa Lorenzów. Tam też uczestnicy marszu i przybyli goście 

mogli poczęstować się wojskową grochówką. 

 

▪ Dzień Otwarty CKiP 

6 września 2020 r. w Michałowicach odbyła się Wyprzedaż Garażowa połączona 

z Targami Produktów Lokalnych "Lokalności". Odwiedzający mogli również posłuchać 

świetnych występów naszych orkiestr. Zagrały Orkiestra Echo z Michałowic oraz 
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Orkiestra Wieniawa. Organizatorami wydarzenia byli: Centrum Kultury i Promocji 

w Michałowicach i Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa. Mieszkańcy mieli 

okazję wypełnić ankietę dotyczącą strategii rozwoju naszej gminy oraz porozmawiać 

z przedstawicielami gminy. 

 

▪ Mikołajki 

W roku 2020 odbyły się spotkania mikołajkowe z dziećmi z gminy Michałowice. 7, 8 

i 10 grudnia Mikołaj odwiedził każdą miejscowość i wręczył słodkie upominki dzieciom. 

 

▪ Jarmark Bożonarodzeniowy 

W grudniu CKiP zorganizowało Wirtualny Jarmark Bożonarodzeniowy. Celem jarmarku 

była promocja lokalnych produktów oraz możliwość dokonania zakupów 

przedświątecznych u producentów żywności oraz rękodzieła z terenu gminy 

Michałowice. W ciągu całego miesiąca prezentowali byli wystawcy i ich asortyment. 

Każdy mógł dokonać zakupów kontaktując się bezpośrednio z rzemieślnikami. 

 

▪ W sali widowiskowej odbyło się tylko kilka z zaplanowanych wydarzeń: 

 19 stycznia 2020 r. miał miejsce wernisaż wystawy fotografii Donaty 

Boczkowskiej, połączony z koncertem Bester Quartet.  

 Pod koniec lutego 2020 r. odbyło się spotkanie z lingwistką dr Małgorzatą 

Majewską. 

 Ponadto zorganizowano: 

− “Bezkrwawe łowy” – spotkanie dla dzieci i ich rodziców z fotografikiem 

przyrody Tomaszem Wilkiem, 

− Spektakle Teatru pod Czwórką – „Teatr otwiera nam oczy”, 

− „Talenty CKiP” – pokaz artystyczny uczestników zajęć wokalnych, tanecznych, 

sportowych. 

W związku z uniemożliwieniem organizacji wydarzeń dla publiczności w zamkniętych 

pomieszczeniach, zorganizowano wirtualną wystawę prac malarskich Małgorzaty 

Karp-Soi do muzyki zrealizowanej przez Jarosława Bestera. 

 

▪ Kino 

Na podstawie podpisanej umowy z Kinem z Rogiem, CKiP w Michałowicach organizuje 

stałe seanse (dla dzieci oraz dorosłych w piątki) oraz projekcje na zamówienie dla grup 

szkolnych, przedszkolnych, seniorów.  

Po zamknięciu kin z powodu pandemii COVID-19 CKiP: 

 udostępniało bezpłatnie linki do wydarzeń baletowych i operowych, 

 organizowane były cykliczne konkursy z wiedzy o filmie, 

 w czerwcu miało miejsce wydarzenie kulturalne – retransmisja koncertu Andre 

Rieu. 
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❖ Z zakresu sportu, rekreacji i czasu wolnego: 

 

▪ Zawody biegowe – Młyn Trail 2020  

Odbyły się w formie online. Uczestnicy samodzielnie pokonywali wyznaczony dystans, 

a wyniki przesyłali do organizatora.  

 

▪ Wypoczynek feryjny i wakacyjny 

Centrum Kultury i Promocji zorganizowało w czasie ferii tygodniową półkolonię dla 30 

osób oraz dwa jednodniowe wyjazdy dla dzieci z terenu gminy Michałowice.  

W czasie wakacji zrealizowany został projekt: Odjazdowe wakacje z CKiP. Grupa 

animatorów w każdy czwartek odwiedziła place zabaw, gdzie zorganizowała gry, 

konkurencje sportowe, zajęcia plastyczne, artystyczne, ruchowe dla dzieci z gminy 

Michałowice. W ramach wypoczynku wakacyjnego odbyło się 7 jednodniowych 

wycieczek do: Gródka nad Dunajcem, Zakopanego, Puszczy Niepołomickiej, Pszczyny, 

Koninek, Nowego Wiśnicza i Żywca. 

▪ Turnieje i konkursy 

 Eliminacje gminne do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – eliminacje 

odbyły się w formie online. Nagrania poezji i fragmentów prozy ocenione 

zostały przez profesjonalne jury, które wytypowało najlepszych uczestników do 

etapu powiatowego. 

 Przeprowadzone zostały dwa konkursy fotograficzne: 

− „Moja gmina moim okiem”, 

− „Cyknij fotkę zwierzakowi”. 

