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                                                                  WSTĘP 
                 

                                                Szanowni Państwo,  
                                            Drodzy mieszkańcy  Gminy Książ Wielki  
 
         Wypełniając dyspozycje  art. 28 a ustawy o samorządzie gminy  przedstawiam Państwu 
Raport  o stanie Gminy Książ Wielki za 2021rok.  
Dokument obrazuje  aktualną sytuację  Naszej Gminy  i przedstawia obszerny  obraz  jej 
funkcjonowania . Obejmuje m.in. problematykę  finansów  , mienia  komunalnego , inwestycji , 
gospodarki przestrzennej , oświaty , pomocy społecznej , zdrowia , bezpieczeństwa publicznego , 
kultury i sportu. 
Zawarte dane  pozwalają  ocenić  i przeanalizować   zmiany  zachodzące  na przestrzeni ostatnich 
lat  , a w szczególności  w 2021roku.   
Zachęcam  wszystkich  zainteresowanych  , a w szczególności  mieszkańców  Gminy Książ Wielki  
do zapoznania   się z Raportem .  
         Składając dokument  na Państwa ręce , wyrażam nadzieję  , że prezentowany  materiał  
pozwoli  Państwu  na szerokie  przeanalizowanie  aktualnego  stanu Naszej Gminy , zwiększy 
wiedzę  na temat funkcjonowania  samorządu , jak również  przyczyni się  do podjęcia  wspólnych  
działań na wypracowanie kierunków rozwoju.  
 

. 

 

                                                                               Wójt Gminy  
                                                                                                     Marek Szopa 
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CZĘŚĆ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY KSIĄŻ WIELKI 
        Gmina Książ Wielki położona jest w północnej części Województwa Małopolskiego w Powiecie 
Miechowskim. Umiejscowiona jest na pograniczu Garbu Wodzisławskiego i Wyżyny Miechowskiej, 
wchodzących w skład makroregionu Niecki Nidziańskiej. Wyżyna Miechowska zajmuje południową część 
gminy Książ Wielki, jest obniżona tektonicznie w stosunku do położonego na północy gminy Garbu 
Wodzisławskiego. 

1.Położenie gminy Książ Wielki w skali powiatu miechowskiego. 
      Pod względem administracyjnym gmina wchodzi w skład Powiatu Miechowskiego.                                    
Bezpośrednimi Sąsiadami gminy są: 

 
• od północy: Gmina Wodzisław (Powiat Jędrzejowski, woj. Świętokrzyskie), 

• od wschodu: Gmina Działoszyce (Powiat Pińczowski woj. Świętokrzyskie), 

• od południowego – wschodu: Gmina Słaboszów (Powiat Miechowski), 

• od południa: Gmina Miechów (Powiat Miechowski), 

• od południowego – zachodu: Gmina Charsznica, od zachodu: Gmina Kozłów                       

             Gmina posiada dobrze rozwiniętą sieć dróg publicznych wymagającą jednak modernizacji. Główne 
szlaki komunikacyjne, przebiegające przez gminę, to droga krajowa   E-7 Gdańsk – Warszawa – Kraków – 
Chyżne, będąca jednocześnie drogą międzynarodową  E-7. Droga ta prowadzi ruch tranzytowy, stanowi dla 
gminy podstawowe połączenie z najbliższymi ośrodkami wojewódzkimi (Kielce, Kraków) oraz miastami – 
siedzibami rejonów administracji państwowej – Miechów, Jędrzejów. Jej długość na obszarze gminy wynosi 
14 km. Na terenie gminy nie występują linie kolejowe, najbliżej położona jest stacja kolejowa w Kozłowie, 
stanowiący węzeł linii kolejowych Warszawa – Kraków. 
Gmina Książ Wielki zajmuje powierzchnię 138 km2 i zamieszkuje ją 5 506 mieszkańców ( stałych i czasowych). 
Gęstość zaludnienia wynosi 38 m/km2.Teren gminy podzielony jest na 22 sołectwa. 
 
2.Rolnictwo na terenie Gminy Książ Wielki  
danych z Powszechnego Spisu Rolnego przeprowadzonego w 2010 roku na terenie gminy Książ Wielki jest 
971 gospodarstw rolnych. 16% gospodarstw posiada powierzchnię do 1 ha włącznie, 35% - od 1 ha do 5 ha, 
28% - od 5 ha do 10 ha, 9% - od 10 ha do 15 ha, a 12% - powyżej 15 ha. 
Jednak w sytuacji niewielkiej możliwości zatrudnienia w pobliskich ośrodkach miejskich, praca w 
gospodarstwach rolnych stanowi dla większości mieszkańców podstawowe miejsce zapewnienia 
materialnego bytu, zarówno dla osób młodych, jak i starszych. Ponadto gospodarstwo stanowi zaplecze 



                      
 
socjalne dla użytkującej rodziny i spełnia funkcję żywieniową. Stąd tak ważną rolę spełniają w gminie 
przedsięwzięcia wspierające infrastrukturę techniczną, zwłaszcza drogową. Stwarza to szanse na ożywienie 
gospodarcze i turystyczne Gminy, rozwój przedsiębiorczości i zahamowanie niekorzystnego, pogłębiającego 
się przeludnienia agrarnego. 
Poza miejscowością Książ Wielki, pomiędzy poszczególnymi i sołectwami gminy nie występują znaczące 
różnice w liczbie i kondycji funkcjonujących przedsiębiorstw. 
Pracujący mieszkańcy głównie dojeżdżają do pracy poza terenem gminy, w tym kontekście kluczowa staje się 
dostępność komunikacyjna oraz rolnictwo Dogodne warunki do rozwoju rolnictwa spowodowały, że 
podstawową funkcją  gminy jest produkcja rolna, uprawa zbóż, głównie pszenicy i ziemniaków oraz hodowla. 
 
 Fot.1 Podział gminy Książ Wielki na obręby geodezyjne. 
 

           
         
        Rolnictwo stanowi podstawowe źródło utrzymania ludności. Teren ,na którym leży Gmina Książ Wielki 
zaliczany jest w skali kraju do obszarów o wysokim stopniu ochrony gleb, zaliczonych do "narodowych 
zasobów dla przyszłości". Przeważają tu zwarte masywy gleb klasy bonitacyjnej III, stanowiące 50% 
powierzchni gruntów rolnych, które zalicza się do tzw ."zasobów nienaruszalnych". Rejon ten posiada dobre 
warunki do rozwoju upraw ekologicznych. 67% powierzchni gminy zajmują użytki rolne, natomiast lasy 
stanowią 27%i posiadają one wysoką pozycję w środowisku przyrodniczym gminy. Lasy w całości zalicza się 
do dzielnicy leśnej -Kraina Małopolska i regionu leśnego –Wyżyna Miechowska, skupiającej najcenniejsze 
ekosystemy leśne będące pozostałością dawnego lasostepu. Lasy te charakteryzują się dużą zmiennością 
gatunkową drzewostanów oraz bogatym, wielogatunkowym podszytem i runem z cenną roślinnością zieloną 
i kserotermiczną. W strukturze rolniczej przestrzeni produkcyjnej dominują grunty orne (94,5% powierzchni 
użytków rolnych), sady (2,2%), łąki trwałe (2,0%) i pastwiska trwałe (1,3%).                             
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Tabela 2. Sołectwa Gminy Książ Wielki wg wielkości zajmowanej powierzchni w 2021r. 
 

Sołectwo 
Powierzchnia Liczba mieszkańców 

w ha (stali + czasowi) 

Antolka 309,99 291 

Boczkowice 526,7 196 

Cisia Wola 433,39 173 

Cisie 1353 177 

Częstoszowice 407 118 

Giebułtów 657,21 221 

Głogowiany - Stara Wieś 456,93 164 

Głogowiany - Wrzosy 211,8 204 

Konaszówka 385,87 251 

Krzeszówka 493,93 161 

Książ Mały 415,52 165 

Książ Mały - Kolonia 496,03 207 

Książ Wielki 605,74 962 

Łazy 993 173 

Małoszów 250,44 112 

Mianocice 287,66 275 

Moczydło 2308 341 

Rzędowice 597,41 292 

Tochołów 328,97 260 

Trzonów 550,72 228 

Wielka Wieś 501 275 

Zaryszyn 1196 260 

RAZEM: 13 766,31 5164 

 
 Stałych mieszkańców w gminie Książ Wielki na koniec 2021 roku było 5101  i 405 osób zamieszkujących 
czasowo. 
 
Tabela 3.Struktura  użytkowania  gruntów na terenie gminy Książ Wielki 
 

L.p. Forma użytkowania  Powierzchna [ha] Procentowy 
udział 

1. Grunty orne 8 577 65 

2. Grunty pod stawami 66 0,5 

3. Grunty rolne zabudowane( łąki i pastwiska) 33 0,25 

4. Grunty rolne zabudowane ( użytki rolne) 222 1,68 

5. Grunty zadrzewione i zakrzewione ( łąki i 
pastwiska ) 

3 0,02 

6. Grunty zadrzewione i zakrzewione( użytki 
rolne) 

2 0,01 



                      
 
7. Lasy i grunty leśne  3 918 29,68 

8. Sady 91 0,69 

9. Użytki zielone 277 2,1 

10 Rowy , nieużytki i inne 10 0,07 

 Razem 13 199 100 

 
Wzdłuż przecinającej teren gminy drogi krajowej nr 7, prowadzi działalność cztery lokale gastronomicznych w 
miejscowościach: Antolka, Książ Wielki i Moczydło, z których dwa (Antolka i Książ Wielki) zapewniają także 
miejsca noclegowe. 
         Gmina Książ Wielki zalicza się do obszarów Województwa Małopolskiego, na którym rolnictwo jest 
głównym działem gospodarki  i stanowi podstawowe źródło utrzymania miejscowej ludności. Ponadto gmina 
zaliczana jest do rejonu o korzystnych warunkach rozwoju rolnictwa     i wysokiej intensywności produkcji 
rolniczej, o relatywnie mniejszym rozdrobnieniu ziemi, posiadającym najlepsze pod względem bonitacyjnym 
grunty o stosunkowo dobrych warunkach wodnych. Ze względu na brak zanieczyszczeń gleb i położenie w 
oddaleniu od środków przemysłowych, rejon ten charakteryzuje się dobrymi warunkami przyrodniczymi do 
rozwoju produkcji ekologicznej.  Na obszarze gminy przeważa tradycyjny wielokierunkowy system produkcji 
rolniczej, którego filarem jest uprawa zbóż i chów trzody chlewnej. Działalność rolnicza i hodowlana ma 
charakter stabilny. Odnosi się to zarówno do struktury użytkowania ziemi jak i struktury własności. 
Niekorzystnie rozdrobniona struktura gospodarstw rolnych, występowanie dużej ilości gruntów trudnych do 
uprawy ze względu na lokalizację na stromych stokach powodują niską dochodowość z prowadzenia 
gospodarstwa rolnego.  
 
5. Gospodarka energetyczna  
    Zaopatrzenie w energię elektryczną  
       Gmina jest zelektryfikowana w 100%, energia elektryczna dystrybuowana jest przez PGE Dystrybucja S.A. 
Oddział Skarżysko-Kamienna poprzez napowietrzną linię SN 30 kV relacji GPZ Miechów – RS Książ, a we 
wschodniej części gminy – linię 15 kV. Głównym źródłem zasilania gminy w energię elektryczną jest 
rozdzielnia prądu RS 30/15 kV zlokalizowana w Książu Wielkim. Gmina od kilku lat dokonuje zakupu prądu w 
ramach grupy zakupowej, zrzeszającej sąsiednie gminy. 64  

Na terenie gminy planowana jest budowa linii wysokiego napięcia 110 kV oraz instalacji fotowoltaicznych. Na 
terenie gminy funkcjonuje jedna farma fotowoltaiczna.  
Na terenie gminy nie występują obecnie elektrownie wiatrowe ani wodne. Nie prowadzi się również upraw 
roślinnych do wykorzystania energetycznego (spalania). W gospodarstwach domowych instalowane są 
kolektory słoneczne i ogniwa fotovoltaiczne, które produkują energię elektryczną bezpośrednio z energii 
słonecznej, a tym samym ograniczają pobór energii elektrycznej z sieci energetyki zawodowej.  

 
 

 Zaopatrzenie w gaz  
        Sieć gazowa na terenie gminy jest realizowana sukcesywnie zgodnie z zawartymi umowami o 
przyłączenie do sieci gazowej, przy szczególnym uwzględnieniu i spełnieniu kryteriów efektywności 
ekonomicznej. Mieszkańcy wielu miejscowości korzystają z gazu w butlach, który dostarczany jest przez firmy 
specjalizujące się w dystrybucji gazu. Gazowa sieć wysokoprężna na terenie gminy wykorzystywana jest w 
obrębie miejscowości Książ Wielki. Gazociąg ma średnicę Ø 250 mm i przebiega przez sołectwa: Antolka, 
Cisia Wola, Książ Wielki, dostarczając gaz także na teren przyległych gmin. Źródłem gazu dla gazociągu 
przebiegającego przez gminę jest gazociąg DN 350/300 Batowice – Słomniki i DN 250/200 Słomniki – 
Sędziszów.   
 Zaopatrzenie w ciepło  

https://www.wikiwand.com/pl/Antolka_(wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie)
https://www.wikiwand.com/pl/Moczyd%C5%82o_(wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie)
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       Na terenie gminy brak jest sieci ciepłowniczej, nie występuje centralny ośrodek dostarczający energię 
cieplną. Mieszkańcy ogrzewają budynki dzięki własnym źródłom ciepła opalanym na gaz i paliwo stałe.  
W zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, jak i w wielu budynkach użyteczności publicznej najczęściej 
stosowane są kotłownie węglowe. Tego typu rozproszone źródła niskiej emisji powodują w okresach 
grzewczych znaczny wzrost poziomu zanieczyszczeń w powietrzu. Stopniowo są ona zamieniane na paliwa 
ekologiczne (olej, gaz).  
Obsługa telekomunikacyjna  
      Telefonizacja przewodowa gminy jest na wysokim poziomie, obejmuje swoim zasięgiem wszystkie 
sołectwa. Obsługa abonencka odbywa się za pośrednictwem głównej centrali abonenckiej w Książu Wielkim i 
poprzez cztery podlegające pod nią rozdzielnie łączy. Cały teren gminy objęty jest zasięgiem telefonii 
komórkowej. Na terenie gminy znajdują się trzy stacje bazowe sieci komórkowej: w Moczydle i Mianocicach.  
Na terenie gminy istnieją miejsca z ogólnym dostępem do sieci internetowej, w których mieszkańcy mogą 
korzystać zarówno z dostępu do komputera, jak i z Internetu. 
 
 
 

 CZĘŚĆ II. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W GMINIE KSIĄZ WIELKI  
      
 Gmina Książ Wielki ma 5 164 mieszkańców stale zamieszkujących. W latach 2016-2021 liczba  
mieszkańców zmalała o 2,19 %. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,6 lat i jest  
nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz  
porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.  
Wpływ na liczbę ludności w gminie  
Książ Wielki prócz przyrostu naturalnego ma migracja.  
 

    

 

Biologiczne grupy wieku  w Gminie Książ Wielki w 2021roku przedstawione na powyższym wykresie Ludność 
w wieku do 0-14 lat -15,1%  ,w tym :kobiety 14,6% , mężczyźni 15,6%. 
ludność w wieku od 15-64 lat -63,7% , w tym: kobiety 62,0% , mężczyźni 65,5% 
Ludność  w wieku  od 65 lat i więcej  -21,2 %  w tym: kobiety 23,3%, mężczyźni 18,9%  
 
Tabela nr 4. Urodzenia w Gminie Książ Wielki w latach 2016-2021 



                      
 

Rok Płeć 

 żeńska męska razem 

2016 34 26 60 

2017 31 25 56 

2018 22 35 57 

2019 21 39 60 

2020 14 20 34 

2021 14 17 31 

Ogółem 136 162 298 

 

Tabela 5. Zgony w Gminie Książ Wielki w latach 2016-2021 

Rok Kobiety Mężczyźni Razem 

2016 47 40 87 

2017 46 49 95 

2018 39 35 74 

2019 43 41 84 

2020 47 40 87 

2021 30 38 68 

Ogółem 252 243 495 

 
          Stan cywilny mieszkańców  Gminy Książ Wielki  w 2021 roku przedstawia się następująco: 

Kawalerowie (39,4% ) /  Panny ( 21,4%)     ogółem  28,2%, 

Gmina Książ Wielki  28,2%,Województwo małopolskie 30,6%,Cała Polska 28,8% 

        Żonaci( 57,4%)  /  Zamężne( 54,9%) ogółem  56,2% 

Gmina Książ Wielki  56,2 %,Województwo małopolskie 56,8 %,Cała Polska  55,8% 

       Wdowcy ( 4,0%) / Wdowy ( 20,4%) ogółem 12,4% 

Gmina Książ Wielki  12,4% %.Województwo małopolskie 8,9% %.Cała Polska  9,6%% 

       Rozwiedzeni( 2,9%) /  Rozwiedzione( 3,0%) ogółem 2,9% 
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Gmina Książ Wielki  3,0% %.Województwo małopolskie 3,4% %.Cała Polska  5,0%% 

Tabela 6. Ludność  i dynamika w Gminie Książ Wielki w latach 2016-2021 

Rok Liczba ludności 
zameldowanej na 

pobyt stały 

Liczba ludności 
zameldowanej na 

pobyt czasowy 

Razem 

2016 5214 348 5562 

2017 5194 365 5559 

2018 5179 387 5566 

2019 5157 396 5553 

2020 5101 405 5506 

2021 5066 98 5164 

 

Średnia wieku mieszkańców Gminy Książ Wielki 

         Średnia wieku mieszkańców Gminy Książ Wielki  
Gmina Książ Wielki ma 5 164 mieszkańców, z czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni.  
W latach 2002-2019 liczba mieszkańców zmalała o 10,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,8 lat i jest 
nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz  
porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Mieszkańcy gminy Książ Wielki zawarli w 2019 
roku 25 małżeństw, co odpowiada 4,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla 
województwa małopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. 
 W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. 28,2% 
mieszkańców gminy Książ Wielki jest stanu wolnego, 56,2% żyje w małżeństwie, 2,9% mieszkańców jest po 
rozwodzie, a 12,4% to wdowy/wdowcy. Gmina Książ Wielki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -31. 
Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,28 na 1000 mieszkańców gminy Książ Wielki. W 2021 roku 
urodziło się 31 dzieci, w tym 45,19% dziewczynek i 54,81% chłopców.  
Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów  
wynosi 0,64 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od  
współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.  
W 2018 roku 45,9% zgonów w gminie Książ Wielki spowodowanych było chorobami układu krążenia, 
przyczyną 28,1% zgonów w gminie Książ Wielki były nowotwory, a 7,2% zgonów spowodowanych było 
chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Książ Wielki przypada 16.67 zgonów. Jest to 
znacznie więcej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości 
średniej dla kraju.  
W 2021 roku zarejestrowano 80 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 20 wymeldowań. W tym samym 
roku zameldowano 30 cudzoziemców oraz zarejestrowano 0 wymeldowań.  
57,4% mieszkańców gminy Książ Wielki jest w wieku produkcyjnym, 17,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 
25,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym. 



                      
 

 

    CZĘŚĆ III.  INFORMACJE FINANSOWE     

1.STAN FINANSÓW i MIENIA  GMINY KSIĄŻ WIELKI ZA 2021 ROK. 
       Podstawowym zadaniem gminy jest zaspokojenie podstawowych potrzeb  wspólnoty , czyli wszystkich 
mieszkańców . W celu realizacji tego zadania  gmina prowadzi działalność finansową polegająca na 
pobieraniu dochodów i realizowaniu wydatków . Polityka finansowa gminy Książ Wielki  realizowana jest w 
oparciu o Uchwalę budżetową  , corocznie uchwalaną przez radę Gminy , która określa źródła dochodów  
oraz kierunki wydatkowania środków . Realizacja inwestycji oparta jest o przedsięwzięcia  wyszczególnione w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej  oraz w załączniku do uchwały budżetowej   obrazującym wydatki 
majątkowe. 
        Wymusza to na gminie podejmowanie działań na rzecz zwiększenia efektywności funkcjonowania oraz 
lepszego i racjonalnego wykorzystania publicznych zasobów pieniądza tak ,aby przy danych środkach, 
zadania zostały wykonane celowo ,oszczędnie z zachowaniem zasady najlepszych efektów uzyskanych z 
poniesionych nakładów oraz terminowo. Do pełnego poznania zjawisk i procesów  zachodzących w Gminie 
Książ Wielki oraz ich otoczenia niezbędna jest analiza finansowa .Do podstawowych zadań stawianych przed 
finansami zaliczyć należy :wstępną i rozwiniętą analizę sprawozdań finansowych; 
-analizę wskaźnikową dotyczącą płynności finansowej, samodzielności finansowej, zadłużenia, efektywności 
przedsięwzięć  Gminy Książ Wielki (efektywność realizowanych zadań obecnych i przyszłych);-analizę wyniku 
budżetowego i finansowego oraz czynników go kształtujących. 
Przy analizie finansowej gminy Książ Wielki przedmiotem zainteresowania są takie działania które dokonały 
istotnych zmian w budżecie. Celem analizy jest pokazanie jak władze gminy  zarządzają swoją działalnością.  
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Na sesji Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 17 lutego  2021 roku  Uchwałą nr XIX/149/2021 został 
uchwalony budżet gminy na 2021 rok. 
       Planowane dochody na 01.01.2021 r. to kwota- 34 051 357,32 
       Planowane wydatki            -//-             to kwota-  37 531 415,32 
       Planowane dochody na 31.12.2021 r. to kwota- 32 992 377,52 
      Wykonane dochody            -//-          to kwota  -  33 841 310,30        co stanowi  102,57  % 
      Planowane wydatki            -//-           to kwota-   34 186 850,52 
      Wykonane wydatki            -//-           to kwota-    30 678 557,86         co stanowi 89,74 % 
Na dzień  31 12. 2021 r. budżet gminy Książ Wielki zamknął się  nadwyżką   w kwocie 3 163 059,09                             
, przy planowanym deficycie   w kwocie  1 194 473,00 zł.                              .                                                                                                                                                                             
Planowane  przychody  budżetu w roku 2021 to kwota 1 194 473,00 zł  .Wykonane przychody kwota  
3 163 059,09 zł jest  to zaciągnięta pożyczka  na prefinansowanie  z Banku Gospodarstwa Krajowego  1 194 
466,62 oraz wolne środki  o których mowa  w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 
2 166 960,86 .                                     . 
 Zobowiązania budżetu  to kwota  11 694 466,62 zł  Pozostały do wykupu na lata 2022-2030 obligacje 
komunalne w kwocie 10 500 000,00 zł  zaciągnięte na realizację inwestycji gminnych oraz pożyczka w BGK  w 
kwocie 1 194 466,62 zł. 
Planowane dochody bieżące na  31.12.2021 rok  to kwota 28 228 090,52  zł , 
Wykonane   29 219 706,20 zł  co stanowi   103,51%.  
Planowane dochody majątkowe 4 764 287,00 zł, wykonane  4 621 604,10 zł co stanowi 97 %.  
Wymagalne należności budżetu gminy to kwota 1 236 948,29 zł, w tym z tytułu towarów i usług kwota 
93 174,34 zł. 
Na inwestycje zaplanowano  kwotę 7 696 335,55 zł, zrealizowano 5 196 283,86  zł co stanowi   67,51 % planu 
wydatków inwestycyjnych.  
Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę  26 490514,97 zł, zrealizowano  25 482274,00  zł co stanowi 96,19 %. 
Stan środków finansowych na 31.12.2021r  na rachunkach budżetu gminy to kwota 6 749 540,06 zł.    
                    