 

❖ Z zakresu polityki senioralnej  

Organizacja cyklu zajęć dla seniorów: 

− gimnastyka 50+,  

− tańce w kręgu, 

− joga 50+.  

Niektóre zajęcia ze względu na pandemię COVID-19 zostały zawieszone. 

 

Od października 2020 r. Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach zajmuje się w całości 

administracją budynku, a także organizacją zajęć dla dzieci i dorosłych w Strażnicy Kultury. 

2.14 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 
Dziedzictwo kulturowe stanowi naturalną podstawę wzmacniania tożsamości społecznej. 

Działania mające na celu nie tylko zachowanie zabytków w sensie fizycznym, lecz także 

poszukiwanie, dokumentowanie i eksponowanie dziedzictwa kulturowego gminy, będącej dla 

jej mieszkańców Mała Ojczyzną, wpisują się w obowiązki, jakie wyznacza art. 5 ustawy z dnia 

23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Działania te prowadzą do 
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podniesienia świadomości roli dziedzictwa kulturowego dla rozwoju społeczeństwa. Opieka 

i zachowanie dla przyszłych pokoleń zabytków materialnych i niematerialnego dziedzictwa 

kulturowego realizowana jest szczególnie poprzez:  

❖ zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich 

zachowania, 

❖ wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego. 

W 2020 roku zrealizowane zostały następujące zadnia w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami, 

w tym w zakresie popularyzowania wiedzy: 

❖ wymiana tablic informacyjnych przy obiektach zabytkowych na terenie gminy 

Michałowic 

W ramach realizacji zadania uaktualnione, wymienione i uzupełnione zostały tablice 

przy obiektach zabytkowych oraz odnowionych w ostatnim czasie przydrożnych 

kapliczkach. 

Koszt zadania: 8 044,20 zł. 

 

❖ Odnowienie i poprawa oznakowania szlaków turystycznych 

W ramach realizacji zadania wymienione i uzupełnione zostały tabliczki oznakowania 

szlaków Kościuszkowskiego i Małopolskiej Drogi św. Jakuba. 

Koszt zadania: 2 287,80 zł. 

 

❖ Prace konserwatorskie kamiennej kapliczki Matki Bożej z 1937 r. usytuowanej 

w Zagórzycach 

Prace konserwatorskie kapliczki obejmowały: oczyszczenie kamienia i betonu z powłok 

malarskich, odsolenie kamienia i zabezpieczenie przed zazielenieniem, wykonanie 

kitów i uzupełnień oraz wstępnej impregnacji, oczyszczenie tablicy inskrypcyjnej 

i pozłocenie napisów, scalenie kolorystyczne oraz impregnacja figury i postumentu, 

rekonstrukcja aureoli, oczyszczenie i zabezpieczenie farbą antykorozyjną ogrodzenia, 

obłożenie betonowej stopy kamieniem, w obrębie ogrodzenia wykonanie izolacji 

i wypełnienie kamiennym tłuczniem. W ramach prac renowacyjnych została także 

zainstalowana iluminacja kapliczki. 

Koszt zadania: 15 252 zł. 

2.15 Kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne 
 

Każda gmina ma obowiązek zaspokajania potrzeb mieszkańców związanych z kulturą fizyczną 

i sportem oraz zapewnieniem terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Podstawową 

formą wspierania sportu przez gminy na swoim terenie jest przekazywanie dotacji klubom 

sportowym, o czym jest mowa w raporcie w części dotyczącej współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. Jednak gmina Michałowice podejmuje działania, mające na celu poprawę 

i rozwój infrastruktury służącej uprawianiu sportu i rekreacji. 
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W 2020 roku zrealizowano następujące zadania: 

❖ Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Michałowice 

Zakres inwestycji: 

Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Michałowice na działce nr 244 obręb 

Michałowice. Wykonanie boiska do gry w piłkę nożną o wym. 23x43m z trawy 

syntetycznej, ogrodzenie boiska piłkochwytami o wys. 5m. Wykonanie boiska do gry 

w koszykówkę. 

Koszt zadania: 323 768,63 zł. 

 

❖ Budowa boiska wielofunkcyjnego w Raciborowicach 

Zakres inwestycji wykonany w 2020 r.: 

Opracowane projektu zagospodarowania działki. 

Koszt zadania: 13 899 zł. 

 

❖ Budowa budynku zaplecza sportowego KS Michałowianka 

Zakres inwestycji wykonany w 2020 r.: 

Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Opracowanie zmiany koncepcji 

budowy budynku zaplecza. Wykonanie kosztorysów inwestorskich. 

Koszt zadania: 16 113 zł. 

 

❖ Balon na boisku przy SP w Michałowicach 

Zakres inwestycji wykonany w 2020 r.: 

Opracowanie ekspertyzy dot. bezpieczeństwa dla obiektu zadaszenia boiska 

piłkarskiego przy SP Michałowice. Opracowanie mapy do celów projektowych. 

Wykonanie protokołów badań na obiekcie hali. Wykonanie zabezpieczenia drzwi 

ewakuacyjnych na obiekcie hali pneumatycznej. Budowa zadaszenia - nadzór 

inwestorski. Opracowanie projektu zadaszenia boiska hala pneumatyczną. 

Koszt zadania: 18 580 zł. 

 

❖ Urządzenia fitness - plac zabaw Zerwana 

Zakres inwestycji wykonany w 2020 r.: 

Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na plac zabaw w miejscowości Zerwana. 

Montaż następujących urządzeń: biegacz wraz z orbitrekiem, wyciskanie siedząc wraz 

z wahadłem, motyl. 

Koszt zadania: 13859,39 zł. 
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2.16 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
Realizacja tego zadania należy do obowiązków wielu organów i jednostek administracji, ale 

spoczywa ona też na organizacjach społecznych i na samych obywatelach. Na poziomie 

lokalnym najważniejszymi podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne są 

gmina i powiat. W zaspakajaniu tych potrzeb kluczowa jest współpraca samorządu z policją 

jako główną instytucją dbającą o bezpieczeństwo. 

Gmina podejmuje nie tylko bezpośrednie działania w zakresie szeroko rozumianego 

bezpieczeństwa publicznego. Na wzrost poziomu bezpieczeństwa wpływa także realizacja 

zadań, których celem jest ograniczanie przyczyn przestępczości oraz patologii społecznych. Do 

takich działań zaliczamy różne aktywności gminy w obszarze edukacji, wychowania, 

przeciwdziałania bezrobociu, uzależnieniom i przemocy w rodzinach, o których jest mowa w 

innych częściach niniejszego raportu. 

W zakresie działań bezpośrednich w roku 2020 zrealizowano: 

❖ zabezpieczenie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy 

Michałowice 

Koszt zadania: 211 737,63 zł. 

 

❖ Wymiana pokrycia dachowego na starej części budynku Remizy OSP Michałowice 

Koszt zadania: 40 000 zł 

 

❖ Modernizacja centralnego ogrzewania budynku remizy OSP Zagórzyce 

Zakres inwestycji: 

Wymiana i montaż pieca gazowego oraz automatyki pogodowej, montaż ogrzewania 

podłogowego w budynku Remizy OSP Zagórzyce. 

Koszt zadania: 25 000 zł. 

 

❖ Rozbudowa budynku Remizy OSP Więcławice – opracowanie projektu 

Koszt zadania: 50 000 zł. 

 

❖ Współuczestnictwo w zakupie samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej 

Policji w Krakowie 

Zgodnie z porozumieniem nr V/9/PO/238/20 z dnia 17.08.2020 r. 

Koszt zadania: 25 000 zł. 
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2.17 Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 
Z mocy przepisów każdy właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany 

utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony 

środowiska oraz utrzymywać go w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie 

dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności 

technicznej. Oznacza to, że gmina rok rocznie musi przeznaczyć środki na bieżące utrzymanie 

gminnych obiektów. 

W roku 2020 zrealizowano: 

❖ utrzymanie budynku komunalnego w Raciborowicach, w tym naprawy, remonty 

i media 

Koszt zadania: 123 087 zł. 

 

❖ utrzymanie budynku Urzędu Gminy Michałowice, w tym naprawy, remonty i media, 

dezynfekcja 

Koszt zadania: 288 504 zł. 

 

❖ utrzymanie pozostałych budynków i obiektów komunalnych, w tym m.in. koszty 

ubezpieczenia mienia, media, zakup piasku na potrzeby placów zabaw, naprawy 

wyposażenia placów zabaw, ustawienie toalet przenośnych, koszty hali 

pneumatycznej: demontaż hali, media na potrzeby hali 

Koszt zadania: 515 189,15 zł  

2.18 Współpraca z organizacjami pozarządowymi 
Relacje między organizacjami pozarządowymi a władzami samorządowymi są uregulowane 

ustawowo - w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie oraz w ustawach dotyczących funkcjonowania samorządu. W przepisach 

przewidziano bardzo szeroki zakres możliwej współpracy na rzecz realizacji wspólnego celu, 

jakim jest działanie na rzecz otoczenia i społeczności oraz dobra jakość życia ludzi, czyli na rzecz 

dobra publicznego. Jedną z form współpracy jest zlecanie organizacjom pozarządowym 

realizacji zadań publicznych i przekazywanie dotacji na zasadach określonych w Ustawie 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

W 2020 roku udzielono dotacji organizacjom w ramach: 

❖ I Otwarty konkurs Projektów mających na celu sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie 

Michałowice w roku 2020 

Zakres rzeczowy: 

Dofinansowaniu podlegały projekty mające na celu:  

− poprawę warunków uprawiania sportu na terenie gminy Michałowice, 
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− zwiększenie dostępności do działalności sportowej mieszkańcom Gminy 

Michałowice, 

− zaspokajanie potrzeb społecznych poprzez integrowanie się kibiców. 