      
Tabela nr 4 Plan i wykonanie  dochodów  wg źródeł Gminy Książ Wielki za 2021 r. 

 Rozdział Dział Plan Wykonanie 

 Wykonanie 

planu 

010  Rolnictwo i łowiectwo 881 561,28 881 561,28 100,00% 

  01095 Pozostała działalność 881 561,28 881 561,28 100,00% 

020   Leśnictwo 3 109,00 3 109,81 100,03% 

  02095 Pozostała działalność 3 109,00 3 109,81 100,03% 

400   
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 

gaz i wodę 
623 200,00 623 730,87 100,09% 

  40002 Dostarczanie wody 623 200,00 623 730,87 100,09% 

600   Transport i łączność 242 680,36 251 337,09 103,57% 

  60004 Lokalny transport zbiorowy 158 304,00 166 960,93 105,47% 

  60016 Dro i pu liczne gminne 84 376,36 84 376,16 100,00% 

700   Gospodarka mieszkaniowa 340 086,69 374 576,43 110,14% 

  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 340 086,69 374 576,43 110,14% 



                      
 

750   Administracja publiczna 177 388,24 169 362,81 95,48% 

  75011 Urzędy woje ódzkie 74 803,00 74 794,55 99,99% 

  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 83 110,24 75 091,63 90,35% 

  75056 Spis powszechny i inne 19 475,00 19 475,00 100,00% 

  75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 0,00 1, 3 0, 0% 

751   
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 
1 300,00 1 298,72 99,90% 

  75101 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa 
1 300,00 1 298,72 99,90% 

752   Obrona narodowa 6 0,00 600,00 100,00% 

  75212 Pozostałe wydatki obronne 600,00 600,00 100,00% 

756   

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 

innych jednostek nieposiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

6 112 936,26 6 234 568,00 101,99 

   5601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 25 000,00 30 816,40 123,27% 

  75615 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 

czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych 

od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 

 18 4 0,00 847 036,99 92,23% 

  75616 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 
spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-

prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 

fizycznych 

2 170 163,26 2 109 282,15 97,19% 

  75618 
Wpływy z innych opłat stanowiących do hody jednostek 

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 
88 988,00 95 027,73 106,79% 

  75619 Wpływy z różnych rozliczeń 7 000,00 6 906,70 98,67% 

  75621 
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 
państwa 

2 903 385,00   145 498,03 108,34% 

758   Różne rozliczenia 12 046 419,57 12 046 419,57 100,00% 

  75801 
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytoria nego 
4 786 205,00 4 786 205,00 100,00% 

  75802 
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego 
3 123 430,00 3 123 430,00 100,00% 

  75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 127 7 7,00 4 127 787,00 100,00% 

  75814 Różne rozliczenia finansowe 8 997,57 8 997,57 100,00% 

801   Oświata i wychowanie 764 054,22 706 840,04  2,51 

  80101 Szkoły podstawowe 252 025,77 250 773,05 99,50% 

  80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 14 710,00 14 711,83 100,01% 

  80104 Przedszkola 158 577,00 153 980,61 97,10% 

  80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 63 253,00 63 25 ,59 100,00% 
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  80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 220 060,00 168 698,98 76,66% 

  8 153 

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 
ćwiczeniowych 

55 428,45 55 419,98 99,98% 

851   Ochrona zdr wia 87 800,00 1 083 344,51 ######## 

  85195 Pozostała działalność 87 800, 0 1 083 344,51 1233,88% 

852   Pomoc społeczna 545 924,94 548 567,83 100,42% 

  85202 Domy pomocy społecznej 33 773,00 35 701,50 105,71% 

  85213 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 

integracji społecznej 

9 764,55 9 761,86 99,97% 

  85214 
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki 

na ubezpieczenia emery alne i rentowe 
219 074,00 219 283,80 100,10% 

  85216 Zasiłki stałe 111 324,70 111 018,05 99,72% 

  85219 Ośrodki pomocy społecznej  2 931,00 52 957,28 100,05% 

  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 871,00 2 352,00 125,71% 

  852 0 Pomoc w zakresie dożywiania 90 174,00 90 174,00 100,00% 

  85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 15 643,69 15 643,6 100,00% 

  85295 Pozostała działalność 11 369,00 11 369,00 100,00% 

853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 116 321,8 1  15 830,93 99,96% 

  85311 
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 

niepełnosprawnych 
650 880,90 650 880, 9 100,00% 

  85395 Pozostała działalność 465 440,97 464 950,84 99,89% 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 33 928,00 33 560,64 98,92% 

  85415 Pomo  materialna d a uczniów o charakterze socjalnym 33 928,00 33 560,64 98,92% 

855   Rodzina 6 740 399,78 6 737 177,24 99,95% 

  85501 Świadczenie wychowawcze 5 165 389,95 5 164 940,77 99,99% 

  85502 
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezp eczenia społecznego 

1 556 989,33 1 554 310,79 99,83% 

  85503 Karta Dużej Rodziny 181,83 182,81 100,54% 

  85504 Wspieranie rodziny 1 240,00 1 200,00 96,77% 

  85513 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 

pobierające zasiłki dla opiekunów 

16 598,67 16 542,87 99,66% 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 704 667,31 2 459 731,18 90,94% 



                      
 

  90001 Gospodarka ściekowa i  chrona wód 120 500,00 141 992,43 117,84% 

  90002 Gospodarka  odpadami komunalnymi 1 280 947,00 1 157 039,59 90,33% 

  90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 158 011,31 1 015 487,88 87,69% 

  90015 Oświetlenie ulic, placów i dr g 84 000,00 84 000 00 100,00% 

  90019 
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków   
opłat i kar za korzystanie ze środowiska 

61 209,00 61 211,28 100,00% 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 570 000,00 570 000,00 100 00% 

  92109 Domy i ośrodki kultury, św etlice i kluby 500 000,00 500 000,00 1 0,00% 

  92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 70 000,00 70 000,00 100,00% 

    Razem 32 992 377,52 33 841 310,30 102,57% 

 

 
  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań Rb27 za 2021r. 

Tabela 5 . Wykonanie planu wydatków za 2021rok. 

Dział Rozdział Opis Plan Wykonanie 

Wykonanie 

planu 

010   Rolnictwo i łowiectwo 1 221 476,28 1 219 023,20 99,80% 

  01030 Izby rolnicze 25 000,00 22 547,08 90,19% 

  01095 Pozostała działalność 1 196 476,28 1 196 476,12 100,00% 

400   
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i 

wodę 
620 700,00 603 409,01 97,21% 

  40002 Dostarczanie wody 620 700,00 603 409,01 97,21% 

600   Transport i łączność 930 925,90 929 882,31 99,89% 

  60004 Lokalny transport zbiorowy 204 360,00 204 360,00 100,00% 

  60016 Drogi publiczne gminne 726 565,90 725 522,31 99,86% 

700   Gospodarka mieszkaniowa 1 358 633,19 1 337 248,75 98,43% 

  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 290 382,00 269 236,24 92,72% 

  70095 Pozostała działalność 1 068 251,19 1 068 012,51 99,98% 

710   Działalność usługowa 85 000,00 73 614,64 86,61% 

  71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 80 000,00 69 121,90 86,40% 

  71035 Cmentarze 5 000,00 4 492,74 89,85% 
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750   Administracja publiczna 3 327 392,57 3 306 402,83 99,37% 

  75011 Urzędy wojewódzkie 228 598,57 224 127,38 98,04% 

  75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 144 526,00 144 452,43 99,95% 

  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 358 761,00 2 342 331,07 99,30% 

  75056 Spis powszechny i inne 19 475,00 19 475,00 100,00% 

  75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 26 900,00 26 900,00 100,00% 

  75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 491 144,00 491 129,85 100,00% 

  75095 Pozostała działalność 57 988,00 57 987,10 100,00% 

751   
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz sądownictwa 
1 300,00 1 298,72 99,90% 

  75101 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa 

1 300,00 1 298,72 99,90% 

752   Obrona narodowa 600,00 600,00 100,00% 

  75212 Pozostałe wydatki obronne 600,00 600,00 100,00% 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 302 075,00 272 872,60 90,33% 

  75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 10 000,00 10 000,00 100,00% 

  75412 Ochotnicze straże pożarne 250 000,00 225 056,80 90,02% 

  75414 Obrona cywilna 1 000,00 1 000,00 100,00% 

  75421 Zarządzanie kryzysowe 41 075,00 36 815,80 89,63% 

757   Obsługa długu publicznego 548 176,00 158 864,12 28,98% 

  75702 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz 

innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego 
zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 

144 750,00 144 750,00 100,00% 

  75704 
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb 

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 
403 426,00 14 114,12 3,50% 

801   Oświata i wychowanie 8 039 303,22 7 694 449,95 95,71% 

  80101 Szkoły podstawowe 5 044 983,77 5 044 531,72 99,99% 

  80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 226 183,00 226 169,59 99,99% 

  80104 Przedszkola 866 909,00 859 452,74 99,14% 

  80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 343 184,00 343 169,66 100,00% 

  80113 Dowożenie uczniów do szkół 578 810,00 570 806,10 98,62% 

  80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 27 303,00 13 131,77 48,10% 

  80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 358 683,00 313 928,41 87,52% 



                      
 

  80149 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 
wychowania przedszkolnego 

35 114,00 453,72 1,29% 

  80150 
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 

podstawowych 

423 754,00 188 436,29 44,47% 

  80153 

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych 

55 428,45 55 419,98 99,98% 

  80195 Pozostała działalność 78 951,00 78 949,97 100,00% 

851   Ochrona zdrowia 192 778,00 160 582,22 83,30% 

  85153 Zwalczanie narkomanii 5 000,00 0,00 0,00% 

  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 86 378,00 63 197,30 73,16% 

  85195 Pozostała działalność 101 400,00 97 384,92 96,04% 

852   Pomoc społeczna 1 527 839,94 1 522 400,79 99,64% 

  85202 Domy pomocy społecznej 468 039,00 467 981,90 99,99% 

  85203 Ośrodki wsparcia 10 000,00 9 770,20 97,70% 

  85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 643,00 3 643,00 100,00% 

  85213 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby 

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 

10 233,55 9 761,86 95,39% 

  85214 
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

366 919,00 366 445,45 99,87% 

  85215 Dodatki mieszkaniowe 1 666,00 1 665,63 99,98% 

  85216 Zasiłki stałe 111 969,70 111 018,05 99,15% 

  85219 Ośrodki pomocy społecznej 405 379,00 402 220,01 99,22% 

  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10 166,00 10 164,50 99,99% 

  85230 Pomoc w zakresie dożywiania 112 812,00 112 717,50 99,92% 

  85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 15 643,69 15 643,69 100,00% 

  85295 Pozostała działalność 11 369,00 11 369,00 100,00% 

853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 116 321,87 1 115 516,11 99,93% 

  85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 650 880,90 650 880,09 100,00% 

  85395 Pozostała działalność 465 440,97 464 636,02 99,83% 
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854   Edukacyjna opieka wychowawcza 111 840,00 110 489,98 98,79% 

  85401 Świetlice szkolne 73 212,00 73 200,38 99,98% 

  85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 38 628,00 37 289,60 96,54% 

855   Rodzina 6 822 032,78 6 818 014,27 99,94% 

  85501 Świadczenie wychowawcze 5 182 531,95 5 181 737,81 99,98% 

  85502 
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego 

1 600 149,33 1 597 024,38 99,80% 

  85503 Karta Dużej Rodziny 181,83 181,83 100,00% 

  85504 Wspieranie rodziny 7 045,00 7 002,19 99,39% 

  85508 Rodziny zastępcze 15 526,00 15 525,19 99,99% 

  85513 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki 

dla opiekunów 

16 598,67 16 542,87 99,66% 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 484 600,08 4 879 598,48 65,20% 

  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 911 086,00 2 676 502,13 91,94% 

  90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1 280 947,00 1 222 919,17 95,47% 

  90003 Oczyszczanie miast i wsi 513 200,46 512 838,18 99,93% 

  90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 371 782,62 59 762,50 2,52% 

  90013 Schroniska dla zwierząt 28 006,00 28 005,40 100,00% 

  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 343 160,00 343 153,91 100,00% 

  90095 Pozostała działalność 36 418,00 36 417,19 100,00% 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 337 240,69 323 188,17 95,83% 

  92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 12 000,00 12 000,00 100,00% 

  92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 106 952,69 99 227,51 92,78% 

  92116 Biblioteki 114 864,00 114 864,00 100,00% 

  92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 103 424,00 97 096,66 93,88% 

926   Kultura fizyczna 158 615,00 151 101,71 95,26% 

  92601 Obiekty sportowe 133 615,00 126 101,71 94,38% 

  92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 25 000,00 25 000,00 100,00% 



                      
 

    Razem 34 186 850,52 30 678 557,86 89,74% 

 
3.WSKAŹNIKI BUDŻETOWE GMINY KSIĄŻ WIELKI  ZA 2021 ROK. 
1.Wskaźnik Wb1 – udział dochodów bieżących w dochodach ogółem 

𝑊𝑏1 =
Db

Do
     gdzie Db-Dochody bieżące ( dochody niebędące dochodami majątkowymi ) 

Do –Dochody ogółem 

Dla 2021roku 𝐷𝑏1 =
29 219 706,20

33 841 310,30
= 86,34% 

Wskaźnik Wb1 wskazuje , że w 2021 roku w Gminie Książ Wielki 86,34 % dochodów ogółem stanowią 
dochody bieżące .Dla porównania w 2018 r, wskaźnik wynosił 87,37, a roku 2020 wskaźnik  wynosił 76,63%. 
2.Wskaźnik Wb2 – udział dochodów własnych  w dochodach ogółem 

𝑊𝑏2 =
Dw

Do
     gdzie Dw-Dochody własne ( bez subwencji i dotacji) 

Do –Dochody ogółem 

Dla 2021roku        𝐷𝑏2 =
11 675 100,22

33 841 310,30
= 34,49% 

Wskaźnik Wb2 = 34,49 % wskazuje jaką część dochodów ogółem stanowią  dochody własne. Dla porównania 
w 2018 r, wskaźnik wynosił  28,44%, w 2020r.  wynosił 24,04% 
3. Wskaźnik Wb3 – udział nadwyżki operacyjnej   w dochodach ogółem 

𝑊𝑏3 =
No

Do
     gdzie No-Nadwyżka operacyjna (dodatnia wartość wyniku bieżącego  będącego różnicą 

dochodów bieżących  i wydatków bieżących ) 
Do –Dochody ogółem 

Dla 2021roku          𝐷𝑏3 =  
3 737 432,20

33 841 310,30
= 11,04% 

      Dodatnia wartość wyniku bieżącego ( 3 737 432,20  to różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami 
bieżącymi ) określona jako nadwyżka  operacyjna , wskazuje  na potencjalne zdolności i możliwości Gminy 
Książ Wielki do spłaty zobowiązań  oraz do finansowania  wydatków o charakterze  inwestycyjnym . Udział 
nadwyżki operacyjnej  w dochodach ogółem 11,04% określa stopień  w jakim gmina mogłaby zaciągnąć nowe 
zobowiązania w stosunku do osiąganych dochodów . Im wyższa jest wartość tego wskaźnika , tym większe są 
możliwości inwestycyjne  lub większa możliwość zwiększania wydatków bieżących. Ujemna wartość 
wskaźnika wskazuje na to ,że jst  nie wypracowuje nadwyżki operacyjnej. Dla porównania w 2018 r, wskaźnik 
wynosił  10,77%, w roku 2020  wynosił 7,17%. 
4. Wskaźnik Wb4 – udział wydatków majątkowych   w wydatkach  ogółem 

𝑊𝑏4 =
Wm

Wo
     gdzie: Wm -Wydatki majątkowe 

Wo –Wydatki  ogółem 

Dla 2021roku          𝐷𝑏4 =
5 196 283,86

30 678 557,86
= 16,93% 

Wskaźnik Wb4  dla Gminy Książ Wielki wskazuje ,że 16,93 % wydatków ogółem stanowią wydatki majątkowe 
. Dla porównania w 2018 r, wskaźnik wynosił 31,26%, w roku 2020 wynosił  26,50% 
5. Wskaźnik Wb5– obciążenie  wydatków bieżących  wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń. 

𝑊𝑏5 =
Ww

Wb
     gdzie: Ww -Wydatki  na wynagrodzenia  i pochodne od wynagrodzeń 

Wb –Wydatki  bieżące ( wydatki niebędące wydatkami majątkowymi) 

Dla 2021 roku          𝐷𝑏5 =
10 248 495,21

25 482 274,00
= 40,21 % 
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      Wskaźnik Wb5  dla Gminy Książ Wielki wskazuje ,że  40,21%  % wydatków bieżących  stanowią wydatki na 
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  . Dla porównania w 2018 r, wskaźnik wynosił 44,38%, w roku 
2020 wynosił 38,27 % 
6. Wskaźnik Wb6 – udział nadwyżki operacyjnej  i dochodów  ze sprzedaży majątku  w dochodach ogółem 

𝑊𝑏6 =
No+Sm

Do
     gdzie No-Nadwyżka operacyjna  , Sm –Dochody ze sprzedaży majątku 

Do –Dochody ogółem 

Dla 2021 roku          𝐷𝑏6 =
3 737 432,20+3 507,38

33 841 310,30
= 11,05% 

      Wartość wskaźnika Wb6 = 11,05 %  daje informację , że Gmina Książ Wielki wypracowuje nadwyżkę 
operacyjną . Dla porównania w 2018 r, wskaźnik wynosił 10,82% w roku 2020 wynosił 12,40 %. 
7. Wskaźnik Wb7 – wskaźnik samofinansowania  gminy  

𝑊𝑏7 =
No+Dm

Wm
     gdzie No-Nadwyżka operacyjna  , Dm –Dochody majątkowe  

Wm –Wydatki majątkowe  

Dla 2021 roku          𝐷𝑏7 =
3 737 432,20+4 621 604,10

5 196 283,86
= 160,86% 

     Wartość wskaźnika Wb7 = 160,86 %  daje informację , w jakim procencie Gmina Książ Wielki  finansuje 
inwestycje środkami własnymi czyli jaką ma zdolność do samofinansowania. Im wyższa jest ta relacja  , tym 
mniejsze ryzyko utraty płynności finansowej  w związku z nadmiernymi kosztami  obsługi zadłużenia . Dla 
porównania w 2018 r, wskaźnik wynosił 67,21% w roku 2020 wynosił 121,85 %. 
 
3.2.WSKAŹNIKI   NA MIESZKAŃCA - GMINY KSIĄŻ WIELKI    
1.Wskaźnik WL1 – Transfery bieżące na mieszkańca 

𝑊𝐿1 =
Tb

L
     gdzie Tb-Transfery bieżące (subwencja ogólna i dotacje bieżące) 

L –Liczba mieszkańców stale zamieszkujących Gminę Książ Wielki 

Dla 2021roku          𝑊𝐿1 =
23117436,53

5066
= 4 563,25 𝑧ł 

 Wartość wskaźnika WL1=  4 563,25 zł   daje informację ,ile na 1 mieszkańca gmina Książ Wielki otrzymuje 
środków z zewnątrz. Dla porównania w 2018 r, wskaźnik wynosił  2 728,87 zł. W roku 2019 wynosił 3 412,08 
zł, a w roku 2020 wynosił 3 546,66 
2. Wskaźnik WL2 – Nadwyżka operacyjna na mieszkańca  

𝑊𝐿2 =
No

L
     gdzie No-Nadwyżka operacyjna  

L –Liczba mieszkańców stale zamieszkujących Gminę Książ Wielki 

Dla 2021roku          𝑊𝐿2 =
3737432,20

5066
= 737,74 𝑧ł 

    Wartość wskaźnika WL2 daje informację , że na 1 mieszkańca Gminy Książ Wielki przypada 737,74 zł 
nadwyżki operacyjnej. Dla porównania w 2018 r, wskaźnik wynosił 498,61 zł, w roku 2019 wynosił 439,57 zł, 
w roku 2020 wynosił 483,61 zł. 
3. Wskaźnik WL3–Zobowiązania ogółem na mieszkańca  

𝑊𝐿3 =
Zo

L
     gdzie Zo-Zobowiązania wg tytułów dłużnych ( pożyczki i emisja papierów wartościowych) 

L –Liczba mieszkańców stale zamieszkujących Gminę Książ Wielki 

Dla 2021roku          𝑊𝐿3 =
11694466,62

5066
= 2 308,42 𝑧ł 

Wartość wskaźnika WL3 daje informację , że na 1 mieszkańca Gminy Książ Wielki przypada  2 308,42 zł  
zobowiązań wg tytułów dłużnych. Dla porównania w 2018 r, wskaźnik wynosił 1 556,48 zł., w roku 2019  
wynosił 2 133,03 zł., w roku 2020  wynosił  2 058,41 
3.3.WSKAŹNIKI   DLA   ZOBOWIĄZAŃ  W/G TYTUŁÓW DLUŻNYCH  GMINY KSIĄŻ WIELKI 
1. Wskaźnik WZ1 – udział zobowiązań ogółem  w dochodach  ogółem 

𝑊𝑍1 =
Zo

Do
     gdzie: Do –Dochody ogółem 

Zo –zobowiązania wg tytułów dłużnych  

Dla 2021roku          𝐷𝑍1 =
11 694 466,62

33 841 310,30
= 34,55% 



                      
 
Wskaźnik WZ1  dla Gminy Książ Wielki wskazuje ,że  zadłużenie budżetu sięga 34,55 %  dochodów ogółem. 
Dla porównania w 2018 r, wskaźnik wynosił 33,61%. W roku 2019 wynosił 44,45 %., w 2020 roku wynosił 
30,52 % 
2. Wskaźnik WZ2 – obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia  

𝑊𝑍2 =
O+R

Do
     gdzie: Do –Dochody ogółem 

O –Odsetki od zaciągniętych  pożyczek i emisji papierów wartościowych 
R- Spłata rat kapitałowych  zaciągniętych pożyczek i wykup wyemitowanych papierów wartościowych 

Dla 2021 roku          𝐷𝑍2 =
144 760,00

33 841 310,30
= 0,42% 

Wskaźnik WZ2  dla Gminy Książ Wielki wskazuje ,że z budżetu roczne 0,42  %  dochodów ogółem 
przeznaczane jest na obsługę zadłużenia . Dla porównania w 2018 r, wskaźnik wynosił 7,12%, w roku 2019 
wynosił 9,52 %., w 2020 roku wynosił  2,22%. 
3. Wskaźnik WZ3 – obciążenie dochodów  własnych obsługą zadłużenia  

𝑊𝑍3 =
O+R

Dw
     gdzie: Dw –Dochody własne  

O –Odsetki od zaciągniętych  pożyczek i emisji papierów wartościowych 
R- Spłata rat kapitałowych  zaciągniętych pożyczek i wykup wyemitowanych papierów wartościowych 

Dla 2021 roku          𝐷𝑍3 =
144 760,00

11675 100,22
= 1,23% 

Im większa jest wartość tej relacji , tym większe jest ryzyko wystąpienia niewypłacalności Gminy. Dla 
porównania w 2018 r, wskaźnik wynosił  25,02%, w roku 2019 wyniósł 31,02%., w roku 2020 wynosił 9,23%. 
 