Koszt zadania: 150 000 zł. 

Podstawa prawna: Uchwała nr XXV/171/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 

13 grudnia 2012 w sprawie w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielania 

i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich 

wykorzystania. 

 

❖ II Otwarty konkurs Projektów mających na celu sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie 

Michałowice w roku 2020 

Zakres rzeczowy tożsamy z zakresem I Otwartego konkursu Projektów mających na 

celu sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Michałowice w roku 2020. 

Koszt zadania: 125 000 zł. 

 

Podstawa prawna: Uchwała nr XXV/171/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 

13 grudnia 2012 w sprawie w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielania 

i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich 

wykorzystania. 

 

❖ Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Michałowice w zakresie 

organizacji zajęć i wydarzeń kulturalnych w Strażnicy Kultury w Więcławicach Starych - 

filii Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach - w roku 2019/2020 

Zakres rzeczowy: 

Dofinansowanie działalności w zakresie organizacji zajęć i wydarzeń kulturalnych, 

obejmujących rozwój kreatywności, przy jednoczesnym zdobywaniu umiejętności 

przez dzieci i młodzież. 

Koszt zadania: 110 000 zł. 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie oraz uchwała nr XVI/111/2019 Rady Gminy Michałowice 

z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie Przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy 

Gminy Michałowice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2020 rok. 

 

❖ Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Michałowice na rok 

2019/2020 w zakresie edukacji muzycznej dzieci i młodzieży - nauki gry na 

instrumentach 

Zakres rzeczowy: 

Dofinansowanie działalności w zakresie edukacji muzycznej, obejmującej rozwój 

kreatywności, przy jednoczesnym zdobywaniu umiejętności przez dzieci i młodzież. 

Koszt zadania: 110 000 zł. 
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Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie oraz uchwała nr XVI/111/2019 Rady Gminy Michałowice 

z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie Przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy 

Gminy Michałowice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2020 rok. 

 

❖ II Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Michałowice na rok 

2020 w zakresie edukacji muzycznej dzieci i młodzieży - nauki gry na instrumentach 

Zakres rzeczowy tożsamy z pierwszym otwartym konkursem ofert na realizację zadań 

publicznych Gminy Michałowice na rok 2020 w zakresie edukacji muzycznej dzieci 

i młodzieży - nauki gry na instrumentach. 

Koszt zadania: 40 000 zł. 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie oraz uchwała nr XVI/111/2019 Rady Gminy Michałowice 

z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie Przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy 

Gminy Michałowice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2020 rok. 

2.19 Bezpieczeństwo informacji 
Rozwój technologii informatycznych spowodował, że zarówno w życiu prywatnym jak i w 

zawodowym przetwarzana jest aktualnie nieporównywalnie większa ilość informacji i danych 

niż jeszcze kilkanaście lat temu. Rola informacji zarówno w kontekście ich poufności jak 

również dostępności i integralności jest bardzo istotna. Dodatkowym czynnikiem 

determinującym stały wzrost zainteresowania kwestią bezpieczeństwa informacji są potrzeby 

dostosowywania organizacji do wymagań przepisów prawa, których celem jest zapewnienie 

ochrony danych, w tym danych osobowych. 

Kluczowe przepisy regulujące kwestie bezpieczeństwa informacji w oparciu, o które 

podejmowane są działania w przedmiotowym zakresie: 

− ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne, 

− rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

− ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. 
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W 2020 roku wykonane zostały następujące działania, mające na celu zagwarantowanie 

bezpieczeństwa informacji w gminie Michałowice: 

❖ modernizacja infrastruktury informatycznej: wprowadzenie nowych rozwiązań 

w celach poprawienia jakości świadczonych usług dla obywateli oraz podniesienia 

poziomu bezpieczeństwa posiadanych informacji, 

❖ audyt z zakresu ochrony danych osobowych: ocena przyjętych w jednostce polityk 

i procedur poprzez analizę dokumentacji, a także wywiady z pracownikami. 

W związku z pandemią COVID-19 i związanymi z nią specyficznymi ograniczeniami 

funkcjonowania jednostek gminy Michałowice: 

❖ wdrożono zasady określające sposoby przetwarzania danych przez pracowników poza 

stacjonarnym miejscem pracy, 

❖ zapewniono dostęp do zasobów sieci lokalnej urzędu oraz zakupiono i skonfigurowano 

sprzęt komputerowy do pracy zdalnej, 

❖ wdrożono system do zdalnego głosowania i udostępniania materiałów na sesje 

i komisje Rady Gminy, 

❖ wdrożono system transmisji zdalnych obrad sesji Rady Gminy. 