          Gmina ma określone prawne źródła dochodów ,na które może mieć wpływ i wykorzystywać je jako 
instrumenty swojej polityki budżetowej, w tym polityki dochodowej a konkretnie polityki podatkowej, 
realizując cele polityki społecznej i gospodarczej .Tymi instrumentami są podatki lokalne ,w tym przede 
wszystkim podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatek rolny oraz opłaty 
lokalne. Wykorzystywane przez gminę instrumenty w tym zakresie to obniżenie górnych stawek 
podatkowych ,stosowanie ulg, zwolnień, umorzeń, odroczeń, zaniechanie poboru należności. Stosowanie 
tych instrumentów wpływa na poziom realizacji dochodów własnych, a w efekcie również dochodów gminy 
ogółem. Udzielenie podatnikowi pomocy wiąże się jednoczesnym zmniejszeniem dochodów gminy lub 
odsunięciem w czasie terminu ich realizacji.     Do udzielania ulg podatkowych ,umarzania ,rozkładania na 
raty i odraczania terminów płatności należności z tytułu podatków i opłat stanowiących dochody gminy  ,a 
także zwolnienia z obowiązku pobrania bądź ograniczenia poboru tych należności mają zastosowanie 
przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.-Ordynacja podatkowa. 
        
Tabela 6. Skutki finansowe polityki dochodowej gminy Książ Wielki w zakresie dochodów podatkowych za  

lata 2018-2021 . 

 

Skutki obniżenia górnych  
stawek podatków 

Skutki 
udzielonych ulg i 
zwolnień  

Skutki decyzji 
wydanych przez 
Wójta –umorzenia  

Razem skutki 
finansowe  

Ogółem dochody 
podatkowe 

% utraconych dochodów 
podatkowych 

2018 549 641,92 0,00 41071,69 590 713,61 4 991 383,79 11,84% 

2019 559 668,16 0,00 16 638,30 576 306,46 5 725 475,70 10,07 % 

2020 651 701,72 11 059,00 66 901,12 729 667,84 5 464 700,11 13,37 % 

2021 685 225,28 0,00 34 776,13 720 001,41 6 097 656,76 11.80 % 

    Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań rocznych Rb –PDP za lata 2018-2021 

010000000
T…
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4.Ocena  zadłużenia gminy Książ Wielki 

      Gmina Książ Wielki  jak większość  jednostek samorządu terytorialnego  ma potrzeby inwestycyjne  , które 
przekraczają  możliwości  ich budżetów .Dla sprostania potrzeb  gmina sięga po zewnętrzne źródła 
finansowania   takie jak pożyczki i emisja obligacji komunalnych. Dług jest wykorzystywany  w sposób  
właściwy  , stanowi wydajny instrument polityki fiskalnej gminy , umożliwiający  dopasowanie strumieni 
kosztów i korzyści  płynących z aktywów majątkowych w okresie ich „życia” . Rozciągnięcie w czasie obciążeń  
związanych z finansowaniem  wytworzonych „długowiecznych” aktywów umożliwia  w sposób sprawiedliwy  
rozłożyć ciężar budowy infrastruktury gminy  pomiędzy   pokolenie  podatników , którzy będą z tych aktywów 
korzystali. Dokonywanie wydatków publicznych , które nie mają pokrycia w dochodach powoduje 
konieczność zaciągania przez gminę zobowiązań. Brak możliwości spłaty tychże zobowiązań na koniec roku 
budżetowego kreuje w sposób skumulowany (jako saldo ) dług publiczny . Obecne uwarunkowania prawne 
dopuszczają możliwość powstania deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, jednak przepisy 
prawne obligatoryjnie zobowiązują do wskazania źródeł jego pokrycia. Ocenę zadłużenia gminy i 
maksymalnych jego granic dokonuje się w oparciu o regulacje, które wynikają z obowiązujących przepisów 
uregulowanych przez ustawę o finansach publicznych.  Spłatą rat kapitałowych wyemitowanych obligacji 
komunalnych obciążone są budżety gminy do 2030 roku. Podjęte decyzje inwestowania w Rewitalizację 
Książa Wielkiego oraz  Gospodarkę wodno-ściekową na terenie Gminy Książ Wielki III etap   wymusza wzrost 
wskaźnika zadłużenia z 34,55 %  w 2021 roku   po czym zaczyna spadać  systematycznie do 0,00 % w roku 
2030. 
Tabela 7.Kształtowanie się skumulowanego długu publicznego  gminy Książ Wielki w latach 2021-2030 na 

koniec danego roku . 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

11694 466 9 477 000 7 500 00

0 

6 000 00

0 

5 000 00

0 

4 000 00

0 

3 000 00

0 

2 000 000 1 000 000 0,00 

34,55% 32,79% 27,19% 22,56% 18,80% 15,04% 11,28% 7,52% 3,76% 0% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie  WPF za lata 2021-2030 
 

  Zobowiązania finansowe  z tytułu emisji obligacji komunalnych Gminy Książ Wieki  na 31.12.2021 rok 
wynosiły  ogółem  10 500 000,00 zł.      
Emisja obligacji komunalnych  Gminy Książ Wielki przez Bank PKO BP S.A. w Warszawie ul. Puławska 15   
Umowa Emisji z dnia  12.10.2018r.  aneksowana  10.05.2019r. kwota 4 500 000,00zł. Na inwestycje w Gminie 
Książ Wielki. 
Emisja obligacji komunalnych  Gminy Książ Wielki przez Bank PKO BP S.A. w Warszawie ul. Puławska 15   
Umowa Emisji z dnia  25.09.2018r.  kwota 6.000 000,00zł.Zobowiązanie zaciągnięte na inwestycje . 
Pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie ( środki PROW) w kwocie 1 194 466,62 zł. 
 
  5.WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH, OPŁAT LOKALNYCH I NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W 
ROKU 2021 
      Gmina Książ Wielki posiada podpisane umowy cywilnoprawne z 2182 odbiorcami wody z wodociągów 
komunalnych.  
Tabela 8.Zaległości z tytułu umów cywilnoprawnych  na 31.12. 2021r. 

 Zaległości za wodę  Za usługi 
komunalne 

Za czynsze  Za ścieki 

Osoby fizyczne i 
prawne  

45.395,97 10.887,55 26.356,53 6.520,75 

SUMA                                                                          89.160,80 
Źródło:  
 



                      
 
W 2021 roku wystawiono 410 wezwań do zapłaty za wodę. Wysłano 217 wezwań do zapłaty  za wywóz 
nieczystości. Wysłano 52 wezwania do zapłaty  za czynsze z mieszkań komunalnych i czynsze dzierżawne oraz 
wysłano 8 wezwań do zapłaty  za  sprzedaż przydomowych oczyszczalni ścieków. Łącznie wysłano  687  
wezwań do zapłaty zaległości. 
    Tabela 9.Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych  na 31.12. 2021r. 

 Podatek od 
nieruchomości  

Podatek 
rolny 

Podatek 
leśny   

Podatek od 
środków 
transportowych 

Za odpady 
komunalne 

Osoby fizyczne  84 213,15 78 473,78 240,00 31 970,40 73 765,82 

Osoby prawne 115 982,00 15 328,31 253,00 43 082,00 0,00 

RAZEM 200 195,15 93 802,09 493,00 78 052,40 73 765,82 

SUMA                                                                          446 308,46  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań Rb 27 za 2021r 

W 2021 roku wystawiono 1146 upomnień do zapłaty za zaległości podatkowe na kwotę 481 097,61 zł. 
Wystawiono do Urzędu Skarbowego 39 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 40 241,00 zł. 
Tabela 10.Wykonanie dochodów z łącznego podatku ( rolny , od nieruchomości i leśny os. fizyczne) w 
Gminie Książ Wielki na 31.12.2021r. 

  ZAL. POCZ. PRZYPIS ODPIS WPŁATY  ZWROT 
% 
WYKONANIE ZAL. KOŃCOWA 

ANTOLKA 5 390,03 89 181,00 7 380,00 81 041,10 0,00 92,95% 6 149,93 

BOCZKOWICE 4 854,65 103 518,00 11 263,00 93 855,40 212,85 96,43% 3 467,10 

CISIE 7 030,09 47 115,00 2 869,00 43 830,54 189,00 85,11% 7 634,55 

CISIA WOLA 1 972,70 40 664,00 3 998,00 36 355,40 0,00 94,09% 2 283,30 

CZĘSTOSZOWICE 1 933,55 42 551,00 1 065,00 39 095,66 0,00 90,04% 4 323,89 

GIEBUŁTÓW 5 476,94 80 373,00 1 485,00 79 936,41 24,00 94,72% 4 452,53 

GŁ STARA WIEŚ 4 580,26 78 904,00 9 904,60 71 525,26 608,00 96,38% 2 662,40 

GŁ. WRZOSY 3 408,20 32 242,00 260,00 30 310,14 0,00 85,65% 5 080,06 

KONASZÓWKA 2 003,05 80 564,00 1 420,00 78 735,99 90,00 96,92% 2 501,06 

KRZESZÓWKA 5 007,32 49 920,00 1 800,00 49 038,21 0,00 92,30% 4 089,11 

KSIĄŻ MAŁY 4 884,31 59 202,00 1 674,00 57 921,69 0,00 92,80% 4 490,62 

KSIĄZ MAŁY 
KOL. 

1 256,60 70 869,00 3 450,00 67 185,00 0,00 97,83% 1 490,60 

KSIĄŻ WIELKI 47 997,11 256 014,00 17 438,00 237 809,36 424,00 82,84% 49 187,75 

ŁAZY 8 908,11 45 193,00 2 701,00 41 749,48 0,00 81,22% 9 650,63 

MAŁOSZÓW 283,60 35 417,00 1 292,00 34 407,40 262,00 99,24% 263,20 

MIANOCICE 1 368,70 37 169,00 966,00 36 127,40 18,00 96,11% 1 462,30 

MOCZYDŁO 5 302,66 209 648,00 25 044,00 174 283,63 1 054,00 91,22% 16 677,03 
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IV. STAN MIENIA GMINY KSIĄŻ WIELKI 

1.ROZWÓJ GOSPODARCZY GMINY KSIĄŻ WIELKI 

        W 2021 roku zarejestrowano poprzez Urząd Gminy w Książu Wielkim 15 nowych przedsiębiorców,         
w tym: 12 zamieszkałych na terenie Gminy Książ Wielki i mających jednocześnie stałe miejsce wykonywania 
działalności na terenie Gminy Książ Wielki,    2 zamieszkałych na terenie Gminy Książ Wielki, nieposiadających 
stałego miejsca wykonywania działalności, 1 zamieszkałych poza terenem Gminy Książ Wielki i mających 
stałe miejsce wykonywania działalności poza terenem Gminy Książ Wielki.  
       Najczęściej wskazywanym przeważającym przedmiotem działalności tychże przedsiębiorców było:                                                                
01.62.Z- Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich 
(1 przedsiębiorca),  
47.19.Z-Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach                               (1 
przedsiębiorca),  
47.76.Z- Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla 
zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (1 Przedsiębiorca), 
 46.18.Z- Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów      (1 
przedsiębiorca), 
 49.41.Z- Transport drogowy towarów (1 przedsiębiorca), 
 33.14.Z-Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (1 przedsiębiorca),  
81.29.Z- Pozostałe sprzątanie (1 przedsiębiorca),  
74.20.Z – Działalność fotograficzna (1 przedsiębiorca),  
43.91.Z- Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (1 przedsiębiorca),  
32.99.Z- Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana 
(1 przedsiębiorca) 
49.32.Z-Działalność taksówek osobowych (1 przedsiębiorca) 
25.12.Z-Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej  (1 przedsiębiorca) 
96.02.Z-Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (2 przedsiębiorców) 
86.90.A-Działalność fizjoterapeutyczna (1 przedsiębiorca) 
W 2021 r. wpisu o zakończenie działalności gospodarczej, poprzez Urząd Gminy  
w Książu Wielkim dokonało 11 przedsiębiorców, w tym 11 posiadających stałe miejsce wykonywania 
działalności na terenie Gminy Książ Wielki i 0 przedsiębiorców zamieszkałych poza terenem Gminy Książ 
Wielki i mających stałe miejsce wykonywania działalności poza terenem Gminy Książ Wielki. 
      Najczęstszym przeważającym przedmiotem działalności wyrejestrowanych podmiotów było:     47.51.Z – 
Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach      (1 
przedsiębiorca) ,47.99.Z- Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i 
targowiskami (2 przedsiębiorca), 41.20.Z- Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 
mieszkalnych i niemieszkalnych (1 przedsiębiorca), 49.32.Z- Działalność taksówek osobowych (1 
przedsiębiorca), 47.76.Z- Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt 
domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (1 
przedsiębiorca), 47.71.Z- Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (1 
przedsiębiorca), 22.23.Z- produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych       (1 przedsiębiorca), 

RZĘDOWICE 1 964,64 68 262,00 2 731,00 67 938,65 120,00 100,48% -323,01 

TOCHOŁÓW 2 549,44 61 874,00 5 659,43 58 420,69 33,00 99,36% 376,32 

TRZONÓW 6 103,71 71 563,00 4 392,00 68 336,71 609,00 92,43% 5 547,00 

WIELKA WIEŚ 459,53 49 598,00 815,00 47 699,96 118,36 96,63% 1 660,93 

ZARYSZYN 24 375,82 105 336,00 13 104,10 101 261,57 109,00 86,75% 15 455,15 

Razem 147 111,02 1 715 177,00 120 711,13 1 596 865,65 3 871,21 92,79% 148 582,45 



                      
 
43.22.Z- Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (1 
przedsiębiorca), 23.70.Z-Cięcie formowanie i wykańczanie kamienia                           (1 przedsiębiorca), 
86.90.B-działalność pogotowia ratunkowego (1 przedsiębiorca). 

Tabela 11.Klasyfikacja firm według rodzajów prowadzonej działalności gospodarczej w gminie Książ Wielki. 

Rodzaj działalności Liczba firm % 

Handel hurtowy i detaliczny : naprawa 

pojazdów  samochodowych , wyłączając 

motocykle 

62 25,83 

Budownictwo 55 22,92 

Transport i gospodarka magazynowa  33 13,75 

Przetwórstwo przemysłowe  15 6,25 

Działalność profesjonalna , naukowa i 

techniczna  

15 6,25 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna  9 3,75 

Rolnictwo , leśnictwo , łowiectwo i rybactwo 8 3,33 

Pozostała działalność usługowa  10 4,17 

Działalność w zakresie usług administrowania  i 

działalność wspierająca 

8 3,33 

Działalność związana z zakwaterowaniem i 

usługami gastronomicznymi 

6 2,5 

Informacja i komunikacja  6 2,5 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa  4 1,67 

Działalność związana z obsługą  rynku 

nieruchomości 

3 1,25 

Dostawa wody ;gospodarowanie ściekami i 

odpadami  oraz działalność związana z 

rekultywacją  

2 0,83 

Edukacja  2 0,83 

Administracja publiczna  oraz polityka 

gospodarcza i społeczna  

1 0,42 

Działalność związana z kultura, rozrywka i 

rekreacją 

1 0,42 

Razem 240 100% 
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2.INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 

       Mienie komunalne Gminy Książ Wielki, będące w dyspozycji i użytkowaniu jednostek organizacyjnych, 

uwzględniając jego wartość, ujmowaną w prowadzonej ewidencji księgowej w postaci rzeczowego majątku 

trwałego brutto, stanowiło na dzień 31 grudnia  2020  r. kwotę łączną 69 090 369,02   zł. Po uwzględnieniu zużycia 

w postaci umorzenia, wartość netto tego mienia stanowiła  kwotę łączną 30 728 270,06zł . Na dzień 31 grudnia 

2021r. wartość netto  stanowi  kwotę 42 489 906,13 co daje wzrost   ( po uwzględnieniu umorzenia)  o kwotę  

11 761 636,07  zł. 

Zaplanowane wielkości tych środków na koniec  2021 r. w porównaniu do stanu na 31.12.2020 roku. 

przedstawiono w poniższej tabeli: 

Tabela  nr 12.           

 

Wyszczególnienie 

 

Wartość brutto 

 

Umorzenie 

Wartość 

netto 

Stopień 

umorzenia 

Stan na 31.12.2020 r. 69.090.369,02 38 362 098,96 30 728 270,06 55,52 % 

Stan na 31.12.2021 r. 82 284 249,32 39 794 343,19 42 489 906,13  48,36 % 

Planowany stan na 31.12.2022 82 309 841,44 41 994 518,31 40 315 322,83  51,02 % 

 

Wg stanu na dzień 31 grudnia  2021 r. umorzenie środków trwałych będących w użytkowaniu przez wszystkie 

jednostki organizacyjne Gminy Książ Wielki, stanowiło kwotę łączną  39 794 343,19 zł, co wskazuje, że stopień ich 

umorzenia wyniósł   48,36 %. 

Tabela nr13. Struktura  aktywów trwałych Gminy Książ Wielki   w 2021 roku. 

 

L.P. Wyszczególnienie Stan na 

31.12.2020 

Struktura[

%] 

Stan na 

31.12.2021 

Struktura 

1 Rzeczowe aktywa trwałe      78 193 407,01           99,38% 83 532 444,85 99,80 % 

1.1 Środki trwałe 65 996 805,47 83,89% 79 033 357,27       95,22 % 

1.2 Inne środki trwałe 2 646 005,38 3,36% 3 081 413,74 3,72% 

1.3 Inwestycje rozpoczęte        9 550 596,16           12,13%       1 417 673,84         1,69 % 

2. Pozostałe aktywa trwałe 480 105,35 0,62% 169 478,31 0,20% 

2.1 Wartości niematerialne i 

prawne 

164 430,35 0,21% 160 501,31 0,19% 

2.2 Długoterminowe aktywa 

finansowe 

315 675,00 0,41% 8 977,00 0,01% 

2.3 Długoterminowe należności 

budżetowe 

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

 Aktywa trwałe ogółem 78 673 512,36 100% 83 701 923,16 100% 

 

         W strukturze rzeczowych aktywów trwałych największą pozycję stanowią  na dzień 31.12.2021r. rzeczowe aktywa 

trwałe 99,80 % ,w tym środki trwałe 95,22  % , inne środki trwałe 0,20 %. 

Rzeczowe aktywa trwałe wg  stanu na dzień 31. 12. 2021 roku zwiększyły  się o 6,39%  w porównaniu do  31.12.2020 

roku. Związane to jest między innymi z inwestycjami   przyjętymi na stan środków trwałych  w tym: „Rewitalizacja 

Książa Wielkiego”. 

 

 

 

 



                      
 
Tabela nr 14.  Mienie  Gminy Książ Wielki- w podziale na jednostki organizacyjne wg formy dysponowania w 

wartości brutto na dzień 31.12.2021r. 

 

l.

p 

Nazwa 

jednostki  

organizacyjnej 

Grunt

y 

Pow. 

Grunty 

Wartość 

Budynki i 

budowle 

Inne 

środki  

trwałe 

Pozosta

łe 

aktywa 

Razem Form

y  

Dyspo

no- 

wania 

Podstaw

a 

prawna 

1. Urząd Gminy  

W Książu 

Wielkim 

198,439

7 

3 066 379,2

8 

63 066 

830,62 

2 615 503

,95 

1 091 495,

01 

69 840 208,

86 
Własn

ość 

 

2. Szkoła 

Podstawowa w 

Antolce 

0,00 0,00 22 315,69 510311,5

2 

8 006,56 540633,77 Trwał

y 

Zarzą

d 

D.RR.VI

II.SJ.772

3/2-7/03 

3. Centrum Usług 

Wspólnych 

Książu Wielkim 

--- --- ---- 73 445,07 20 398,60 93 843,67 Trwał

y 

Zarzą

d 

 

4. Zespół Szkolno-

Przedszkolny 

W Książu 

Wielkim 

1,5667 125 596,00 7 211 921,05 756 996,2

7 

16 449,00 8110962,32 Trwał

y  

Zarzą

d 

A.N.224

5/97 

5. Szkoła 

Podstawowa 

 W Książu 

Małym 

0,9728 38.920,00 461 817,64 270 745,0

3 

8 617,25 780 099,92 Trwał

y  

Zarzą

d 

D.RR.VI

II.SJ.772

3/2-6/03 

7. Publiczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej  w 

Książu Wielkim 

0,3961 39.610,00 2 291 029,75 227 498,9

5 

16 269,18 2.574 

407,88 
Trwał

y 

Zarzą

d 

A.N.261

0/95 

8. Warsztaty 

Terapii 

Zajęciowej w 

Rzędowicach 

--- --- --- 197 032,0

9 

725,56 197 757,65 własn

ość 

 

9. Gminny 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej w 

Książu Wielkim 

--- --- --- 92 537,86 12 922,50 105 460,36 własn

ość 

 

10

. 

Biblioteka 

Publiczna w 

Książ u 

Wielkim 

--- --- --- 25 364,13 15 510,76 40 874,89 własn

ość 

 

 Razem 201,375

3 

3270505,28 73053914,75 4769434,

87 

1190394,4

2 

82284249,3

2 
  

 

Mienie gminne – grunty. 

Łączna wartość gruntów Gminy Książ Wielki wynosi na dzień 31.12.2021 r. 3 270 505,28 zł  i zwiększyła  się  o kwotę  

271 386,08 zł.    

Wg prowadzonej ewidencji gruntów wynika, że Gmina Książ Wielki według stanu na 31.12.2021. posiadała gruntów 

ogółem 201,3753 ha, co w porównaniu do stanu na  

31.12.2020 r. stanowiło zwiększenie  o 6,6726 ha. 
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Tabela nr 15. Powierzchnia gruntów  z zasobu  komunalnym Gminy Książ Wielki . 

L.P. Miejscowość Stan na dzień 

31.12.2020[ha] 

Stan na dzień 

31.12.2021[ha] 

Dynamika [%] 

1. Antolka 4,9162 4,9162 100 % 

2. Boczkowice 11.0456 11,3600 100,85 % 

3. Cisie 3,7570 3,7570 100 % 

4. Cisia Wola  8,7421 8,7421 100 % 

5. Częstoszowice 10.2161 10,2340 100,18% 

6. Giebułtów  18,8135 17,7942 94,58 % 

7. Głogowiany 3,6750 4,0577 110,41 % 

8. Konaszówka  8,0214 8,0080 99,83% 

9. Krzeszówka 14,579 14,579 100 % 

10. Książ Mały Kolonia 7,6418 7,6418 100 % 

11. Książ Mały 6,7618 6,7618 84,47 % 

12. Książ Wielki 11,4019 11,6520 102,65 % 

13. Łazy 1,3247 6,9727 526,36 % 

14. Małoszów  5,2265 5,2265 100 % 

15. Mianocice 23,2912 23,3866 100,41 % 

16. Moczydło 13,5946 14,2816 107,36 % 

17. Rzędowice  12,7594 12,7594 100 % 

18. Tochołów 4,2540 4,2540 100 % 

19. Trzonów 0,3700 0,6200 167,57% 

20. Wielka Wieś 11,7085 11,4748 98 % 

21. Zaryszyn 12,8949 12,8949 100% 

 Razem 194,7027 201,3753 103,42% 

 

Grunty komunalne Gminy Książ Wielki po weryfikacji z zasobem geodezyjnym Starostwa Powiatowego w Miechowie  

przedstawiają następującą strukturę:  

Tabela nr 16. Wielkość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu netto na dzień 31 

grudnia 2021 r.  

 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie 

Stan na 

31.12.2021r. 

 

Struktura  

1 Grunty                        3 270 505,28                  7,70% 

2 Budynki i lokale                     18 004 127,99                  42,39 % 

3 Obiekty inż. lądowej i wodnej                     20 219 564,05                                      47,60 % 

4 Kotły i maszyny energetyczne 0 0 

5 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego 

stosowania 

60 827,67 0,14% 

6 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne 

branżowe 

62 521,50 0,14% 

7 Urządzenia techniczne                             63 158,39                            0,14% 

8 Środki transportowe 695 285,43                     1,64% 

9 Narzędzia, przyrządy i wyposażenie                           104 938,82                                                 0,25 % 

 RAZEM                      42 480 929,13                  100% 

 



                      
 
Z powyższej tabeli wynika, że w wartości netto środków trwałych dominującą pozycję stanowią trzy grupy: 

obiekty inżynierii lądowej i morskiej 47,60% , budynki i budowle 42,39%, oraz grunty 7,70%. Grupy stanowią 

łącznie 97,69 %  ogólnej wartości . 

Tabela nr 17. Struktura  gruntów Gminy Książ Wielki. 

 

Wyszczególnienie 

Stan na 31.12.2020 

r.[ha} 

Stan na 

31.12.2021r [ha] 

Zmiana stanu 

31.12.2020r. – 

31.12.2021r. 

Struktura[ 

%] 

31.12.2021 

Grunty ogółem  194,7027 201,3753 +6,6726 100 % 

w tym :     

-rolne 20,8750 21,7760 +0,9010 10,82% 

-działki pod drogami 145,0149 152,1252 + 7,1103            

75,55% 

-lasy 12,2334 12,2334 0,00 6,07% 

-działki zabudowane 11,3641 11,3641 0,00 5,64% 

-pozostałe 5,2153 3,8766 - 1,3387 1,92% 

W strukturze  gruntów Gminy Książ Wielki dominują  grunty pod drogami 75,55 %,  rolne 10,82% , znaczącą 

pozycję zajmowały  lasy  6,07 %   oraz działki zabudowane  5,64% 

Wartości niematerialne i prawne  

Tabela nr 18. Wartości niematerialne i prawne 

Stany oraz plany 

na dzień: 

 

Ilość 

 

Wartość brutto 

 

Umorzenie 

 

Wartość netto 

 

Stopień 

umorzenia 

31.12.2020 r. 317 164 430,35 164 430,35 0,00    100 % 

31.12.2021r. 332 160 501,31 160 501,31 0,00 100% 

Plan na31.12.2022  334 161 232,13 161 232,13 0,00     100% 

 

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.  
Tabela nr19. 

Forma dysponowania nieruchomości jednostki samorządu terytorialnego- Gmina Książ Wielki za okres 

31.12.2020-31.12.2021r. 

 

Forma dysponowania  

nieruchomościami 

Powierzchnia 

 (m2) 

Uzyskana kwota 

zł 

Sprzedaż nieruchomości(działki ) 0,0084 3 507,38 

Oddanie nieruchomości w dzierżawę 22,2937 67 013,06 

Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste  0,5242                              1 058,18 

Wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych    2,5074 146 114,01 

Oddanie nieruchomości w trwały zarząd   2,9356 Nieodpłatnie 

Komunalizacja działek                          7,3417 73 471,00 

Gmina Książ Wielki z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych realizuje następujące 

dochody budżetowe : 

 

 

 



 30 

Tabela nr 20.Dochody  z użytkowania  majątku Gminy Książ Wielki. 

 

Wyszczególnienie 

Wykonanie za 

2020r 

Zmiana +/- Wykonanie za 

2021 r. 

% wykon. planu 

rocznego 

Dochody z dzierżawy i 

najmu  

198 320,77 +12 053,60 210 374,37            105,19% 

Dochody z wieczystego 

użytkowania 

492,98            +565,20                     1 058,18    134,80% 

Dochody ze sprzedaży 

mienia 

1 800 425,64 -1 796 918,26                     3 507,38                          100,11% 

Dochody z usług 

komunalnych świadczonych 

sprzętem gminnym 

104 998,44 +9 237,56 114 236,00         126,93 % 

Dochody z dzierżawy 

obwodów łowieckich 

3 108,66 +1,15 3 109,81 100,03% 

Razem 2 083 094,46 X 332 285,74  111,73% 

 

 

2.2.Infrastruktura wodociągowa  
       Pod terenem całej gminy rozciąga się Główny Zbiornik Wód Podziemnych Niecka Miechowska SE o Nr 
409. Ma on powierzchnię 2975 km ² i zasoby dyspozycyjne równe 437 962 m³/dobę. Ze względu na swoje 
rozmiary zajmuje część województw małopolskiego i świętokrzyskiego. Zbiornik ten ma charakter 
szczelinowo — porowy. W Niecce Miechowskiej wody znajdują się w dwóch poziomach: głębszym — w 
piaskowcach i piaskach i płytszym w marglach, opokach i gezach. Wody występujące w piaskowcach mają 
małe znaczenie gospodarcze ze względu na występowanie ich na głębokościach dochodzących do 800 m w 
centrum Niecki. Zasilanie zbiornika odbywa się przez bezpośrednią infiltrację wód opadowych, przez dopływ 
wód z piętrz czwartorzędowego na obszarze gdzie brak jest izolacji oraz przez dopływ wód podziemnych z 
terenów sąsiednich.  
Wody występujące w utworach wapienno — marglistych są głównym źródłem zaopatrzenia w wodę 
głębinową ujmowaną przez studnie wiercone i kopane. Wydajności studni wierconych wykonanych na 
terenie gminy wahają się od 0,3 m³/h do 110 m³/h, a ich przeciętna głębokość wynosi od 20 do 140 m. 
Gmina Książ Wielki jest zwodociągowana w 98%, co zalicza ją do obszarów o wysokim stopniu zaopatrzenia 
ludności w wodę. Woda dostarczana do wodociągów grupowych gminy (wodociągi Antolka, Boczkowice, 
Moczydło, Rzędowice i Zaryszyn) jest pobierana ze studni głębinowych i charakteryzuje się dużą czystością. 
Studnie głębinowe ujmujące wody mają wydajność od 7,6 m³/h do 110 m³/h. Ujmowana woda nie wymaga 
procesów uzdatniania, a po jej dezynfekowaniu podawana jest do sieci. Sieć wodociągowa na terenie gminy 
wykonana jest z PCV, a jej łączna długość wynosi 144,57 km. Do sieci wodociągowej wykonano 1 463 
przyłączy domowych. Pozostałe 2% mieszkańców gminy korzysta z wody z przyzagrodowych studni 
kopanych. 
                 

Własnością gminy są wybudowane wodociągi. Długość sieci wodociągowej to 140,2 km 
➢ WODOCIĄG Książ Wielki –Rzędowice – długość sieci to 50.5. Obejmuje 9 sołectw, wyposażony jest w 2 

studnie, zbiornik ogrodzony i urządzenia . 
➢ WODOCIĄG Boczkowice – długość sieci to 26.5 km, Obejmuje 5 sołectw. Wyposażony jest w studnię, 

zbiornik i urządzenia .(Fot. Poniżej ujęcie wody wraz z Remizą OSP w Boczkowicach oraz ujęcie wody  w 
Rzędowicach) 



                      
 

➢  
➢ WODOCIĄG Antolka -  długość sieci to 44.8 km, Obejmuje 6 sołectw. Wyposażony jest w 2 studnie i 

zbiornik . 
➢ WODOCIĄG Zaryszyn – długość sieci to 8.4 km, Zaopatruje w wodę jedną wieś, posiada jedną studnię i 

zbiornik.  
➢ WODOCIĄG Moczydło – długość sieci wynosi 6,842 km, zbiornik wyrównawczy. Zaopatruje w wodę jedną 

wieś, posiada jedną studnię z urządzeniami . 
2.3. Oczyszczalnie  ścieków  
           Długość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Książ Wielki wynosi 14,8 km, z czego większość, 10,1 km 
wykonana jest na terenie miejscowości Książ Wielki, a pozostała część 4,7 km na terenie miejscowości Wielka 
Wieś. Przyłączonych  jest 185 budynków tym 262 gospodarstw domowych Stan obecny skanalizowania 
gminy w zestawieniu ze stanem zwodociągowania jest niezadowalający i powinien w najbliższych latach ulec 
znacznej poprawie. Planowane jest w kolejnych latach wybudowanie sieci kanalizacyjnej dla części 
miejscowości: Głogowiany Stara Wieś, Głogowiany Wrzosy, Rzędowice, Konaszówka, Mianocice i 
Częstoszowice.  

 
Z uwagi na duże rozproszenie zabudowy, większa inwestycja w infrastrukturę kanalizacji sieciowej może nie 
przynieść pożądanego efektu ekonomicznego. Dlatego też w gminie wykorzystywane są przydomowe 
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oczyszczalnie ścieków w liczbie 552 szt., pracujące w oparciu o metodę drenażu rozsączającego. Wszystkie 
tego typu obiekty nie przekraczają przepustowości 5 m3/dobę. Pozostali mieszkańcy gminy korzystają ze 
zbiorników bezodpływowych – 1280 szt. Funkcjonuje 1 stacja zlewna, do której ścieki ze zbiorników są 
dowożone wozami asenizacyjnymi.  
Obecnie na terenie gminy funkcjonuje jedna zbiorcza oczyszczalnia ścieków „BIOVAC” w miejscowości Książ 
Wielki o przepustowości 200 m3/dobę, która przyjmuje w ciągu roku ok. 43 dam3 ścieków od 1177 
mieszkańców. Działa ona w technologii SBR (Sequencing Batch Reactor), metodzie stosowanej do 
oczyszczania niewielkiej ilości ścieków.  
2.4. Infrastruktura drogowa  
        Na sieć dróg gminy Książ Wielki składają się drogi gminne, powiatowe oraz droga krajowa. Sieć dróg 
gminnych umożliwia dojazd do wszystkich miejscowości, zarówno wewnątrz gminy jak i do sąsiednich 
miejscowości. Drogi te mają zróżnicowaną nawierzchnię. Przez gminę prowadzi droga krajowa klasy głównej 
ruchu przyspieszonego.  
Przez gminę Książ Wielki przebiega łącznie 170,5 km dróg o nawierzchni twardej (w tym ulepszonej i 
utwardzonej). Wskaźnik gęstości dróg twardych wynosi 123,8 km/100 km2.  
W kontekście infrastruktury komunikacyjnej istotnym czynnikiem rozwoju jest położenie w sąsiedztwie trasy 
europejskiej E77 z Pskowa (Rosja) do Budapesztu. Na odcinku krajowym jest to droga krajowa nr 7 Warszawa 
– Kraków, przebiegająca przez gminę w układzie północ – południe na długości 15,1 km.  
Sieć dróg powiatowych jest niejednorodna. Obok dróg spełniających kryteria tej kategorii występują odcinki 
tras mających znaczenie lokalne, łączące poszczególne sołectwa ze sobą lub z podstawową siecią dróg:  
1. nr 1191 K Podleśna – Antolka – Giebułtów,  
2. nr 1192 K Podleśna Wola – Łazy – Rzędowice,  
3. nr 1193 K Chrapy – Przybysławice – Książ Wielki,  
4. nr 1194 K gr. woj. – Kozłów – Książ Wielki – Słaboszów,  
5. nr 1199 K Wierzbica – Książ Wielki,  
6. nr 1214 K Małoszów – Janowice,  
7. nr 1216 K Kowalów Dolny – Wodacz – Moczydło,  
8. nr 1217 K Moczydło przez wieś,  
9. nr 1218 K Moczydło – Boczkowice,  
10. nr 1219 K Książ Wielki – Zaryszyn – Nawarzyce,  
11. nr 1221 K Kol. Książ Mały – Słaboszów.  
Łączna długość dróg powiatowych wynosi 71,5 km.  
Jezdnia drogi krajowej posiada nawierzchnię bitumiczną, a dróg powiatowych na długości 64,3 km – 
bitumiczne, 2,6 km – tłuczniowe, 4,6 km – gruntowe. 87  

       Od wiosny 2021roku  trwa budowa małopolskiego odcinka drogi ekspresowej S7 Moczydło–Miechów. 
Fragment będzie mieć 18,7 km długości, zaplanowano dwa węzły (Książ i Miechów), dwa miejsca obsługi 
podróżnych (Giebułtów i Tochołów), a także 20 przepustów o funkcji ekologicznej oraz 24 obiekty 
inżynieryjne. Zaawansowanie robót na tym odcinku   wynosi  już niemal  50 proc. 



                      
 

           

W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa- po dwa pasy ruchu oraz rezerwa na trzeci 
pas na odcinku Moczydło - węzeł Miechów, o długości prawie 19 km. Wybudowane zostaną dwa węzły 
drogowe: Książ i Miechów, 24 obiekty inżynierskie, 20 przepustów o funkcji ekologicznej oraz dwa miejsca 
obsługi podróżnych: MOP Giebułtów 
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Rysunek 12. Kategorie dróg na terenie gminy Książ Wielki  
       Stan dróg na terenie gminy można określić jako zadowalający. Droga krajowa nr 7 prowadzi ciężki ruch 
tranzytowy zagrażający zarówno mieszkańcom, jak i znajdującym się w bardzo bliskiej odległości obiektom 
budowlanym. Istotną kwestią jest więc dążenie do ograniczenia ilości zabudowy pojawiającej się w bliskim 
sąsiedztwie uciążliwej drogi krajowej.  
 

          
 
Uzupełniający układ stanowią dogi gminne występujące w liczbie 33, o łącznej długości 77,960 km, w tym o 
nawierzchni asfaltowej – 54,350 km, tłuczniowe – 11 km i gruntowej – 12,600 km.  
Obok wyżej wymienionych dróg zakwalifikowanych do sieci dróg publicznych istnieje szereg dróg 
ogólnodostępnych o nawierzchni utwardzonej, spełniającej wymogi dróg publicznych. Należy do nich sieć 
ulic w Książu Wielkim (6,4 km) oraz drogi w sołectwach: Antolka (1,5 km), Rzędowice (0,4 km), Mianocice 
(1,5 km).  
W posiadaniu gminy  Książ Wielki znajdują się 4 mosty – 218 m2 .  
➢ Przy drogach gminnych znajduje się 32 wiaty przystankowe będące własnością Gminy Książ Wielki  

➢ Gmina Książ Wielki posiada  wysypisko śmieci we wsi Mianocice, ogrodzone wyposażone w wagę -
przekazane w bezpłatne użytkowanie  Spółce z o.o. Składowisko Odpadów Mianocice. 

➢ W Gminie Książ Wielki znajduje się Centrum  rekreacyjno- sportowe  z parkingiem Boiska sportowe 
ORLIK  oraz stadion sportowy. W Antolce boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią  

 
 



                      
 
2.5.Wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych 
Na wyposażeniu gminy jest 11samochodów OSP w tym: 
➢ 1 marki Jelcz,( OSP Książ Mały) 
➢ 2 marki ŻUK,( OSP Głogowiany , OSP Krzeszówka) 
➢ 6 samochodów Volkswagen ( OSP Książ Wielki, OSP Giebułtów, OSP Boczkowice, OSP Łazy, OSP 

Moczydło, OSP Trzonów) . 
➢ Opel Vivaro – OSP Książ Mały , 
➢  STEYR – OSP Moczydło 
➢ Na terenie gminy znajduje się 10 budynków OSP . 

➢  
Fot. Remiza OSP w Książu Małym                                                  Fot. Remiza OSP w Trzonowie 

     
Fot. Remiza OSP w Giebułtowie                                            Fot. Remiza OSP w Książu Wielkim 
2.6.  Wyposażenie Gospodarki  Komunalnej  
Gospodarka komunalna  działa  przy  Urzędzie  Gminy jest: wyposażona : 
➢ samochód IVECO DAOLY. 
➢ ciągnik rolniczy Ursus – 912 wraz z trzema przyczepami , 
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➢ beczką asenizacyjną , 
➢ pługiem do odśnieżania,  
     

                          
➢ ciągnik FENDT 312  z beczką asenizacyjną , 
➢ spychacz typu DT-75 , 
➢ kosiarka ciągnikowa ,  
➢ kosiarka samobieżna , 
➢ walec drogowy.  

 
2.7. Własnością gminy jest 6 samochodów w tym:  
➢ Mercedes,  
➢ Volkswagen- Carawella ( w użytkowaniu Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rzędowicach) , 
➢ Mercedes-Benz Sprinter ,  
➢ Volkswagen- transporter ( użyczony dla  Stowarzyszenia Mirów)   
➢ oraz Mercedes- Benz 
W posiadaniu gminy znajduje się 6   szkół z budynkami gospodarczymi i ogrodzeniami,  
 dom nauczyciela oraz dwa mieszkania w szkole podstawowej w Antolce   
Budynek Publicznego Ośrodka  Zdrowia w Książu Wielkim  oddany w trwały zarząd. 
2 budynki Szkół, Przedszkole Samorządowe  i sala gimnastyczna oddane w trwały zarząd. 
 
7 świetlic wiejskich   w Zaryszynie , Konaszówce, w Cisiu, w Tochołowie , w Antolce, w Mianocicach, w 
Głogowianach Wrzosach. 



                      
 

 
Fot. Świetlica wiejska w Zaryszynie        Fot. Świetlica  wiejska w Mianocicach 

Fot. Świetlica wiejska w Konaszówce                                         Fot. Świetlica wiejska w Tochołowie

ot. Świetlica wiejska w Cisiu                                    Fot. Świetlica wiejska w Antolce 
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3.ZREALIZOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE  W  2021 ROKU 

                                        
                                       Fot. Rynek w Książu Wielkim 
Tabela 21. Zadania inwestycyjne przyjęte na stan środków trwałych w 2021 roku. 
 

Lp.  Zadania inwestycyjne przyjęte na stan środków 
trwałych w 2021 roku. 
  