2.20 Sprawy administracyjne 
Zadania realizowane z mocy przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy 

(sprawy wykazywane w sztukach)8: 

❖ liczba wpisów do CEIDG   49 

❖ liczba zmian we wpisach w CEIDG  362 

❖ liczba wznowień działalności  44 

❖ liczba zawieszeń działalności  82 

❖ liczba wykreśleń z CEIDG  11 

❖ zaświadczenie z zakresu działalności gospodarczej  0 
 

Zadania realizowane z mocy przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych (sprawy wykazywane w sztukach)9: 

❖ liczba wydanych zezwoleń  20 

❖ liczba zezwoleń jednorazowych  1 

❖ liczba decyzji o wygaśnięciu zezwoleń  0 

❖ liczba decyzji o zmianie danych  0 

❖ zaświadczenia o opłacie za sprzedaż  17 

 
8 koszty realizacji zadań omówione w sprawozdaniu finansowym Gminy Michałowice za 2020 rok 
9 koszty realizacji zadań omówione w sprawozdaniu finansowym Gminy Michałowice za 2020 rok 
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Zadania realizowane z mocy przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach 

stanu cywilnego oraz ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy10 (sprawy 

wykazywane w sztukach): 

❖ sporządzenie aktów małżeństwa 99 

❖ sporządzenie aktów urodzenia (wpisy zagraniczne) 10 

❖ sporządzenie aktów zgonu  88 

❖ udzielenie ślubów cywilnych 31 

❖ wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego 1011 

❖ wydawanie zaświadczeń do ślubu konkordatowego 44 

❖ przyjmowanie protokołów o uznaniu ojcostwa 11 

❖ wydawanie decyzji o zmianie imienia i nazwiska 12 

❖ nadanie medalu za 50-lecie małżeństwa, organizacja 

jubileuszu 19 par 

❖ odnotowanie wyroków rozwodowych 9 

❖ inne zaświadczenie, zezwolenia, oświadczenia 822 

❖ migracja (wprowadzanie) akt stanu cywilnego z ksiąg 

papierowych do centralnej bazy aktów stanu cywilnego 1660 

❖ sprostowania, uzupełnienia aktów stanu cywilnego 19 
 

Zadania realizowane z mocy przepisów ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji 

ludności11 (sprawy wykazywane w sztukach): 

❖ zameldowanie na pobyt czasowy 90 

❖ zameldowania na pobyt stały 299 

❖ wymeldowania 76 

❖ usuwanie niezgodności w bazie PESEL 1254 

❖ decyzje o wymeldowaniu 5 

❖ nadanie nr PESEL 31 

❖ udostępnianie danych na wniosek z rejestru 

mieszkańców 
113 

❖ wydawanie zaświadczeń potwierdzających 

zameldowanie  
142 

 

Zadania realizowane z mocy przepisów ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach 

osobistych12 (sprawy wykazywane w sztukach): 

❖ wydawanie dowodów osobistych 648 

 
10 koszty realizacji zadań omówione w sprawozdaniu finansowym Gminy Michałowice za 2020 rok 
11 koszty realizacji zadań omówione w sprawozdaniu finansowym Gminy Michałowice za 2020 rok 
12 koszty realizacji zadań omówione w sprawozdaniu finansowym Gminy Michałowice za 2020 rok 
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❖ unieważnianie dowodów osobistych 91 
 

Zadania realizowane z mocy przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy13 

(sprawy wykazywane w sztukach): 

❖ obsługa i organizacja wyborów  1 

❖ wydanie decyzji o wpisie do rejestru wyborców 53 

❖ dopisanie do spisu wyborców na wniosek 254 
 

Zadania realizowane z mocy przepisów Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie profilu 

zaufanego i podpisu zaufanego14 (sprawy wykazywane w sztukach): 

❖ potwierdzanie profilu zaufanego 337 
 

W 2020 roku do Urzędu Gminy Michałowice wpłynęło 17 892 pism, natomiast pism 

wychodzących było 15 782. 

2.21 Wodociągi i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacja 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach sp. z o.o., następca prawny Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji w Michałowicach, realizuje zadania gminy w zakresie zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków. Aktualnie przedsiębiorstwo zaspokaja 

potrzeby mieszkańców Gminy Michałowice w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w ok. 

99%.  