Uzyskane  
dofinansowan
ie 

Zwiększenia 
 majątku trwałego 

1.  Zakupiono Kosiarkę  John Deere X3606  0,00 18 000,00 

2. Zakupiono kontener na boisko  sportowe w Książu Wielkim 0,00 28 300,00 

3. Przebudowano drogę wewnętrzną Głogowiany  Stara Wieś                        302 793,05 

4. Utwardzono teren wokół bloku, ul. Do Grodziska  w Książu 

Wielkim 
            0,00                      109 708,48 

5. Wyremontowano  salę i wc w remizie OSP Łazy              0,00                       75 000,00                       

6. Przebudowano drogę gminną Boczkowice-Kalina Wielka               0,00 148 534,80                                    

7. Przebudowano drogę dojazdową do pól Pokusa-Konaszówka 

na kwotę 23 710,41 zł, 
0,00 23 710,41 

8. Przebudowano drogę wewnętrzną do gruntów rolnych 

Boczkowice-Kopeć  
130 000,00 262 121,79 

9. Zakupiono pług do odśnieżania   0,00 33 579,00 

10. Wyremontowano pomieszczenia mieszkalne w  budynku 

komunalnym w  Wielkiej Wsi  
0,00 62 000,00 

11. Zamontowano wiatę blaszaną na gromadzenie odpadów przy 

Urzędzie Gminy  
0,00 24 600,00 

12. Wymieniono oprawy oświetleniowe na ledowe w 

miejscowości Książ Wielki  
0,00 34 344,11 

13. Wykonano termomodernizację budynku mieszkalnego na 

ulicy Krakowskiej przeprowadzoną  w ramach projektu” 

Rewitalizacja Gminy Książ Wielki”  

85 649,82 155 392,56 

14. Wykonano   termomodernizację Domu Nauczyciela w Książu 

Małym przeprowadzoną  w ramach projektu „Rewitalizacja 

Gminy Książ Wielki” 

178 573,65 321 316,13 

15. Wykonano termomodernizację budynku mieszkalnego Książ 

Wielki na ulicy Podzamcze przeprowadzoną  w ramach 

projektu „Rewitalizacja Gminy Książ Wielki”  

237 891,54 483 473,63 

16. Przebudowano szkołę w Rzędowicach na Warsztaty Terapii 

Zajęciowej w ramach projektu „Rewitalizacja Gminy Książ 

Wielki”  

1178 729,28 1 720 857,99 



                      
 
17. Przebudowano szkołę w Rzędowicach na Dzienny Dom 

Seniora w ramach projektu „Rewitalizacja Gminy Książ 

Wielki”   

1178 729,28 1 625 346,47 

18.  Droga dojazdowa do WTZ i Domu Seniora wraz z 

parkingiem w ramach projektu „Rewitalizacja Gminy Książ 

Wielki”  

0,00 277 623,04 

19.  Ogrodzenie Urzędu Gminy wraz z 2 bramami w ramach 

projektu „Rewitalizacja Gminy Książ Wielki” 
0,00 45 999,54 

20. Wybudowano parking przy Sali konferencyjnej Urzędu 

Gminy w ramach projektu „Rewitalizacja Gminy Książ 

Wielki”  

114 000,00 159 055,00 

21. Wybudowano  drogę asfaltową do Domu Nauczyciela Książ 

Mały w ramach projektu „Rewitalizacja Gminy Książ Wielki”  
115 763,40 198 830,55 

22. Przebudowano ulicę Murarską w Książu Wielkim w ramach 

projektu „Rewitalizacja Gminy Książ Wielki”  
227 769,31 430 279,63 

23. Zakupiono i zamontowano  toaletę publiczną w ramach 

projektu „Rewitalizacja Gminy Książ Wielki”   
0,00 145 031,88 

24. Przyjęto na stan fontannę znajdująca się na Rynku Książ 

Wielki w ramach projektu „Rewitalizacja Gminy Książ 

Wielki”   

336 286,35 503 953,77 

25. Przyjęto na stan oświetlenie  parkingu naprzeciw  Banku 

Spółdzielczego  wykonane  w ramach projektu „Rewitalizacja 

W Gminie Książ Wielki”  

70 298,25 122 805,30 

26. Przyjęto na stan oświetlenie placu przed kościołem św. 

Wojciecha wykonane  w ramach projektu Rewitalizacja w 

Gminie Książ Wielki”  

70298,25 122 805,31 

27. Przyjęto na stan Plac przed kościołem Św. Wojciecha  

wykonany  w ramach projektu Rewitalizacja w Gminie Książ 

Wielki”  

 

734 421,41 915 487,89 

28. Przyjęto na stan przebudowę ulic Szkolnej i Toporczyków w 

Książu Wielkim  wykonaną  w ramach projektu 

„Rewitalizacji w Gminie Książ Wielki 

 

448 556,76 598 075,68 

29. Przyjęto na stan parking naprzeciw  Banku  Spółdzielczego 

wykonany  w ramach projektu Rewitalizacja w Gminie Książ 

Wielki” 

 

596 789,35  901,30351 

30. Modernizacja pomieszczeń  świetlicy Książ  Mały Kolonia  

 
0,00 38 021,58 

31. Zakupiono sprzęt elektroniczny do głosowania w Sali 

Konferencyjnej  przy Urzędzie Gminy w Książu Wielkim 

 

0,00 30 750,00 

32. Zakupiono Unit Stomatologiczny dla Publicznego Ośrodka 

Zdrowia  
1 000,00 46 000,00 

33. Zakupiono Aplikator Skanujący do Laseroterapii dla 

Publicznego Ośrodka Zdrowia  

 

4 650,01 9 650,01 

34. Zakupiono Ciągnik Fend 516 VARIO w ramach projektu 

PROW  
349 965,00                     550 559,09 

35. Przebudowa odcinka wodociągu  Książ Wielki w ramach 

projektu PROW  
40 129,72                        63 067,30 

36. Przebudowa odcinka wodociągu  Giebułtów w ramach 

projektu PROW  
16 617,92                        28 107,74 
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37. Przebudowa odcinka wodociągu Tochołów w ramach 

projektu PROW  
58 251,78 99 627,50 

38. Przebudowa odcinka wodociągu Boczkowice w ramach 

projektu PROW  
36 163,65 68 284,54 

39. Przebudowano odcinek  wodociągu  Książ Wielki 

Częstoszowice w ramach projektu PROW  
177 078,85 261 910,01 

40. Przebudowano odcinek wodociągu  Książ Mały Kolonia w 

ramach projektu PROW   
24 985,75 41 258,90 

41. Przebudowano odcinek wodociągu  Małoszów w ramach 

projektu PROW  
12 565,42 21 738,90 

42. Przebudowano odcinek  wodociągu  Częstoszowice w ramach 

projektu PROW 
58 475,53 60 466,80 

43. Przebudowano odcinek wodociągu  Trzonów w ramach 

projektu PROW 
13 476,41 32 629,61 

44. Zakupiono działkę nr 255 o pow. 0,9070 ha w Moczydle  pod  

budowę Remizy OSP 
0,00 132 298,38 

45. Zakupiono działkę pod drogę nr 310/1 o pow. 0,0394 ha w 

miejscowości Boczkowice  
0,00 7 352,76 

46. Przyjęto na stan działki nr 247/10 o pow.0,0211 ha, nr 247/9 o 

pow.0,0183 ha, nr 247/7 o pow.0,0209 ha, nr 247/4 o 

pow.0,0351 ha położone w miejscowości Mianocice  

komunalizacja 954,00 

47. Przyjęto na stan działkę nr 365/4 o pow.0,0725 ha położoną w 

miejscowości Moczydło   
komunalizacja 725,00 

48. Przyjęto na stan działkę nr 312/1 o pow.0,0400 ha, nr 384 o 

pow.0,2100 ha, w miejscowości Trzonów 
komunalizacja           2 500,00 

49. Przyjęto na stan działki nr 35 o pow.0,2500 ha, nr 348 o 

pow.0,0560 ha, nr 349 o pow.0,5380 ha, nr 347 o pow.0,044 

ha, nr 343 o pow.0,0910 ha, nr 341 o pow.0,8880, nr 340 o 

pow.0,6090 ha, nr 363/1 o pow.0,2180 ha, nr 359/2 o 

pow.0,0660 ha, nr 358/1 o pow. 0,00060ha, nr 369 o 

pow.0,0210 ha, nr 362 o pow.0,0360 ha, nr 361 o pow.0,3140 

ha, nr 357 o pow.0,1740 ha, nr 355 o pow.0,4770ha , nr 354 o 

pow.0,1450 ha, nr 352 o pow.0,2000 ha , nr 374/1 o 

pow.0,0408 ha, nr 105/1 o pow.0,0651 ha, nr 360/2 o 

pow.0,065 ha, nr 365/1 o pow.0,7460 ha, nr 356 o pow.0,5270 

ha, nr 364 o pow.0,064 ha,   w miejscowości Łazy  

komunalizacja                    56 409,00 

50. Przyjęto na stan działkę nr 532 o pow.0,2750  ha w 

miejscowości Boczkowice   
komunalizacja                      2 750,00 

51. Przyjęto na stan działkę nr 279 o pow.0,3827 ha  w 

miejscowości Głogowiany  
Komunalizacja                       3 827,00 

52. Przyjęto na stan działkę nr 601/12 o pow.0,083 ha, nr 822 o 

pow. 0,0033 ha,  nr 777/51 o pow. 0,0096 ha , nr 906/1 o 

pow.0,0205 ha , nr 601/26 o pow.0,0838 ha , nr  696/1 o 

pow.0,4233 ha w miejscowości Książ Wielki  

Komunalizacja                       6 235,00 

53. Przyjęto na stan działkę nr 688/23 o pow.0,0154 ha    na 

podstawie zamiany działek 

 

0,00                    26 032,68 

54. Przebudowano drogę wewnętrzną Głogowiany  Stara Wieś  

 

150 000,00                   302 793,05 

55 Przyjęto na stan  termomodernizację Urzędu Gminy w Książu 

Wielkim wraz z budowa Sali konferencyjnej przeprowadzoną  

w ramach projektu „Rewitalizacja Gminy Książ Wielki:” 

 

      812 095,20                   1 399 717,80 

 Razem 7 459 211,89 13 143 996,16 
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Fot. Wykonany plac przed remizą OSP w Łazach 

 

 
 

Fot. Termomodernizacja remizy OSP w Łazach.

                

Tabela nr  22.Plan i realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wielki za 2021r. 
 

Lp. Wyszczególnienie 

Plan 2021 – 

UCHWAŁA WPF 

Plan 2021 – 

ZMIANA WPF  Wykonanie 2021 

Wykonanie 

planu 

(względem 

zmiany)   

1 Dochody ogółem 34 051 357,32 32 815 066,05 33 841 616,95 103,13% 

  

1.1 Dochody bieżące, z tego: 25 853 999,75 28 210 779,05 29 220 012,85 103,58% 

  

1.1.1 
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku 

dochodowego od osób fizycznych 
2 863 385,00 2 863 385,00 3 099 423,00 108,24% 

  

1.1.2 
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku 
dochodowego od osób prawnych 

30 000,00 40 000,00 46 075,03 115,19% 

  
1.1.3 z subwencji ogólnej 8 930 898,00 9 426 433,00 9 426 433,00 100,00% 

  

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 8 205 420,75 9 735 314,19 10 705 309,63 109,96% 

  

1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym: 5 824 296,00 6 145 646,86 5 942 772,19 96,70% 

  

1.1.5.1 z podatku od nieruchomości 1 300 000,00 1 300 000,00 1 150 893,75 88,53% 

  

1.2 Dochody majątkowe, w tym: 8 197 357,57 4 604 287,00 4 621 604,10 100,38% 

  

1.2.1 ze sprzedaży majątku 193 783,00 47 286,69 47 290,38 100,01% 

  

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 8 003 574,57 4 557 000,31 4 574 313,72 100,38% 

  

2 Wydatki ogółem 37 531 415,32 34 009 539,05 30 678 557,86 90,21% 
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2.1 Wydatki bieżące, w tym: 24 499 351,75 26 233 245,46 25 482 274,00 97,14% 

  

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 466 444,00 10 308 489,36 10 117 791,19 98,15% 

  

2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: 488 782,00 403 426,00 14 114,12 3,50% 

  

2.1.2.1 
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 
zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 

488 782,00 403 426,00 0,00 0,00% 

  
2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 260 000,00 150 000,00 144 750,00 96,50% 

  

2.1.3.1 

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 

zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie 
nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu 

lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez 

odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 

10 000,00 4 000,00 0,00 0,00% 

  

2.1.3.2 
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 
zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 

zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 

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

  

2.1.3.3 
pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 

spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 
0,00 0,00 0,00 0,00% 

  

2.2 Wydatki majątkowe, w tym: 13 032 063,57 7 776 293,59 5 196 283,86 66,82% 

  

2.2.1 
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 

ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: 
13 032 063,57 7 776 293,59 5 196 283,86 66,82% 

  

2.2.1.1 
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne 
798 525,00 50 000,00 40 000,00 80,00% 

  
3 Wynik budżetu -3 480 058,00 -1 194 473,00 3 163 059,09   

  

3.1 
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na 

spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 
0,00 0,00 0,00   

  

4 Przychody budżetu 3 480 058,00 1 194 473,00 3 361 427,48 281,42% 

  

4.1 
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, 

w tym: 
1 763 970,00 1 194 473,00 1 194 466,62 100,00% 

  
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu 1 763 970,00 1 194 473,00 0,00 0,00% 

  
4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00% 

  
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00% 

  

4.3 
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, 
w tym: 

1 716 088,00 0,00 2 166 960,86 0,00% 

  
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu 1 716 088,00 0,00 0,00 0,00% 

  
4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00% 

  
4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00% 

  
4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00% 

  
4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00% 

  
5 Rozchody budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00% 

  

6 Kwota długu, w tym: 12 263 970,00 11 694 473,00 11 694 466,62 100,00% 

  



                      
 

6.1 
kwota długu, którego planowana spłata dokona się z 

wydatków 
0,00 0,00 0,00 0,00% 

  

7 
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której 

mowa w art. 242 ustawy 
  

7.1 
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami 

bieżącymi 
1 354 648,00 1 977 533,59 3 737 738,85 189,01% 

  

7.2 
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o 

środki, a wydatkami bieżącymi 
3 070 736,00 1 977 533,59 5 904 699,71 298,59% 

  
8 Wskaźnik spłaty zobowiązań   

8.1 

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, 

o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu 
zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 

samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 

wyłączeń przypadających na dany rok) 

1,42% 0,79% 0,86%   

  

8.2 
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, 
o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego 

roku (wkaźnik jednoroczny) 

9,43% 11,75% 21,08%   

  

8.3 

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej 
stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 

ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 

w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy 
rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią 

arytmetyczną z poprzednich lat) 

17,95% 17,95% 17,95%   

  

8.3.1 

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej 

stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 
ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 

w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok 

prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią 
arytmetyczną z poprzednich lat) 

21,36% 21,08% 21,08%   

  

8.4 

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań 

określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 

zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 

samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 

ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 

3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 

Tak Tak Tak   

  

8.4.1 

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań 

określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 

związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 

terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 

obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok 

budżetowy 

Tak Tak Tak   

  

9 

Finansowanie programów, projektów lub zadań 

realizowanych z udziałem środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 
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9.1 

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania 

finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 
pkt 2 i 3 ustawy 

412 988,75 570 615,74 570 123,92 99,91% 

  

9.1.1 
Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację 
programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 

412 988,75 570 615,74 570 123,92 99,91% 

  

9.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 412 988,75 529 190,77 528 698,95 99,91% 

  

9.2 
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania 
finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3 ustawy 

5 803 574,57 1 649 011,31 1 506 324,72 91,35% 

  

9.2.1 

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania 

finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 ustawy, w tym: 

5 803 574,57 1 649 011,31 1 506 324,72 91,35% 

  
9.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 3 924 243,14 500 000,00 500 000,00 100,00% 

  

9.3 
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe 
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

ustawy 

463 285,75 613 034,74 589 932,79 96,23% 

  

9.3.1 

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe 

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 

ustawy, w tym: 

463 285,75 613 034,74 589 932,79 96,23% 

  

9.3.1.1 
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 

ustawy 
412 988,75 116 202,02 528 385,82 454,71% 

  

9.4 
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania 
finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3 ustawy 

7 700 147,57 6 081 353,59 2 830 072,81 46,54% 

  

9.4.1 

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania 

finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 ustawy, w tym: 

7 700 147,57 5 110 006,09 2 830 072,81 55,38% 

  

9.4.1.1 
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 

ustawy 
4 858 230,98 -1 909 524,25 1 794 764,46 -93,99% 

  

10 
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach 

finansowych 
  

10.1 
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 

pkt 4 ustawy, z tego: 
8 240 512,57 6 623 874,56 0,00 0,00% 

  
10.1.1 bieżące 540 365,00 542 520,97 0,00 0,00% 

  
10.1.2 majątkowe 7 700 147,57 6 081 353,59 0,00 0,00% 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      
 
4. PROGRAM GOSPODAROWANIA  MIESZKANIOWYM  ZASOBEM  GMINY KSIĄŻ WIELKI W ROKU 2021 
Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej jest zadaniem własnym gminy , 
nałożonym  na nią przez ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów ,, mieszkaniowym 
zasobie gminy. Zgodnie z art. 21 w/w ustawy rada gminy uchwaliła Uchwałą nr XXIX /252/2017 z dnia 28 
grudnia 2017r.   wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem  gminy na lata 2018-2022. 
➢ Program zawiera:- prognozę dotyczącą  wielkości oraz stanu technicznego  zasobu mieszkaniowego  

gminy  w latach 2018 -2022  z podziałem na lokale socjalne oraz pozostałe lokale mieszkaniowe, 
➢ analizę potrzeb oraz planów remontów  i modernizacji wynikający ze stanu technicznego  budynków i 

lokali, 
➢ planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach , 
➢ zasady polityki czynszowej  oraz warunki obniżania czynszu , 
➢ sposób i zasady zarządzania lokalami  i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu  gminy  

oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania  zasobem, 
➢ źródła  finansowania  gospodarki mieszkaniowej , 
➢  wysokość wydatków  w kolejnych latach , z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji , koszty remontów 

, oraz koszty modernizacji  lokali i budynków a także wydatki inwestycyjne, 
Gmina posiada w swoich zasobach komunalnych  ogółem 41 lokali   w 15 budynkach  stanowiących w100% 
własność gminy o łącznej powierzchni użytkowej 1727,39 m . Średnia powierzchnia lokalu mieszkaniowego  
wynosi 44,29m. W zasobie mieszkaniowym  gminy 18 lokali wyposażonych  jest w centralne ogrzewanie . 
Pozostałe lokale są o obniżonym standardzie  z niepełnym wyposażeniem , posiadają łazienkę albo wc. 
Gmina nie posiada lokali socjalnych . 
Tabela nr 23.Zasób mieszkaniowy Gminy Książ Wielki w roku 2021. 
 

Lp. Liczba lokali szt. 
Liczba izb  

szt. 
Powierzchnia użytkowa ogółem m2 

41 99 1 727,39 

 
 
 
CZĘŚĆ V.  REALIZACJA POLITYK ,PROGRAMÓW I STRATEGII 
 
1.REALIZACJA  STRATEGII ROZWOJU GMINY KSIĄŻ WIELKI 
           Wizja i cele rozwoju gminy. Ramy czasowe określone w Strategii Rozwoju Gminy Książ Wielki na lata 
2016 - 2022 zostały wpisane w nadchodzącą perspektywę finansową Unii Europejskiej. Strategia przewiduje 
realizację działań w latach 2016 – 2022 z możliwością dokonywania zmian/aktualizacji, co do kolejności ich 
realizacji oraz planowania nowych, przy zachowaniu głównych celów rozwoju. Sporządzona Strategia 
Rozwoju jest dokumentem komplementarnym w stosunku do programów rozwoju wytyczonych dla gminy w 
latach poprzednich i stanowi kontynuację lub rozwinięcie zawartych w nich działań, ukierunkowanych na 
zrównoważony rozwój gminy.   Obszar rewitalizacji: składa się z czterech podobszarów na terenie Książa 
Wielkiego, Książa Małego, Antolki i Rzędowic, są to obszary o szczególnym natężeniu występowania 
niekorzystnych zjawisk społecznych a także problemów przestrzenno–funkcjonalnych, technicznych, 
gospodarczych oraz środowiskowych, a jednocześnie o największym potencjale rozwojowym. Powierzchnia 
obszaru zdegradowanego nie przekracza 20% powierzchni gminy, a liczba ludności obszaru zdegradowanego 
nie przekracza 30% liczby ludności gminy, dlatego nie było konieczności dodatkowego wydzielania obszaru 
rewitalizacji. Granice obszaru zdegradowanego stanowią również granice obszaru rewitalizacji. 
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Rysunek  Obszar zdegradowany na terenie gminy Książ Wielki. 

                        
W celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji przeprowadzono analizę stanu 
istniejącego na terenie Gminy Książ Wielki, uzupełnioną o analizę wskaźnikową – porównano wartości 
najistotniejszych wskaźników społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych 
oraz technicznych dla poszczególnych sołectw gminy. 
Cele programu: 
❖ Poprawa dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej 
❖ Zmniejszenie poziomu wykluczenia społecznego. 
❖ Stworzenie korzystnych warunków rozwoju przedsiębiorstw. 
❖ Poprawa jakości powietrza. 
❖ Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej. 
❖ Poprawa jakości przestrzeni rekreacyjnych. 
 

                 
                    Fot. Sala narad przy budynku Urzędu Gminy w Książu Wielkim 



                      
 

                        
                         Fot. Budynek Urzędu Gminy w Książu Wielkim po rewitalizacji. 

 
        Tabela 24. Zadania planowane do realizacji na terenie Gminy Książ Wielki 2016 – 2022 oraz stan 
wykonania. 

Lp. ZADANIE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA STAN REALIZACJI 

CEL STRATEGICZNY NR 1 Rozwinięta i równomiernie dostępna infrastruktura i oferta społeczna. 

1. Budowa placu zabaw przy ul. Do 
Grodziska, Książ Wielki, działka nr 708/1. 

Gmina Książ Wielki RPO WM 
(Rewitalizacja) 

Nie wykonane na 
wskutek sprzeciwu 
mieszkańców 

2. Budowa placu zabaw w Książu Małym 
działka nr 101.  

Gmina Książ Wielki 

RPO WM (Rewitalizacja) 
Częściowo wykonane 

3. 
Budowa boiska w Książu Małym, działka nr 
101. 

Gmina Książ Wielki 
RPO WM (Rewitalizacja) 

Nie wykonane  

4. 

Przebudowa, rozbudowa ze zmianą 
sposobu użytkowania budynku szkoły na 
dzienny dom seniora oraz warsztaty 
terapii zajęciowej. Rzędowice 46, działka 
nr 66/2 i nr 65. (Senior - WIGOR). 

Gmina Książ Wielki 
MPIPS 

Mieszkańcy Gminy 
RPO WM 

Inwestycja wykonana 

5. 
Realizacja programu Senior - WIGOR. 

Gmina Książ Wielki 
MPIPS, Mieszkańcy Gminy 

Realizacja w 2022r 

6. Budowa przedszkola w Antolce, działka nr 
28/3. 

Gmina Książ Wielki 
RPO WM (Rewitalizacja) 

Nie wykonane 
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7. Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej, 
działka787/1 w Książu Wielkim. 

Gmina Książ Wielki 
Narodowy Program 

Rozwoju Czytelnictwa 2016-
2020. 