W roku 2020 Spółka pozyskała dofinansowanie ze środków unijnych na realizację projektu 

„Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych 

z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 

inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020. W dniu 27 sierpnia 2020 roku w Krakowie, została podpisana 

z Samorządem Województwa Małopolskiego umowa o przyznaniu pomocy. Wartość 

całkowita projektu wynosi 3 068 274,42 zł (z Vat), z czego maksymalna wysokość pomocy 

wynosi 1 571 032,00 zł. W ramach projektu w 2020 roku: 

 Przeprowadzone zostało postępowanie, wyłoniony został wykonawca, a następnie 

wykonane zostało zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do 

granic posesji w ulicach Kolejowa i Krajobrazowa na działkach nr 417/2, 417/8, 522/5, 

522/6, 408, 403, 404, 401/8, 401/4, 401/2, 401/7, 400/5, 420, 419/2, 400/4, 419/23, 

419/24, 419/21 w miejscowości Raciborowice, gmina Michałowice”. 

 Dokonano zakupu zabudowy wysokociśnieniowej do czyszczenia kanalizacji w zakresie 

średnic 400 mm zamontowanej na przyczepie. 

 
13 koszty realizacji zadań omówione w sprawozdaniu finansowym Gminy Michałowice za 2020 rok 
14 koszty realizacji zadań omówione w sprawozdaniu finansowym Gminy Michałowice za 2020 rok 
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 Dokonano zakupu zestawu do inspekcji kanalizacji w zakresie średnic do 400 mm 

z wychylno-obrotową głowicą. 

 Przeprowadzone zostało postępowanie i wyłoniony został wykonawca zadania pn. 

„Budowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej 2x200 m3 z komorą zasuw i 

hydrofornią wraz z infrastrukturą towarzyszącą: placami manewrowymi, zewnętrzną 

instalacją wodociągową, zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej, zbiornikami 

szczelnymi na ścieki sanitarne, zewnętrzną instalacją elektryczną oraz instalacjami 

wewnętrznymi wod-kan i elektryczną w miejscowości Michałowice”. 

 

Niezależnie od inwestycji realizowanych w ramach wsparcia ze środków UE Spółka prowadziła 

inne zadania. Do najistotniejszych przedsięwzięć zrealizowanych przez Spółkę w 2020 roku 

można zaliczyć: 

 

❖ Prace inwestycyjne: 

▪ Wykonanie obudowy studni BS-1 (ujęcie wody) wraz z zagospodarowaniem terenu 

i włączeniem w istniejącą sieć wodociągową w miejscowości Michałowice II, ul. 

Akacjowa, gm. Michałowice. 

▪ Wykonanie i montaż układu zasilania, sterowania oraz telemetrii ujęcia wody 

(wierconej BS-1) w miejscowości Michałowice II, ul. Akacjowa. 

▪ Zlecenie wykonania projektu robót geologicznych dla ujęcia wód podziemnych 

z utworów kredowych na działce nr ew. 66/19 w miejscowości Młodziejowice gm. 

Michałowice (otwór poszukiwawczy – studzienny). 

▪ Zlecenie wykonanie projektu obudowy Studni SD-1 (głębinowej) zlokalizowanej na 

działce nr 790/58 w miejscowości Michałowice - przys. Komora, wraz 

z kontenerem technicznym, zagospodarowaniem terenu wokół studni oraz 

włączeniem w istniejącą sieć wodociągową i kanalizacyjną. 

 

❖ Prace modernizacyjne: 

▪ Modernizacja układu zasilania, sterowania oraz telemetrii ujęcia wody pitnej 

Banasiówka. 

▪ Modernizacja hydroforni zlokalizowanej przy zbiorniku wody pitnej w miejscowości 

Michałowice (ul. Jana Pawła II). 

▪ Modernizacja hydroforni zlokalizowanej przy zbiorniku wody pitnej w miejscowości 

Zagórzyce Dworskie. 

 

❖ Inne: 

▪ Zakup i wdrożenia oprogramowania (bilingowego i księgowego) zgodnego, 

z obowiązującymi przepisami, pozwalającymi m. in. na wdrożenie Internetowego 

Biura Obsługi (iBO), czyli platformy internetowej dostępnej 24godz. na dobę 7 dni 

w tygodniu, za pośrednictwem, której w prosty i szybki sposób każdy odbiorca usług 

może przejrzeć analizy rozliczeń, uzyskać wgląd do swoich danych adresowych, 

danych z płatnościami, faktur, stanów wodomierzy etc. 
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Platforma ta zapewnia również dostęp do informacji na temat salda rozliczeń, 

możliwość podania odczytu wodomierza, zgłaszania aktualnego adresu, zapewnia 

również usługę e-faktury. 

▪ Zakup programów komputerowych służących do zdalnego odczytu wodomierzy. 

2.22 Finanse gminy 
Planowane dochody wyniosły 65 662 864,60 zł, podczas gdy wykonanie wyniosło 

67 943 501,30 zł, co oznacza, że wykonano dochody na poziomie 103,47%. Planowane wydatki 

łącznie wynosiły 69 128 270,36 zł, a rzeczywisty poziom wydatków wyniósł 65 161 560,55 zł. 