Nie wykonane 

8. 
Realizacja działań wymienionych w 
Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych 

Gmina Książ Wielki 
MPIPS, RPO WM 

Realizacja ciągła 
(GOPS) 

9. 

Odnowa wsi Mianocice, Książ Mały Kol., 
Łazy, Trzonów, Głogowiany/Rzędowice, 
Krzeszówka poprzez remont świetlic 
wiejskich. 

Gmina Książ Wielki 
PROW (Odnowa wsi) 

Inwestycje wykonano 

Lp. 
ZADANIE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA STAN REALIZACJI 

CEL STRATEGICZNY NR 2 Niski stopień występowania zagrożeń dla stanu środowiska naturalnego. 

1. 

Termomodernizacja 4 wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych wchodzących w 
skład gminnego zasobu komunalnego: ul. 
Krakowska 9, ul. Podzamcze 3 (Książ 
Wielki), Książ Mały 59 (Książ Mały), 
Moczydło 32 (Moczydło). 

Gmina Książ Wielki 
RPO WM (Rewitalizacja) 

Inwestycja wykonana za 
wyjątkiem Moczydła 32 

2. 
Termomodernizacja budynku Urzędu 
Gminy Książ Wielki, ul. Warszawska 17, 
działka nr 701/3. 

Gmina Książ Wielki 
RPO WM (Rewitalizacja) 

Inwestycja wykonana 

3. 
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej 
w Książu Małym, Książ Mały 59, działka nr 
101. 

Gmina Książ Wielki 
RPO WM (Rewitalizacja) 

Nie zrealizowano 

4. 
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej  
oraz Przedszkola w Książu Wielkim, ul. 
Reja 4, działka nr 804/2. 

Gmina Książ Wielki 
RPO WM (Rewitalizacja) 

Nie zrealizowano 

5. 
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej z 
biblioteką i Punktem Przedszkolnym w 
Antolce, Antolka 13, działka nr 28/3. 

Gmina Książ Wielki 
RPO WM (Rewitalizacja) 

Inwestycja wykonana 

6. 

Budowa pro konsumenckiej mikro 
instalacji fotowoltaicznej  
w 300 gospodarstwach domowych na 
terenie Gminy Książ Wielki. 

Gmina Książ Wielki 
RPO WM 

Inwestycja wykonana 
 

7. 

Rozwój OZE na terenie Gminy Książ Wielki 
poprzez wykonanie instalacji 
fotowoltaicznych w obiektach 
użyteczności publicznej. 

Gmina Książ Wielki 
RPO WM 

Inwestycja wykonana 
 

8. 
Demontaż i bezpieczne składowanie 
wyrobów zawierających azbest z obszaru 
województwa małopolskiego 

Gmina Książ Wielki 
Mieszkańcy Gminy 

Szwajcarsko  
- Polski Program 

Współpracy 

Inwestycja wykonana 
 

9. 

Kompleksowa poprawa stanu wyposażenia 
w infrastrukturę wod. - kan. (przydomowe 
oczyszczalnie ścieków 70 szt.; ciągnik i 
beczka asenizacyjna; wodociągi w Książu 
Wielkim, Antolce i Krzeszówce, wymiana 

Gmina Książ Wielki 
PROW 

Inwestycja częściowo 
wykonana zakończenie 
czerwiec 2022 

 



                      
 

zasuw i hydrantów na terenie całej gminy. 

Lp. 
ZADANIE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA STAN  REALIZACJI 

CEL STRATEGICZNY NR 3 Wysoki komfort życia i prowadzenia działalności gospodarczej dzięki dostępowi do 
podstawowej infrastruktury technicznej o wysokiej jakości 

1. 
Przebudowa i rozbudowa parkingu na 
działkach o nr ew. 782/1 i 782/5, Książ 
Wielki. 

Gmina Książ Wielki 
RPO WM (Rewitalizacja) 

Inwestycja wykonana 

2. Rozbudowa parkingu na działce o nr ew. 
782/6 Książ Wielki. 

Gmina Książ Wielki 
RPO WM (Rewitalizacja) 

Inwestycja wykonana 

3. Budowa parkingu na działce o nr ew. 
782/4 Książ Wielki. 

Gmina Książ Wielki 
RPO WM (Rewitalizacja) 

Inwestycja wykonana 

4. 
Modernizacja dróg w obrębie terenów 
przemysłowych: ul. Długosza i ul. 
Podzamcze, Książ Wielki, dz. nr 905/1. 

Gmina Książ Wielki 
RPO WM (Rewitalizacja) 

Inwestycja wykonana 

5. 
Modernizacja dróg w obrębie terenów 
przemysłowych: ul. Stroma, Książ Wielki, 
dz. nr 912/1. 

Gmina Książ Wielki 
RPO WM (Rewitalizacja) 

Nie wykonano 

6. 
Modernizacja chodników przy ul. Do 
Grodziska, Książ Wielki, dz. nr 708/4 i 
708/5. 

Gmina Książ Wielki 
RPO WM (Rewitalizacja) 

Inwestycja  wykonana 

7. Modernizacja ul. Szkolna, Książ Wielki, dz. 
nr 921/1. 

Gmina Książ Wielki 
RPO WM (Rewitalizacja) 

Inwestycja wykonana 

8. Modernizacja ul. Toporczyków, Książ 
Wielki, dz. nr 920/1 

Gmina Książ Wielki 
RPO WM (Rewitalizacja) 

Inwestycja wykonana 

9. Modernizacja ul. Dygasińskiego, Książ 
Wielki, dz. nr 447/1 

Gmina Książ Wielki 
RPO WM (Rewitalizacja) 

Nie wykonano 

10. Modernizacja ul. Kościelna, Książ Wielki, 
dz. nr 777/60 

Gmina Książ Wielki 
RPO WM (Rewitalizacja) 

Inwestycja wykonana 

11. Modernizacja ul. Łaskiego, Książ Wielki, dz. 
nr 923/1 

Gmina Książ Wielki 
RPO WM (Rewitalizacja) 

Inwestycja wykonana 

12. Modernizacja ul. Poniatowskiego, Książ 
Wielki, dz. nr 446/ 

Gmina Książ Wielki 
RPO WM (Rewitalizacja) 

Inwestycja wykonana 

13. Modernizacja rynku przy kościele, Książ 
Wielki, dz. nr 919/1 

Gmina Książ Wielki 
RPO WM (Rewitalizacja) 

Inwestycja wykonana 

14. Modernizacja działki przy ul. Browarowej, 
Książ Wielki, dz. nr 710/1/ 711/1. 

Gmina Książ Wielki 
RPO WM (Rewitalizacja) 

Nie wykonano 

15. 
Rewitalizacja "Małego Rynku" w Książu 
Wielkim, przy ul. Stromej, działki nr 913 i 
912/1. 

Gmina Książ Wielki 
RPO WM (Rewitalizacja) 

        Nie wykonano 
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16. 

Remont lokalnych dróg gminnych o łącznej 
dł. 14,5 km Zaryszyn - Trzonów (4,2 km); 
Boczkowice - Giebułtów (3,0km);  
Tochołów - Letnoga (3,00km); Antolka - 
Cmentarz (0,9km); Zaryszyn - Krzeszówka 
(3,5km). Przebudowa dróg dojazdowych 
do pól. 

Gmina Książ Wielki 
PROW 

Inwestycja wykonana 

      Całkowity koszt realizacji Strategii Rozwoju Gminy Książ Wielki na lata 2016 - 2022, niezależnie od źródeł 
finansowania,  to ok.33 mln PLN, co daje średnio ok. 4,7 mln PLN rocznie w całym tym okresie. Wiele z 
zaplanowanych działań będzie ubiegać się od dofinansowanie zewnętrzne z różnych źródeł, gdzie poziom 
finansowania może wynosić od 40% do nawet 100% zaplanowanych wydatków. Tym samym obciążenia dla 
budżetu wynikające z realizacji strategii będą znacznie mniejsze, niż ww. suma wartości zaplanowanych 
działań. Założony plan finansowy strategii jest wykonalny i przy dużym współfinansowaniu zewnętrznym 
istnieje możliwość realizacji szerszego katalogu działań, lub też zwiększenia wydatków zaplanowanych na 
poszczególne zadania. Analiza prognoz budżetowych gminy na lata kolejne pokazuje dobry wynik budżetowy, 
a prognozowane zadłużenie nie przekracza progów ustawowych, tym samym gmina posiada zdolność do 
zaciągania kredytów inwestycyjnych związanych z realizacją założeń strategii. 
                             

               

 

 Fot.Wykonany Plac koło bloków ul. Do Grodziska w Książu  Wielkim
 

 

Fo 
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2. KIERUNKI  PRZESTRZENNEGO  ZAGOSPODAROWANIA GMINY KSIĄŻ WIELKI. 
 Podstawowy zarys i kierunki zagospodarowania gminy określa studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy. Jest to dokument planistyczny  
o charakterze ogólnym, obejmujący obszar całej gminy. Celem studium jest określenie polityki przestrzennej 
gminy, w tym lokalnych zasad gospodarowania przestrzennego, w oparciu o diagnozę uwarunkowań 
zagospodarowania przestrzennego. 
 W Gminie Książ Wielki obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy przyjęte Uchwałą Nr III/27/2002 Rady Gminy  
w Książu Wielkim z dnia 27 grudnia 2002 roku. Szczegółowe zasady  przeznaczenia terenów, w tym dla 
inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy ustalane są w 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 
 Według stanu na 31 grudnia 2021 roku na terenie Gminy Książ Wielki obowiązują częściowe 

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w trzech miejscowościach: Książ Wielki, Moczydło, 

Antolka, które zajmują 45 ha powierzchni. W związku z podjętą  Uchwałą Rady Gminy z dnia 10 maja 2019 

roku nr VI/50/2019  w sprawie  przystąpienia  do sporządzenia  Studium Uwarunkowań  i Kierunków 

Zagospodarowania  Przestrzennego Gminy Książ Wielki   obszar  całej gminy , w jej granicach 

administracyjnych na podstawie ustawy z 27 marca 2003r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

( Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu 

projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ( Dz. U.  nr 118 poz. 

1233) w przetargu nieograniczonym  wybrana została  Firma Planowanie Przestrzenne –Anna Woźnicka  i 

Sylwia Miszczek Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Roja 39/74 , 91-134 Łódź.  

 

                Fot. Studium 

uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ Wielki. 

 Uchwałą Rady  Gminy w Książu Wielkim nr XX/168/2021  Uchwalono Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ Wielki. Prace nad Studium rozpoczęto w roku 2019 na 

podstawie Uchwały nr VI/50/2019 z dnia 10 maja 2019 r., w związku z dezaktualizacją Studium z roku 2002. 
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3. PROGRAM GOSPODARKI  NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KSIĄŻ WIELKI 
        Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Książ Wielki jest  zgodny z uchwałą Nr XLII/662/13 Sejmiku 

Województwa Małopolskiego z dnia 30 września 2013 roku - Program ochrony powietrza dla województwa 

małopolskiego (aktualizacja).  

Jest on jednym z  ważniejszych programów  realizowanych na terenie gminy Książ Wielki . Dobra jakość 

powietrza jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju każdego z nas, a co za tym idzie i rozwoju 

gospodarczego  całej gminy. 

Do podstawowych zadań stawianych Gminie w ramach programu ochrony powietrza (POP) zalicza się: 

➢ Zastosowanie , jeśli jest to technicznie możliwe, odnawialnych źródeł energii w budynkach 

użyteczności publicznej, dla których proces inwestycyjny budowy lub modernizacji energetycznej 

jeszcze  nie został rozpoczęty (w naszej gminie: budynek Urzędu Gminy, budynek mieszkalny przy ul. 

Podzamcze 3) 

➢ Prowadzenie akcji informacyjnych o jakości powietrza i możliwości zgłoszenia ekointerwencji ( 

można to zrobić przy pomocy zakładki znajdującej się na stronie internetowej Gminy ) 

➢ Wdrażanie programu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” ( czas zakończenia rok 

2021) 

➢ W ramach programów wspomagających, wymiany starych pieców węglowych na nowe i 

ekonomiczniejsze ( rok 2017 i 2018 ) 

➢ Analiza potencjalnych obszarów budowy farm fotowoltaicznych, farm wiatrowych czy biogazowni. 

W roku 2021 na terenie Gminy Książ Wielki były prowadzone inwestycje, dzięki którym poprawa stanu 

powietrza w naszej gminie uległa znacznej poprawie. 

W ramach tych inwestycji dokonano termomodernizacji dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych , a 

także wybudowano nowy obiekt użyteczności publicznej. 

W miejscowości Mianocice, została wybudowana świetlica wiejska, wyposażona w panele fotowoltaiczne o 

mocy 5 kW. Dzięki zastosowaniu odnawialnych źródeł energii, ta jedna inwestycja znacząco wpłynie, nie 

tylko na poprawę jakości powietrza w miejscowości Mianocice, ale także może służyć całej Gminie. Obiekt 

może być wykorzystywany jako miejsce imprez lub spotkań oficjalnych.                              
           

     W miejscowości Rzędowice , został  wybudowany Dom Seniora oraz przebudowany budynek dla potrzeb 

Warsztatów Terapii Zajęciowej, wyposażona w panele fotowoltaiczne o mocy 5 kW. Dzięki zastosowaniu 

odnawialnych źródeł energii, ta jedna inwestycja znacząco wpłynie, nie tylko na poprawę jakości powietrza w 

miejscowości Rzędowice , 

W miejscowości Książ Mały 59, w budynku wielorodzinnym wykonano remont instalacji C.O. oraz docieplenie 

całego budynku. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie elewacji, remont kotłowni, wymiana 

komina spalinowego oraz  remont instalacji centralnego ogrzewania, pozwala na dalsze ograniczenia emisji 

spalin., wynikające z ograniczenia strat ciepła w w/w budynku.  

W Książu Wielkim na ul. Krakowskiej 9, w ramach realizacji Rewitalizacji Gminy Książ Wielki wykonano 

remont budynku wielorodzinnego. Dokonano docieplenia elewacji oraz stropu, wymieniono stolarkę okienną 

co również wpłynęło na zmniejszenie emisji spalin.  

Na stronie internetowej Urzędu Gminy znajduje się zakładka informująca o jakości powietrza  na terenie 

Małopolski. Można sprawdzić stan powietrza w poszczególnych miejscowościach znajdujących się na terenie 

województwa Małopolskiego lub dokonać ekointerwencji, co jest zgodne z dyrektywami wydawanymi przez 

Zarząd Województwa Małopolskiego. 

 Zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy Książ Wielki są najczęściej spowodowane przewagą 

węgla ( czasem złej jakości)  jako paliwa do ogrzewania budynków mieszkalnych, ruch samochodowy oraz 

emisja zanieczyszczeń spoza granic gminy, dlatego tak ważne jest prowadzenie akcji informacyjnych o 

skutkach zanieczyszczenia powietrza. By mieszkańcy  mogli   w sposób aktywny przeciwstawiać  się 

zanieczyszczeniom, dążąc do poprawy jakości powietrza, poprzez np. wymianę starych pieców na 



                      
 
niskoemisyjne, korzystanie z  możliwości odnawialnych źródeł energii jak np. solary słoneczne, farmy 

wiatrowe czy panele fotowoltaiczne.                            

       
 Projekt  „ Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” jest współfinansowany ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 

2014-2020 w ramach działania 4.1. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 

4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych. 

Umowa na dofinansowanie ww. projektu została zawarta  19 października 2018 roku. Jej  wartość  wynosi 

odpowiednio: 

• całkowita wartość projektu to  110.890.509,24 PLN 

• całkowite wydatki kwalifikowane to 98.769.749,80 PLN 

• dofinansowanie UE (EFRR) to  59.261.849,86 PLN. 

  
Projekt będzie realizowany do dnia 30 grudnia  2022 roku. 



 
54 

Celem projektu jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej  oraz poprawa 

jakości powietrza a co za tym idzie jakości życia  na terenie Małopolski.  

Celem dodatkowym jest instalacja małych źródeł energii, zlokalizowanych blisko odbiorcy, zmniejszających 

straty przesyłowe, zapewniających efekt ekologiczny poprzez wzrost udziału energii odnawialnej w zakresie 

energetyki rozproszonej. 

Projekt jest realizowany na terenie 31 gmin oraz Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa. 

W gminie Książ Wielki jest zaplanowanych 112 instalacji z zakresu fotowoltaiki i 19 instalacji solarnych. 
Wysokość dofinansowania będzie wynosiła 60 % kwoty netto. 
Koszt całkowity projektu dla naszej gminy to: 2 264 017,26 PLN wysokość dotacji to: 1 255 888,20 PLN a 
wkład własny wynosi: 1 008 129,06 PLN.  

Po utworzeniu 1 lipca 2021 roku Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków  CEEB, Polacy muszą tam 
zgłosić czym ogrzewają swoje domy. Dotyczy to zarówno budynków i lokali mieszkalnych jak i 
niemieszkalnych. W tym celu należy niezwłocznie wypełnić formularz Deklaracji  w Urzędzie Gminy lub u 
sołtysa i złożyć go w naszym UG. Formalnie w terminie do końca czerwca 2022 roku, jednak samorządy 
zostały zobowiązane do zebrania przynajmniej 70 proc. deklaracji już do końca grudnia. Za brak takiego 
zgłoszenia grozi właścicielom budynków grzywna w wysokości do 500 zł, która jest wymierzana na zasadach 

ogólnych kodeksu wykroczeń.  Fot. 

Pompa ciepła przy szkole Podstawowej w Antolce 

     W przypadku budynków jednorodzinnych obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na właścicielu 
budynku. W przypadku budynków wielorodzinnych obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na 
podmiocie zarządzającym budynkiem (wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, podmiot 
administrujący lub właściciel). W przypadku budynków i lokali niemieszkalnych deklarację musi 
wypełnićpodmiot zarządzający budynkiem (podmiot administrujący lub właściciel). Deklaracja dotyczy źródeł 



                      
 
ciepła o mocy nie                           przekraczającej 1M.                     

 

Fot. Kotłownia  gazowa w budynku komunalnym przy ul. Podzamcze. Od miesiąca września 2021roku 
rozpoczął się nabór wniosków o udzielenie dotacji do wymiany systemów ogrzewania realizowanych na 
terenie Gminy Książ Wielki. Zgodnie z Uchwałą nr XX/172/2021 RG z 25 maja 2021 r., wnioski mogą 
składać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków jednorodzinnych lub lokali 
mieszkalnych położonych na terenie naszej Gminy, w których nie prowadzi się działalności gospodarczej. 
Dotacja wynosi do 50 proc. poniesionych (od dnia wejścia w życie powyższej uchwały - 21.06.2021 r.), 
udokumentowanych kosztów, lecz nie więcej jak 5 tys. zł.  
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4. STAN GOSPODARKI  ODPADAMI  KOMUNALNYMI ZA 2021 R.  
    Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Książ Wielki  w 2021 roku.

 
Zgodnie z wymogiem art. 6 r ust .2e ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach ( tj. DZ. U. z 2021r.poz. 888,1648,2151 .)  

gmina  dokonuje  corocznej  analizy  stanu gospodarowania  odpadami komunalnymi  w celu  weryfikacji 

możliwości technicznych  i organizacyjnych   gminy   w tym zakresie . Analiza obejmuje  okres 

funkcjonowania  systemu gospodarowania odpadami komunalnymi  od 1 stycznia 2021 r. do 31.12 2021r. i 

została sporządzona zgodnie  z zakresem określonym w art. 9tb ust.1 w/w ustawy. 

Uchwały Rady Gminy 

❖ Uchwała Nr XIX/160 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Książ Wielki. 

❖ Uchwała Nr XVI/135/2016 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

❖ Uchwała Nr XVI/136/2016 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

❖ Uchwała Nr XVI/138/2016 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właściciela nieruchomości. 

❖ Uchwała Nr XX/170/2021 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 25 maja 2021 r w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawki tej opłaty -obowiązuje od 1 lipca 2021r. 

❖ Uchwała nr V/45/2019 Rady Gminy w Książu Wielkim  w sprawie zarządzenia poboru opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz 

określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 

Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Książ Wielki od 1 lipca 2013 r. zostały 

objęte nieruchomości zamieszkałe przez mieszkańców. Pozostałe nieruchomości niezamieszkałe w tym 

miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz budynki użyteczności publicznej są zobowiązane do 

posiadania umowy na odbiór odpadów, podpisanej z firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy 

Książ Wielki.  

      Odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych z wyłączeniem pojazdów 

wycofanych z eksploatacji, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzących od 

innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów 

powstających w gospodarstwach domowych.  



                      
 
Przez gospodarowanie odpadami rozumie się zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów, łącznie z 

nadzorem nad tego typu działaniami, jak również późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania 

odpadów oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w ich obrocie.  

Na terenie Gminy Książ Wielki odpady komunalne powstają głównie w gospodarstwach domowych, a także 

na terenach nieruchomości niezamieszkałych .  

   Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z 

terenu Gminy Książ Wielki w roku 2021 realizowana była przez firmę: Małopolskie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. ul. Barska 12, 30-307 Kraków Firma ta została wybrana w trybie ustawy 

Prawo zamówień publicznych zamówienia z wolnej ręki  na okres 01.01.2021-31.12.2021r.   Opłata za 

odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych  za miesiąc ustalana była jako iloczyn  faktycznej  

ilości  odebranych  i zagospodarowanych odpadów ( potwierdzonej dokumentami ważenia  i ceny 

jednostkowej która wynosi  za: 

a) Odpady zmieszane 1080,00zł/Mg brutto   

b) Papier i tektura , opakowania wielomateriałowe , metale , tworzywa sztuczne typu PET, szkło- 

1080,00zł/Mg 

   Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. ul. Barska 12, 30-307 Kraków Firma ta 

została wyłoniona w 2020 r. w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Umowa została zawarta na okres 

23. 03. 2020r. – 31. 12. 2020 r.  Opłata za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych  za miesiąc 

ustalana jest iloczyn  faktycznej  ilości  odebranych  i zagospodarowanych odpadów ( potwierdzonej 

dokumentami ważenia  i ceny jednostkowej która wynosi  za: 

c) Odpady zmieszane 1069,20,00zł/Mg brutto   

d) Odpady ulegające biodegradacji oraz zielone -1188,00 zł/Mg 

e) Papier i tektura , opakowania wielomateriałowe , metale , tworzywa sztuczne typu PET, szkło- 

1134,00zł/Mg 

f) Pozostałe -1188,00 zł/Mg.   

Szacowana wartość umowy w całym okresie  jej obowiązywania określona była kwotą 1 119 946,26 zł brutto 

tj. 1 036987.28 zł netto.  

W ramach powyższej umowy nieruchomości zostały wyposażone w pojemniki i worki na odpady. 

Mieszkańcy odpady komunalne zmieszane przekazywali w pojemnikach o pojemności 120 l, 240 l. i 1100 l, 

natomiast odpady zebrane w sposób selektywny w kolorowych pojemnikach i workach:  

- koloru żółtego-papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe,  

- koloru zielonego szkło,  

- koloru niebieskiego papier,  

oraz w workach koloru brązowego – odpady biodegradowalne.  

 W ramach zawartej umowy podmiot  wyłoniony w przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych prowadzi w Miechowie przy ul. Konopnickiej 30 Punkt    Selektywnej    Zbiórki    Odpadów  

Komunalnych     czynny co najmniej raz w tygodniu przez min. 6 godzin do którego mieszkańcy mogą 

oddawać bezpłatnie następujące frakcje odpadów zbierane w sposób selektywny: papier, szkło, tworzywa 

sztuczne metale, odpady wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne powstałe w gospodarstwach domowych, 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki, odpady 

ulegające biodegradacji.       W ramach utworzonego PSZOK Podmiot umożliwia odpłatnie odbiór odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych. Dodatkowo zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady 

wielkogabarytowe oraz zużyte opony były na zasadzie wystawki (wystawienie przed posesję) odbierane dwa 

razy  w roku, w terminie określonym w harmonogramie odbioru odpadów.  

W zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej odpady zebrane w sposób selektywny odbierane były  z 

częstotliwością raz na cztery tygodnie, natomiast zmieszane odpady komunalne były odbierane w miesiącach: 

maj, czerwiec, lipiec, sierpień z częstotliwością raz na 2 tygodnie w pozostałych miesiącach raz na cztery 

tygodnie. 
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W zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej zmieszane odpady komunalne odbierane były z częstotliwością 

1 raz na tydzień natomiast odpady zbierane w sposób selektywny raz na cztery tygodnie lub po wypełnieniu 

pojemników. 

     Zgodnie z art. 9 e ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podmiot odbierający 

odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania zmieszanych odpadów 

komunalnych oraz odpadów zielonych  bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów 

komunalnych. W myśl art. 9.1 ust. 2 w przypadku wystąpienia awarii regionalnej instalacji do przetwarzania 

odpadów komunalnych lub odpadów zielonych odpady te przekazuje się do instalacji przewidzianej do 

zastępczej obsługi regionu. 

Odpady zielone oraz odpady kuchenne były wykorzystywane na własne potrzeby i zgodnie z deklaracjami 

mieszkańców umieszczane w przydomowych kompostownikach lub wykorzystywane jako pasza dla zwierząt. 

Uchwalona przez Radę Gminy w Książu Wielkim (Uchwała NR XII/97/2019 Rady Gminy w Książu Wielki z 

dnia 28 grudnia  2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty . 

W ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości ponosili na rzecz 

Gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Stawka opłaty za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  wynosi 20,00 zł  miesięcznie od każdej 

osoby zamieszkującej  daną nieruchomość  jeżeli  odpady są zbierane w sposób selektywny. 

Stawka opłaty za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  wynosi 40,00 zł  miesięcznie od każdej 

osoby zamieszkującej  daną nieruchomość  jeżeli  odpady są zbierane w sposób nie selektywny.    

Uchwała ta obowiązywała do dnia 30 czerwca 2021 r. 

Uchwałą NR XX/170/2021 Rada Gminy w Książu Wielkim  z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie wybory 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki  tej 

opłaty zmieniono wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Od 1 lipca 2021 r. obowiązują następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Stawka opłaty za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  wynosi 25,00 zł  miesięcznie od każdej 

osoby zamieszkującej  daną nieruchomość  jeżeli  odpady są zbierane w sposób selektywny. 

Stawka opłaty za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  wynosi 50,00 zł  miesięcznie od każdej 

osoby zamieszkującej  daną nieruchomość  jeżeli  odpady są zbierane w sposób nie selektywny.    

 Tabela nr 25.Odpady komunalne nieulegające biodegradacji. ( tony) 

Kod odpadów Rodzaj Odpadów Masa 
odpadów w 
Mg w 2019r. 

Masa 
odpadów 
w Mg w 

2020r 

Masa 
odpadów w 
Mg w 2021r 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne 

599,020 797,660 952,89 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 73.938 62,550  

15 01 07  Opakowania ze szkła 73.570 64,380 75,75 

16 01 03 Zużyte opony 4,3 7,520 11,29 

170107 Zmieszane odpady z betonu, gruzu 
ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów 
wyposażenia inne niż wymienione w 
170106 

4,900 0,000 4,79 

20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż wymienione 
w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 
niebezpieczne składniki. 

1,760 3,610 5,66 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 53,84 38,020 60,25 



                      
 

20 01 036 Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż wymienione 
w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35 

0.617 3,250 4,56 

200123 Urządzenia zawierające freony 0,677 1,140 4,92 

200139 Tworzywa sztuczne 0,0 32,300 96,5 

200101 Papier i tektura 0,0 8,640 8,7 

200102 Szkło 0,0 5,500  

170380 Odpadowa papa   1,02 

 Razem 812,622 1024,57 1226,33 
 Odpady ulegające biodegradacji. 

Kod odpadów Rodzaj Odpadów Masa 
odpadów w 
Mg w2019r. 

Masa 
odpadów 
w Mg w 
2020r 

Masa 
odpadów w 
Mg w 2021r 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 12,500 7,290 13,29 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 35,830 33,860 28,47 

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 10,1 0,00  

 Razem 58,430 41,150 41,76 

 Ogółem 871,052 1065,72 1268,09 
 

Na koniec 2021 roku z nieruchomości zamieszkałych objętych odbiorem odpadów komunalnych złożono  
1 434  szt. Deklaracji. Zadeklarowanych  do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  (po złożeniu 
stosownych korekt) jest 4 371 osób. 

Analizując wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do wydatków 
poniesionych  na ten cel można stwierdzić że: 

-wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  za 2021 rok wynosiły :                   
                                       Plan:1 275 947,00 

                                 Wykonanie: 1 150 801,19                              zrealizowany w 90,19% 
-Wpływy z odsetek  

                                         Plan: 5 000,00 
                            Wykonanie : 6 238,40                                 zrealizowany   w 124,76 % Zaległości  na 

31.12.2021 roku wynosiły 89 275,66 zł.  
-Wydatki z tytułu  gospodarowania  odpadami komunalnymi wynosiły : 

                                        Plan: 1 280 947,00 
                           Wykonanie :1 222 919,17                             zrealizowany  w 95,46%   
W tym: wynagrodzenia i koszty obsługi systemu 
                                       Plan:  28 667,00 
                            Wykonanie :28 647,61                                   zrealizowany  w 99,93% 
Wydatki związane z odbiorem odpadów   
                                        Plan :1 252 280,00 
                              Wykonanie :1 194 271,56                           zrealizowany w 95,36%     
Zobowiązanie niewymagalne za fakturę za m-c grudzień wynosi  73 320,44 zł. 

Bilans dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami ma wartość ujemną  w kwocie  
65 879,58. 
    Tj. Dochody wykonane :1 157 039,59 
         Wydatki wykonane   :1 222 919,17 
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  Deficyt                                   65 879,58 zł 
W 2021 roku nie wszczęto żadnego postępowania administracyjnego wobec właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych i niezamieszkałych, którzy nie przedłożyli stosownych deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Książ Wielki.      

Dla zbilansowania  systemu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Książ Wielki w 2019 roku 
dopłaciła z dochodów własnych kwotę 44 243,55 zł. 

Dla zbilansowania  systemu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Książ Wielki w 2020 roku 
dopłaciła z dochodów własnych kwotę 459 727,78 zł. 

Dla zbilansowania  systemu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Książ Wielki w 2021 roku 
dopłaciła z dochodów własnych kwotę 65 879,58zł 

Wdrożony system  gospodarowania odpadami komunalnymi  działa prawidłowo. Wykonawca usługi 
wywiązuje się z warunków zawartej umowy. Znaczący wpływ na prawidłową segregację odpadów 
komunalnych „u źródła” ma wzrastająca świadomość ekologiczna mieszkańców.  
    Aby zmniejszyć powstawanie ilości odpadów zmieszanych w stosunku do odpadów segregowanych należy 
w dalszym ciągu prowadzić kampanię informacyjną oraz edukacyjną mieszkańców w zakresie prawidłowego 
postępowania z odpadami komunalnymi.  
Ponadto należy prowadzić na bieżąco czynności sprawdzające pod kątem prawidłowej segregacji odpadów 
przez mieszkańców. 
Tabela 26.Wykonanie dochodów  za odpady komunalne w Gminie Książ Wielki na 31.12.2021r. 
 

  ZAL. POCZ. PRZYPIS ODPIS WPŁATY  ZWROT 

% 

WYKONANIE ZAL. KOŃCOWA 

ANTOLKA 829,28 64 675,00 735,00 65 523,17 140,00 100,95% -613,89 

BOCZKOWICE 4 649,65 42 475,00 770,00 39 971,41 0,00 86,23% 6 383,24 

CISIE 3 513,80 42 100,00 1 793,20 40 042,40 0,00 91,38% 3 778,20 

CISIA WOLA 3 669,20 40 505,00 2 070,00 37 399,60 0,00 88,83% 4 704,60 

CZĘSTOSZOWICE 990,60 27 885,00 2 228,00 25 487,80 120,00 95,20% 1 279,80 

GIEBUŁTÓW 6 122,88 48 480,00 1 270,00 45 354,06 0,00 85,04% 7 978,82 

GŁ STARA WIEŚ 1 806,89 53 370,00 2 948,69 47 683,09 0,00 91,30% 4 545,11 

GŁ. WRZOSY 487,80 35 700,00 590,60 33 699,80 0,00 94,67% 1 897,40 

KONASZÓWKA 972,03 66 810,00 5 701,00 60 178,90 0,00 96,94% 1 902,13 

KRZESZÓWKA 2 416,69 47 685,00 3 149,52 46 656,78 150,00 99,05% 445,39 

KSIĄŻ MAŁY 536,73 36 885,00 669,00 35 508,83 0,00 96,62% 1 243,90 

KSIĄZ MAŁY 

KOL. 
172,36 38 865,00 1 130,00 38 216,50 0,00 100,82% -309,14 

KSIĄŻ WIELKI 7 050,31 176 265,00 7 823,60 166 394,06 0,00 94,82% 9 097,65 

ŁAZY 2 010,33 43 060,00 618,26 44 145,87 0,00 99,31% 306,20 

MAŁOSZÓW 502,60 23 960,00 240,00 24 093,00 0,00 99,46% 129,60 

MIANOCICE 648,34 36 770,00 1 299,00 33 672,79 0,00 93,23% 2 446,55 

MOCZYDŁO 3 830,79 73 410,00 3 379,40 70 859,61 0,00 95,94% 3 001,78 

RZĘDOWICE 2 279,81 67 500,00 5 916,00 60 665,31 0,00 94,99% 3 198,50 



                      
 

 

5.Gminna  Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych  Gminy  Książ Wielki . 
       Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych  Gminy  Książ Wielki  na lata 2013-2022 
została  przyjęta  Uchwałą Nr XXI/190/2012  Rady Gminy w Książu Wielkim  z dnia 28 grudnia 2012 roku, 
zmieniona Uchwałą Nr IV/29/2015 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 27 marca 2015 roku. 
Realizacja założeń strategicznych podlega monitorowaniu. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż założone 

zadania w roku 2021 były realizowane,  pomimo ograniczeń wprowadzonych w związku z ogłoszonym 
stanem zagrożenia epidemiologicznego SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19. 
Pomoc społeczna nie jest w stanie wypełniać swoich zadań bez odpowiedniego wsparcia samorządu 
terytorialnego, instytucji publicznych (sądy, policja, służba zdrowia, oświata), organizacji pozarządowych, itp. 
Tylko stała   i systematyczna współpraca między tymi jednostkami pozwoli na skuteczne pomaganie   i 
wdrażanie aktywnej polityki społecznej.  
 Tabela  nr 27.Realizacja celów  społecznych w roku 2021 

Cel operacyjny  Nr  1 
Aktywizacja i integracja 
grup zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym. 
 

1.Realizacja projektu „Rozwijaj się z Gminą Książ Wielki!”( wsparcie indywidualne dla 
uczestników projektu; pedagoga, psychologa, logopedy, terapia uzależnień, 
psychoterapia, rehabilitacja, korepetycje z języka polskiego, języka  niemieckiego, języka  
angielskiego, matematyki ). 
2.Monitorowanie rodzin zagrożonych kryzysem. 
3.Zabezpieczenie potrzeb bytowych osób/ rodzin o niskich dochodach przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej , Centrum Usług Wspólnych ( zasiłki celowe, okresowe,  stypendia 
szkolne, dotacja podręcznikowa, dotacja przedszkolna, dożywianie dzieci,  pomoc 
żywnościowa CARITAS, Szlachetna paczka, wypoczynek letni dla dzieci). 
 

Cel operacyjny  Nr  2: 

Utworzenie systemu 
wsparcia dla rodzin z 
problemami opiekuńczo- 
wychowawczymi. 
 

1.Realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny ( kontynuacja zatrudnienia 
asystenta rodziny, współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej). 
2.Zapewnienie dostępu do poradnictwa specjalistycznego w  Punkcie Interwencji 
Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. 
3.Monitorowanie sytuacji rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi . 
4.Współpraca z  PCPR, kuratorami, placówkami oświaty i innymi instytucjami 
działającymi na rzecz rodzin z dziećmi. 
 

Cel operacyjny nr 3: 

Budowa systemu pomocy 
i wsparcia 
środowiskowego dla osób 
w wieku podeszłym oraz 
niepełnosprawnych 

1.Realizacja programu „Wspieraj Seniora”. 
2.Świadczenie usług opiekuńczych osobom wymagającym opieki osób innych. 
3.Umieszczanie osób wymagających całodobowej opieki oraz partycypowanie 
gminy                    w kosztach utrzymania naszych podopiecznych  w domach  
pomocy społecznej. 
4.Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej. 
5.Udzielanie  różnych form pomocy m.in. pomocy finansowej, rzeczowej. 

TOCHOŁÓW 4 101,20 65 800,00 1 184,00 65 416,57 0,00 95,20% 3 300,63 

TRZONÓW 2 451,42 55 465,00 3 960,00 52 374,08 38,33 97,00% 1 620,67 

WIELKA WIEŚ 2 687,07 65 840,00 3 136,00 61 458,81 416,00 93,35% 4 348,26 

ZARYSZYN 9 013,20 60 325,00 985,00 56 863,08 0,00 83,19% 11 490,12 

Razem 60 742,98 1 213 830,00 51 596,27 1 151 665,52 864,33 94,25% 72 175,52 
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6.Współpraca z instytucjami działającymi  na rzecz osób w podeszłym wieku oraz 
niepełnosprawnych. 
 

Cel operacyjny nr 4: 

System wsparcia osób i 
rodzin dotkniętych 
bezrobociem. 
 

1.Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy. 
2.Praca socjalna z osobami bezrobotnymi. 
3.Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych. 
4Udzielenie pomocy finansowej, rzeczowej. 
 

Cel operacyjny  Nr  5. 

Budowanie 
zintegrowanego systemu 
przeciwdziałania 
uzależnieniom i  
patologiom społecznym. 
 

1.Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie ( działalność Zespołu Interdyscyplinarnego). 
2.Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
3.Kontynuacja  programów profilaktycznych w placówkach oświaty na terenie gminy. 
4.Kontynuowanie i rozwijanie partnerskiej współpracy miedzy instytucjami  i  
podmiotami, głównie z  policją, służbą zdrowia, oświatą, sądem oraz GKRPA. 
5.Zapewnienie dostępu do poradnictwa specjalistycznego w Punkcie Interwencji 
Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie dla rodzin doświadczających 
przemocy. 
6.Monitorowanie sytuacji rodzin, praca socjalna z osobami/ rodzinami z problemami 
uzależnienia. 
 

  
 
 
 
 5.1. GMINNY  PROGRAM   PRZECIWDZIAŁANIA   PRZEMOCY   W    RODZINIE ORAZ  OCHRONY OFIAR  
PRZEMOCY  W RODZINIE               

 
 
 Uchwałą  Nr XVIII / 145 /2020  Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 9 grudnia 2020 roku  przyjęto 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 

Gminie Książ Wielki na lata 2021-2025.    

Program adresowany jest do osób i rodzin, które ze względu na przemoc w rodzinie wymagają wsparcia 

społecznego, osób stosujących przemoc w rodzinie, świadków przemocy w rodzinie, osób zagrożonych 

przemocą, dzieci i młodzieży, przedstawicieli instytucji, organizacji pozarządowych  i służb zobowiązanych 

do udzielania pomocy w sytuacji przemocy, społeczności lokalnej. 

Realizatorami Gminnego Programu są: 

Podmioty działające w zakresie przeciwdziałania przemocy: 

❖ Ośrodek Pomocy Społecznej; 

❖ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

❖ Placówki oświatowe; 

❖ Komenda Powiatowa Policji; 

❖ Służba zdrowia; 

❖ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 



                      
 
Realizowane cele programu. 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie zakłada 

osiągnięcie celu głównego:  przeciwdziałanie   przemocy  w rodzinie, ochrona osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie oraz zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy. 

 

Cel główny był realizowany poprzez cele szczegółowe: 

o Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą.  

o Działania profilaktyczne i edukacyjne społeczności lokalnej. 

o Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników służb, instytucji 

• i organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

o Oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie. 

    Przygotowanie i udostępnianie materiałów o charakterze informacyjnym i edukacyjnym – w celu 

ułatwienia dostępu do podstawowych informacji z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz podniesienie 

poziomu wiedzy mieszkańców Gminy na temat przemocy domowej prowadzone było poprzez: 

 -dystrybucję materiałów w placówkach oświatowych, służby zdrowia w postaci plakatów, ulotek                                         

i broszur edukacyjnych dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie; 

 -informacja  o programach  korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy organizowanych przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie; 

-przeprowadzenie rozmów i pogadanek na zajęciach szkolnych, prowadzonych przez pedagogów czy 

nauczycieli; 

-motywowanie osób stosujących przemoc do uczestnictwa w programie edukacyjno-korekcyjnym. 

 

Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na bieżąco prowadzą rozeznanie                         

w rodzinach znajdujących się pod ich opieką.  Działania podejmowane wobec osób doświadczających 

przemocy w rodzinie odbywały się w formie  poradnictwa specjalistycznego w zakresie przeciwdziałania 

przemocy  w rodzinie. W celu wsparcia prawnego   i psychologicznego realizowane były następujące 

działania: 

❖ wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

❖ współpraca z instytucjami pomocowymi, działającymi w celu przeciwdziałania oraz pomocy osobom                                               

doznającym przemocy, 

❖ systematyczne monitorowanie rodzin, 

❖ wsparcie emocjonalne, edukacyjne rodzin, 

❖ w miarę potrzeb skierowanie do innych specjalistów (prawnik, psycholog,  terapia rodzin), 

❖ zapewnienie osobom doznającym przemocy wsparcia finansowego i pomocy w postaci pracy socjalnej, 

❖ udostępnienie informacji o instytucjach i organizacjach, udzielających pomocy osobom dotkniętym  

zjawiskiem przemocy.                                                                                                                              

W roku 2021  w ramach porozumienia  zawartego pomiędzy Wójtem Gminy i Starostą Powiatu osoby z 

terenu gminy Książ Wielki  mogły korzystać z bezpłatnych porad specjalistów   psychologa, prawnika, 

policjanta i  z terapii rodzin ) w Punkcie Interwencyjno-Kryzysowym działającym przy Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Miechowie. W ubiegłym roku prawnik udzielił co najmniej 21 porad prawnych 

mieszkańcom naszej gminy , indywidualna i rodzinna pomoc psychologiczna była potrzebna w 2 

przypadkach.    

 

Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy                                                                

w rodzinie.                                   

Zespół Interdyscyplinarny d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działa na podstawie ustawy  z dnia 29 

lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Głównym celem ZI jest podnoszenie efektywności 

działań w zakresie rozwiązywania problemów społecznych poprzez: 

❖ zwiększenie społecznego zaangażowania w przeciwdziałanie zjawiskom negatywnym, 
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❖ wspólną diagnozę i wspólne podejmowanie decyzji, 

❖ poszerzenie kompetencji i doświadczeń profesjonalistów. 

❖ Zespół Interdyscyplinarny realizuje swoje zadania, poprzez: 

❖ diagnozowanie problemów przemocy w rodzinie na terenie gminy Książ Wielki, 

❖ podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu 

przeciwdziałanie     temu zjawisku, 

❖ inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą, 

❖ rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku   

lokalnym, 

❖ inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie, 

❖ tworzenie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych                                  z                  

wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych sprawach. 

Procedura „Niebieskiej Karty” może być wszczęta bez zgody osób zaangażowanych  w sytuację przemocy, w 

tym bez zgody osoby pokrzywdzonej. Jej celem jest zatrzymanie przemocy w rodzinie i uruchomienie zmiany 

zachowań pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i przywrócenia godności osobom słabszym, narażonym na 

skrzywdzenie. Zespół Interdyscyplinarny na rzecz pomocy konkretnej rodzinie ma możliwość tworzenia grup 

roboczych. W takiej sytuacji Niebieska Karta przekazywana jest grupie roboczej, która składa się z 

przedstawicieli służb i specjalistów współpracujących z rodziną. W jej skład zazwyczaj wchodzi pracownik 

socjalny, dzielnicowy, jeżeli w rodzinie są dzieci w wieku szkolnym - pedagog szkolny, jeśli dziecko jest w 

przedszkolu - wychowawca przedszkolny,  a także psycholodzy bądź terapeuci pracujący z osobami 

doznającymi przemocy lub stosującymi przemoc, jeśli zachodzi potrzeba – pracownik ochrony zdrowia, 

kurator sądowy, asystent rodziny lub inny specjalista.  