Planowany deficyt wynosił -3 465 405,76 zł, natomiast rok został zamknięty z wynikiem na 

poziomie 2 781 940,75 zł. 

 

 
 

Połowę budżetu gminy stanowią dochody własne (ponad 31 mln zł), na które składają się m. in. 

wpływy z podatków i opłat lokalnych. Kolejną pozycję zajmują dotacje - ponad 20 mln zł - 

głównie dotacje dotyczące funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego. 
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Kolejną pozycję zajmuje subwencja oświatowa, a ostatnią na poziomie 9,75 % dochodów 

stanowią środki z Unii Europejskiej. 

 

Jak zostało wskazane powyżej, głównymi składnikami dochodów są wpływy z podatków, które 

zrealizowano na wyższym poziomie niż zakładany. 

 

 

Dochody ze sprzedaży majątku wykonaliśmy na poziomie 4 780,50 zł. Planowane dochody 

z tytułu wieczystego użytkowania gruntów oraz przekształcenie prawa wieczystego 

45,90%

30,03%

9,75%

14,32%
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użytkowania gruntów w prawo własności kształtowały się na poziomie 10 200,00 zł, natomiast 

wykonanie wyniosło 10 397,10 zł. 

 

Dotacje na zadania inwestycyjne wykonano ponad plan, natomiast dotacje na zadania bieżące 

wykonano na poziomie 99,52 %. Poszczególne dotacje wykonano na poziomie: 

❖ na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami 

samorządu terytorialnego - 45,41%, 

❖ na zadania z zakresu administracji rządowej - 99,63%, 

❖ świadczenie wychowawcze - 100,00%, 

❖ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – 98,05%, 

❖ na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł w ramach 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 680,41%. 

Struktura wykonania wydatków bieżących w 2020 roku wg. grup wydatków kształtuje się 

następująco:  

❖ wydatki bieżące jednostek budżetowych zostały wykonane na poziomie 92,55%, 

w tym: 

▪ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 94,79%, 

▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 89,77%, 

❖ wydatki na dotacje na zadania bieżące – 90,94%, 

❖ wydatki na świadczenia dla osób fizycznych – 99,13%, 

❖ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 

1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst – 

93,76%, 
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❖ wydatki na obsługę długu – 63,14%. 

 

 
Struktura wykonania wydatków majątkowych w 2020 roku kształtowała się następująco: 

❖ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 92,78%, 

❖ z tytułu wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego - 0,00%. 
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2.23 Fundusze Sołeckie 
W budżecie gminy można wydzielić pieniądze, o których przeznaczeniu zdecydują mieszkańcy 

sołectwa. Te środki tworzą fundusz sołecki, który ma charakter budżetu partycypacyjnego 

i niekiedy nazywany jest „małym budżetem obywatelskim”. Procedura ustalania 

i wydatkowania funduszu sołeckiego została opisana w Ustawie o funduszu sołeckim.  

Uchwałą nr XLII/286/2014 z dnia 24 marca 2014r. Rada Gminy Michałowice wyraziła zgodę na 

wyodrębnienie w budżecie gminy Michałowice środków stanowiących fundusz sołecki.  

Wydatki w ramach utworzonego funduszu sołeckiego realizowane były w 2020 roku zgodnie 

z wnioskami poszczególnych sołectw. 
 

Planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku wyniosły 557 890,49 zł, 

podczas gdy wykonanie kształtuje się na poziomie 527 773,84 zł, co stanowi 94,60 % realizacji 

planu, w tym: 

❖ planowane wydatki bieżące 367 435,98 zł wykonano na poziomie 361 127,02 zł, co 

stanowi 98,28%, 

❖ planowane wydatki majątkowe 190 454,51 zł wykonano na poziomie 166 646,82 zł, co 

stanowi 87,50%. 

Wykonanie wydatków majątkowych w podziale na sołectwa kształtuje się następująco: 
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Wykonanie wydatków bieżących w podziale na sołectwa kształtuje się następująco: 
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część III: Polityki, strategie, programy i plany 
 

W gminie w 2020 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne, programy i plany: 

❖ Strategia Rozwoju Gminy Michałowice na lata 2014-2020, przyjęta uchwała 

nr XLI/280/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2014r. Strategia została 

zaktualizowana uchwałą nr XXVII/182/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 

28 listopada 2016 r. 

❖ Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Michałowice na lata 2014-

2020, przyjęta uchwałą nr XL/265/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 stycznia 

2014 r. 

❖ Strategia Rozwoju Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice na lata 2016-2020, przyjęta 

uchwałą nr XI/67/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2015 r. 

❖ Gminny Program Rewitalizacji Gminy Michałowice na lata 2017-2025, przyjęty 

uchwałą nr XXXIII/247/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 kwietnia 2017 r. 

❖ Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Michałowice, którego aktualizację przyjęto 

uchwałą nr LII/410/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 października 2018r. 

❖ Wieloletni lokalny program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2019-2023 

„Pomoc Gminy Michałowice w zakresie dożywiania”, przyjęty uchwałą nr III/13/2018 

Rady Gminy Michałowice z dnia 13 grudnia 2018r. 

❖ Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Michałowice na lata 2020-2022, 

przyjęty uchwałą Nr XX/159/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 lutego 2020 r.  

❖ Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie 

na terenie gminy Michałowice na lata 2018-2020, przyjęty uchwałą nr XLIV/334/2018 

Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2018 r. 

❖ Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020, przyjęty uchwałą Nr XVI/112/2019 Rady 

Gminy Michałowice z dnia 28 listopada 2019 r. 

❖ Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Michałowice na rok 2019, przyjęty uchwałą nr VII/49/2019 

Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2019r., 

❖ Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Michałowice, przyjęty uchwałą nr XVIII/116/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 

marca 2012 r.  

❖ Gminny Program Współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2020, przyjęty uchwałą Nr XVI/111/2019 Rady 

Gminy Michałowice z dnia 28 listopada 2019 r. 

❖ Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na 

terenie Gminy Michałowice lub uczęszczających do szkół podstawowych dla których 
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organem prowadzącym jest Gmina Michałowice, przyjęty uchwałą nr XXXIX/297/2017 

Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2017 r. 

❖ Gminny Programu Opieki Nad Zabytkami dla Gminy Michałowice na lata 2019-2022, 

przyjęty uchwała nr X/73/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 czerwca 2019 r. 

 

Kluczowym dokumentem dla gminy jest Strategia Rozwoju Gminy Michałowice na lata 2014-

2020, w której określono podstawowe cele strategiczne: 

A. Stworzenie atrakcyjnego miejsca zamieszkania, pracy i wypoczynku – „Dłubniańskie 

Planty Krakowa” 

1. Konsekwentne kształtowanie ładu przestrzennego, ochrona zasobów 

krajobrazowych i przyrodniczych oraz poprawa dostępności Krakowa dla 

stworzenie atrakcyjnego miejsca zamieszkania i turystyki nieinwazyjnej. 

2. Konsekwentne podnoszenie poziomu edukacji oraz świadomości ekologicznej 

mieszkańców dla osiągnięcia efektu gospodarczego, wizualnego, zdrowotnego 

oraz satysfakcji mieszkańców. 

B. Wzmacnianie poczucia tożsamości mieszkańców 

1. Umocnienie tradycji patriotycznych, pielgrzymkowych i rolniczych dla 

stworzenia rozpoznawalnej marki gminy. Wzmacnianie motorów rozwoju, 

w tym – Kadrówka, Szlak Świętego Jakuba, Orkiestra Wieniawa, Klub Jazdy 

Konnej Szary. 

2. Wykorzystanie sąsiedztwa z Krakowem, w ramach aglomeracji, dla pobudzenia 

rozwoju gospodarczego, zwiększenia liczby ludności oraz zwiększenia 

rozpoznawalności wspólnoty. 

C. Wykreowanie zintegrowanej wspólnoty z silnymi liderami, kształtowanymi od 

najmłodszych lat. 

1. Pobudzenie aktywności i chęci współpracy mieszkańców poprzez udział 

w silnych organizacjach pozarządowych. 

2. Wspieranie i rozwój przywództwa dla sprawnego działania wspólnoty, 

partycypacji, budowy zaufania, odpowiedzialności, więzi, wzmacniania 

uczestnictwa mieszkańców gminy w życiu społecznym i poczucia dumy 

z miejsca, w którym się mieszka. 

Realizacja zadań wykazanych w części II Raportu o stanie Gminy Michałowice co do zasady 

służyła celom Strategii Rozwoju Gminy Michałowice na lata 2014-2020 wymienionym 

powyżej, w szczególności w zakresie celu strategicznego: 

❖ A.1 działania realizowane w ramach zadań wskazanych w podrozdziałach 2.1 oraz 2.2 

Raportu, 

❖ A.2 działania realizowane w ramach zadań wskazanych w podrozdziałach 2.3 oraz 2.8 

Raportu, 

❖ B.1 działania realizowane w ramach zadań wskazanych w podrozdziałach 2.13, 2.14 

oraz 2.18 Raportu, 
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❖ B.2 działania realizowane w ramach zadań wskazanych w podrozdziałach 2.7 oraz 2.8 

Raportu, 

❖ C.1 działania realizowane w ramach zadań wskazanych w podrozdziałach 2.9, 2.13, 

2.15, 2.18, oraz 2.23 Raportu, 

❖ C.2 działania realizowane w ramach zadań wskazanych w podrozdziałach 2.12, 2.18 

oraz 2.23 Raportu. 

Realizacja pozostałych strategii, programów lub planów była wykazywana bezpośrednio 

w opisach poszczególnych zadań zawartych w części II Raportu o stanie Gminy Michałowice. 