W 2021 roku Zespół Interdyscyplinarny odbył 4 posiedzenia,  funkcjonowało 11 grup roboczych                 i 

odbyło się 14 spotkań. W minionym roku prowadzono 11 procedur „Niebieskich Kart A”,                                    

w 6 przypadkach zakończono  procedurę Niebieskiej Karty z powodu ustania przemocy i w                                       

2 przypadkach z powodu  braku zasadności podejmowania działań. Podniesienie poziomu wiedzy i 

umiejętności pracowników służb, instytucji  i organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy 

w rodzinie. 

W minionym roku przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego brała udział w 3-dniowym szkoleniu o 

tematyce ”Problematyka przeciwdziałania przemocy w rodzinie w praktyce GKRPA, ZI oraz OPS” oraz w 

szkoleniu  „Procedura Niebieskiej Karty, krok po kroku”. 

Współpracujące ze sobą instytucje  funkcjonujące na  terenie Gminy Książ Wielki wymieniają                    ze 

sobą doświadczenia i dobre praktyki mające na celu przeciwdziałanie i ograniczenie zjawiska przemocy  w 

rodzinie. Przedstawiciele tych instytucji biorą udział w pracach grup roboczych. 

Osoby pracujące z ofiarami przemocy i jej potencjalnymi sprawcami oraz  pracownicy instytucji 

wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego na zorganizowanych spotkaniach wymieniają się 

informacjami, analizują realizację planów pracy  z rodziną, ustalają dalsze postępowanie z rodziną dotkniętą 

zjawiskiem przemocy. Realizacja programu w minionym roku była ograniczona w związku z  trwającym  

stanem zagrożenia epidemiologicznego SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19. 

Finansowanie 

W roku 2021 na realizację działań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy                         w 

Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie wydatkowane były środki własne                      w 

wysokości  3.643,00 zł. –  zakupiono materiały biurowe na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego.  

Wnioski i potrzeby związane z realizacją zadań: 

❖ Kontynuowanie i rozwijanie partnerskiej współpracy między instytucjami, podmiotami – głównie 

Policją,              służbą zdrowia, oświatą, sądem oraz GKRPA. 

❖ Wdrażanie standardów związanych z przeciwdziałaniem przemocy m.in. poprzez wykorzystanie 

pracy socjalnej oraz kontraktu socjalnego w pracy z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie. 

❖ Szerzenie świadomości społecznej, a głównie psychoedukacja rodziców/opiekunów             w 

zakresie      budowania relacji bez przemocy. 

❖ Zapewnienie dostępu do poradnictwa specjalistycznego dla rodzin doświadczających przemocy. 

❖ Zabezpieczenie finansowe  kosztów szkoleń pracowników socjalnych i  członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego. 



                      
 
 
5.2. GMINNY  PROGRAM  WSPIERANIA RODZINY  W  ROKU  2021.   
Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021 został przyjęty Uchwałą     Nr V/44/2019 Rady 
Gminy w Książu Wielkim z dnia 09 kwietnia 2019 roku. 
Celem głównym Programu jest wspieranie rodzin przeżywających trudności      w wypełnianiu swoich 
funkcji, związanych z opieką, wychowaniem i skuteczną ochroną dzieci w procesie przywracania ich 
zdolności  do prawidłowego funkcjonowania. 
Cele szczegółowe: 
1.Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka.                                                                                     
2. Wspieranie rodziny w wychowaniu dziecka oraz w prawidłowym pełnieniu funkcji opiekuńczo–
wychowawczej w celu zapobiegania sytuacjom kryzysowym.                                                   
       3. Podnoszenie kompetencji służb zajmujących się  niesieniem pomocy rodzinom. 
W 2021 r. ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 110 rodzin, o liczbie osób    w rodzinie  267.  Z 
powodu  bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych objęto pomocą 17 rodzin ( w tym 8 rodzin 
niepełnych  i 1 rodzina  wielodzietna). 
W 2021 roku rodzinom z dziećmi  udzielono pomocy w postaci: 

❖ dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach  w ramach programu „Posiłek w szkole                                     
i w domu”– z tej formy pomocy skorzystało łącznie 55 dzieci i  uczniów. Dożywianie było 
zapewnione w formie  pełnego obiadu,  w okresie  nauki zdalnej  dzieci otrzymywały świadczenie 
pieniężne w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywości lub przyznawane były 
świadczenia niepieniężne w postaci produktów żywnościowych; 

❖ pomocy finansowej w formie zasiłków okresowych  i  celowych z przeznaczeniem na zakup 
żywności; 

❖ w ramach letniego wypoczynku dzieci – 4 dzieci przebywało na wypoczynku letnim,  organizator 
Kuratorium Oświaty Kraków; 

❖ realizując zadanie wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w 
wychowywaniu dzieci „ Rodzina 500 + „ –  objęto pomocą 562 rodziny, w tym  928 dzieci; 

❖ w ramach ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych objęto pomocą 131 
rodzin, a liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu  alimentacyjnego wyniosła 18 o 
liczbie dzieci 27; 

❖ przyznano pomoc dla  25 uczniów  na pokrycie kosztów edukacyjnej pomocy stypendialnej dla 
uczniów o charakterze socjalnym, z dotacji podręcznikowej skorzystało 385 uczniów, z dotacji 
przedszkolnej skorzystało 120 dzieci; 

❖ z pomocy ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny skorzystało 19 rodzin, łącznie wydano  51 kart 
elektronicznych i tradycyjnych. 

❖ w ramach jednorazowego wsparcia dla  uczniów rozpoczynających rok szkolny - program Dobry 
Start ( 300 plus) - przyznano pomoc dla  4 uczniów ( 4 rodziny)-  wypłata  wniosków z roku 2020; 

Asystent rodziny pełni bardzo ważną rolę w systemie wsparcia rodziny. Zajmuje się pomocą i pracą z rodziną. 
Celem pracy asystenta rodziny jest osiągnięcie przez rodziny podstawowego poziomu stabilności życiowej, 
która umożliwia jej wychowanie dzieci. Jego głównym zadaniem jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci 
od rodziny oraz podjęcie działań zmierzających do zażegnania kryzysu w rodzinie. Asystent rodziny 
kierowany jest do pracy            z tymi rodzinami, w których sytuacja dziecka małoletniego wymaga wsparcia 
zewnętrznego. Potrzeba podejmowania przez niego działań pomocowych ustaje wraz z osiągnięciem przez 
rodzinę umiejętności samodzielnego, prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 
Rola asystenta rodziny ma istotne znaczenie, jego zadaniem jest całościowe wspieranie rodzin 
wychowujących dzieci, zagrożonych różnymi dysfunkcjami. Działania asystenta rodziny polegają na 
aktywnym wspieraniu rodziny, w której mają miejsce problemy trudne do samodzielnego pokonania przez tę 
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rodzinę. Praca asystenta ma charakter kompleksowy.          W pierwszej kolejności osoba pełniąca tę funkcję 
dba o rozwiązanie podstawowych problemów socjalnych rodziny – mieszkaniowych, materialnych, 
zdrowotnych czy prawnych. Następnie asystent rodziny wspiera swoich podopiecznych w podejmowaniu 
aktywności społecznej. Do jego zadań należy też motywowanie podopiecznych do podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych. Asystent rodziny zachęca bezrobotnych do podjęcia pracy. Intensywna praca asystenta                                       
z rodziną jest realizowana również  w przypadku czasowego umieszczenia przez sąd dziecka poza rodziną. 
Wówczas zadaniem asystenta staje się nie tylko praca z biologicznymi rodzicami dziecka w miejscu 
zamieszkania, ale również współpraca z rodziną zastępczą lub koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, 
odpowiedzialnym za dziecko umieszczono     w instytucji sprawującej  pieczę zastępczą, będącej w gestii 
powiatu oraz  sądu.  Powinien   on aktywnie uczestniczyć we wszystkich działaniach zmierzających do 
powrotu dziecka  do rodziny. 
Samokształcenie Asystenta rodziny  poprzez czytanie artykułów  związanych z tematyką  rodzin, analizowanie 
przepisów prawnych, wymiana doświadczeń z asystentami rodzin   z innych Ośrodków. 
W 2021 roku w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Książu Wielkim zatrudniony był jeden asystent 
rodziny na umowę zlecenie. Koszt zatrudniania asystenta wyniósł  5.802,19 zł.  Liczba rodzin, które korzystały 
z pomocy asystenta wynosiła 5, o liczbie dzieci – 9.                                                   
Praca  asystenta polegała na : 

❖ opracowaniu ze wszystkimi rodzinami planu pracy; 
❖ udzielaniu pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu problemów socjalnych oraz wychowawczych z 

dziećmi; 
❖ prowadzeniu indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci; 
❖ współpracy z kuratorem sądowym, pedagogiem szkolnym, pracownikiem socjalnym. 

W rodzinach, gdzie była realizowana praca i udzielane wsparcie, asystent pomagał                                        
i towarzyszył między innymi w : 

❖ przygotowaniu i złożeniu pism urzędowych; 
❖ nawiązaniu kontaktów z pracownikami oświaty i poradni specjalistycznych; 
❖ organizowaniu wsparcia materialnego; 
❖ rozwiązywaniu codziennych trudności poprzez zwiększenie kompetencji w zakresie prowadzenia 

gospodarstwa domowego i gospodarowania czasem wolnym; 
❖ poprawianiu relacji wewnątrzrodzinnych; 
❖ podnoszeniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych oraz budowaniu autorytetu rodziców; 
❖ wyrobieniu umiejętności gospodarowania budżetem domowym; 
❖ odbudowie zdrowych postaw psychospołecznych. 

Praca z rodziną, zagrożoną kryzysem, jest jednym z priorytetowych zadań Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Książu Wielkim. W sytuacjach, gdy zagrożone jest dobro dziecka, pracownicy podejmują 
natychmiastową interwencję w środowisku zamieszkania rodziny. 
W ubiegłym roku w ramach projektu  „Rozwijaj się z Gminą Książ Wielki!” w rodzinach                 z  
problemami opiekuńczo –wychowawczymi realizowane było indywidualne wsparcie psychologa ( 13 dzieci) , 
pedagoga ( 6 dzieci), logopedy ( 3 dzieci), terapia uzależnień   ( 2 osoby). Było również świadczone wsparcie 
w zakresie korepetycji z języka polskiego  ( 3 dzieci), języka angielskiego ( 6 dzieci)  i matematyki ( 7 dzieci). 
Ponadto rodziny  z dziećmi uczestniczyły w szkoleniach wyjazdowych, na których organizowane były 
szkolenia  o  następującej tematyce: Skuteczna komunikacja interpersonalna, Radzenie sobie z emocjami i 
stresem. Trening efektywnego rozwiązywania problemów, Trening adaptacji społecznej;  Poczucie własnej 
wartości; Trening umiejętności społecznych ; Asertywność;   Autoprezentacja; Zajęcia psychomotoryczne;  
Decyzyjność i motywacja osobista. 
Ogromnie istotną rolę odgrywa tu współpraca wszystkich służb, działających na rzecz rodziny. Ośrodek 
współdziała z Policją, pracownikami służby zdrowia, pracownikami oświaty oraz kuratorami rodzinnymi. 
Ponadto pracownicy socjalni i asystent posiłkują się różnymi placówkami i instytucjami, świadczącymi 
niezbędne porady i terapię. Najczęściej kierują takie osoby do Punktu Interwencji Kryzysowej. W rodzinach, 
które pracowały z asystentem, wspólnie przygotowywany był plan pracy, a także nie rzadziej niż raz na pół 



                      
 
roku, sporządzana była ocena sytuacji rodziny. Monitoring sytuacji poszczególnych środowisk i zachodzących               
w nich zmian prowadzono poprzez bezpośredni kontakt z rodziną. 
W rodzinach, które nie zostały objęte wsparciem asystenta, praca na rzecz dzieci prowadzona była przez 
pracowników socjalnych,  w ramach pracy socjalnej.  
Zgodnie z art. 191 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej , w przypadku umieszczenia dziecka 
w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania 
dziecka ponosi odpowiednio wydatki  w wysokości: 
a) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka       w pieczy zastępczej, 
b) 30% wydatków na opiekę i wychowanie w drugim roku pobytu dziecka, 
c) 50% wydatków w trzecim roku i następnych latach. 
W 2021 roku środki finansowe wydatkowane na powyższy zadanie to kwota  15.525,19  zł, na  4 dzieci 
umieszczonych w rodzinach zastępczych. Ośrodek sporządza sprawozdania rzeczowo-finansowe  z zakresu 
wspierania rodziny  oraz przekazuje je  wojewodzie małopolskiemu, w wersji elektronicznej, z 
zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3 (systemy te stanowią 
integralną część systemów stosowanych do realizacji świadczeń rodzinnych ). 
W roku 2019 z terenu gminy Książ Wielki 5 dzieci zostało umieszczonych  w pieczy zastępczej, z kolei w 

latach 2020-2021 w pieczy zastępczej umieszczonych było 4 dzieci.  W okresie jak wyżej żadne  dziecko nie  

zostało przysposobienie. Dzieci za, które gmina ponosiła wydatki, przebywały w rodzinach zastępczych. W 

latach 2019-2021  żadne  dziecko z terenu Gminy Książ  Wielki nie przebywało w instytucjonalnej pieczy 

zastępczej. 

Należy jednak zaznaczyć, iż wydatki za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych mogą wzrastać ze względu na 

nowe umieszczenia, zwłaszcza o charakterze interwencyjnym .Na bieżąco prowadzony jest monitoring 

sytuacji dzieci w rodzinach objętych pomocą GOPS. Zadanie to jest realizowane zarówno przez asystenta 

rodziny, jak i wszystkich pracowników socjalnych Ośrodka. W związku z tym prowadzona jest  bardzo szeroka 

współpraca ze szkołami, przedszkolami, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz innymi instytucjami 

zajmującymi się sprawami rodziny. W przypadku stwierdzenia zagrożenia lub  niepokojącej sytuacji w 

rodzinie – natychmiast o takiej okoliczności zostaje powiadomiony Sąd Rodzinny w Miechowie. Pomimo 

stanu epidemiologicznego asystent rodziny pracował z rodzinami                                                                 w 

środowisku.                   

Wnioski i potrzeby związane z realizacją zadań: 
❖ Praca z rodzinami przeżywającymi trudności w celu poprawy ich kompetencji wychowawczych,                  a co 

za tym idzie ograniczenia liczby dzieci umieszczanych   w pieczy zastępczej. 
❖ Zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z pobytem dzieci w pieczy zastępczej. 
❖ Zabezpieczenie środków finansowych na zwiększenie zatrudnienia asystenta rodziny w przypadku 

wystąpienia potrzeby objęcia wsparciem większej liczby rodzin. 
❖ Zapewnienie dostępu do poradnictwa specjalistycznego dla rodzin doświadczających trudności opiekuńczo-

wychowawczych. 
❖ Zabezpieczenie finansowe  kosztów szkoleń pracowników socjalnych i asystenta rodziny. 
      Rozważenie możliwości uruchomienia placówki wsparcia dziennego ( zgodnie z wymogami ustawy  o      
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – świetlicy, klubu dla dzieci i młodzieży) 

Placówki wsparcia dziennego są jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny   w zakresie pomocy           
w opiece i wychowaniu dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych. W pracy z dzieckiem współpracują z rodzicami/opiekunami, placówkami oświatowymi i 
podmiotami leczniczymi. Uczestnictwo dzieci w zajęciach jest nieodpłatne i dobrowolne, chyba że dziecko 
zostanie skierowane do placówki przez sąd. Przy zapewnieniu opieki nad dziećmi oraz przy wykonywaniu 
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innych czynności związanych z realizacją zadań placówki mogą korzystać z pomocy wolontariuszy. Pod opieką 
jednego wychowawcy w jednym czasie może przebywać maksymalnie 15 dzieci. Organizację funkcjonowania 
placówki wsparcia dziennego określa regulamin zawierający w szczególności: zadania, organizację działań, 
rodzaj dokumentacji i sposób jej prowadzenia. Regulamin opracowuje kierownik. 
Placówki wsparcia dziennego mogą być prowadzone w formie: 

❖ opiekuńczej: zapewniającej opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i 
zajęcia sportowe, rozwój zainteresowań, 

❖ specjalistycznej: zapewniającej socjoterapię, terapię, korekcję, kompensację, logopedię; realizującej 
indywidualne programy korekcyjne, psychokorekcyjne lub psychoprofilaktyczne,                  w szczególności 
terapię pedagogiczną, psychologiczną, socjoterapię, 

❖ podwórkowej: realizującej animację i socjoterapię. 
     
 
6.PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI  POZARZĄDOWYMI –CELE I REALIZACJA  
      Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego odbywa się  na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, 
uczciwej konkurencji, jawności. 
        „Roczny program współpracy gminy Książ Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” zwany dalej „Programem” jest realizacją 
zapisów art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 
( Dz. U. z 2018r.poz. 450) 
Potencjał organizacji pozarządowych oraz bliskość tematyczna przedmiotu ich działalności z zadaniami 
gminy, jednoznacznie wskazuje na możliwość lepszego zaspokajania potrzeb zbiorowych wspólnym 
wysiłkiem jednostki samorządu terytorialnego i tych organizacji. 
Celem wprowadzenia Programu jest: 

❖ Umocnienie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie i 
wspólnotę lokalną. 

❖ Stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców gminy. 
❖ Budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizacje społeczności lokalnej. 
❖ Uzupełnienie działań w zakresie nieobejmowanym przez struktury samorządowe 
❖ Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami są: 
❖ ustawowe zadania własne Gminy; 
❖ zadania pożytku publicznego określone w art. 4 ustawy; 
❖ zadania dotyczące promocji Gminy; 
❖ wspólne określanie ważnych dla mieszkańców regionu potrzeb i tworzenie systemowych rozwiązań 

problemów społecznych; 
❖ konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 
o Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego realizowana jest w następujących formach: 
❖ Zlecania realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie. 
❖ Zlecania realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. 
❖ Użyczania obiektów komunalnych oraz udostępniania lokali na spotkania organizacyjne. 
❖ Doradztwa i pomocy merytorycznej w działalności. 
❖ Bieżącej współpracy. 
❖ Promocji działalności w mediach. 
❖ Pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niż budżet gminy. 

Priorytety w realizacji zadań publicznych 
1. Priorytetowymi zadaniami Gminy są :: 

➢ Zadania publiczne w następujących obszarach: 



                      
 

➢ Oświata i wychowanie 
➢ Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 
➢ Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu 
➢ Program profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych dla gminy Książ Wielki 
➢ Promocja Gminy 
1) Gmina Książ Wielki będzie wspiera lub powierza realizację następujących zadań: 
➢ upowszechnienie kultury fizycznej na obiektach stanowiących własność komunalną, 
➢ upowszechnienie i rozwój kultury i sztuki, ochrona dziedzictwa narodowego, 
➢ organizację imprez sportowych i kulturalnych promujących gminę, 
➢ podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 
➢ działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, 
➢ wspieranie klubów sportowych m.in. poprzez pokrywanie kosztów delegacji sędziowskich, kosztów 

przejazdów zawodników na rozgrywki oraz innych kosztów związanych z ich sportową działalnością, 
➢ organizację działań pomocowych, akcji, imprez okolicznościowych i konkursów mających na celu 

ograniczenie zjawisk patologicznych, 
➢ organizację zajęć terapeutycznych i profilaktycznych w świetlicach socjoterapeutycznych, 

środowiskowych oraz szkołach, 
➢ organizację sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych 

realizowanych z wykorzystaniem posiadanej bazy sportowej, 
➢ organizację imprez sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej, promujących zdrowy styl 

życia. 
Realizacja programu odbywa się w formie wspierania lub powierzania organizacjom pozarządowym i 
podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego zadań o charakterze publicznym, po 
przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. 
Ogłoszenie konkursu musi wyprzedzać jego rozstrzygnięcie, o co najmniej 21 dni. 
Ogłoszenie powinno zostać zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w 
Urzędzie Gminy w Książu Wielkim. 

Wójt Gminy w Książu Wielkim powołuje zarządzeniem Komisje Konkursowe do przeprowadzenia otwartych 
konkursów ofert, określając ich skład oraz regulamin pracy. Realizacja „Programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2021” jest dokumentem podsumowującym kolejny rok 
współpracy samorządu z podmiotami III sektora na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2018 poz. 450). Celem programu było 
wzmocnienie współpracy Gminy Książ Wielki z organizacjami pozarządowymi. Współpraca polegała przede 
wszystkim na udzielaniu dotacji z budżetu Gminy Książ Wielki przeznaczonych na realizację zadań 
publicznych. 
W ramach upowszechniania sportu na terenie Gminy Książ Wielki zorganizowano: 
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Książ Wielki 
Na realizację tego zadania w budżecie gminy przeznaczono kwotę 25.000,00 PLN. Główny cel tego obszaru 
został zrealizowany poprzez wsparcie finansowe projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe. W 
2021 r. wpłynęła 1 oferta o przyznanie dotacji z budżetu gminy na realizację zadań z w/w. zakresu. W ramach 
dofinansowanych oferty zrealizowano: 

➢ Mecze na własnym boisku klasa „A” 
➢ Mecze na wyjazdach klasa „A” 
➢ Mecze na własnym boisku trampkarze 
➢ Mecze na wyjazdach trampkarze 
➢ Organizacja memoriały im. Śp. Leszka Turka 
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➢ Organizacja gminnej ligi halowej piłki nożnej 
➢ Popularyzacja aktywnych form spędzania czasu wolnego 

Łączna kwota przyznanych dotacji w tym obszarze – 25.000,00 PLN 
 Fot. Drużyna SKS „Jastrzębiec” oraz nowy kontener -szatnia . 

  
 W ramach realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
w roku 2021” Urząd Gminy w Książu Wielkim utrzymywał stały kontakt z organizacjami działającymi na 
terenie gminy Książ Wielki.  
Na dzień 31 grudnia 2021 r. funkcjonowało w na terenie Gminy Książ Wielki  
28 organizacji pozarządowych, w tym: 

➢ Stowarzyszenie Zespół Folklorystyczny Książowiacy w Książu Małym Kolonii,(Fot. Poniżej) 

                               
➢ Stowarzyszenie Klub Seniora „ Młodzi Duchem” w Książu Wielkim , 
➢  Stowarzyszenia „ Pomocna Dłoń „ przy WTZ w Rzędowicach ,  
➢ Stowarzyszenie Mirów  w Książu Wielkim,  
➢ Strażacki Klub Sportowy „Jastrzębiec” 



                      
 

➢ 13 Stowarzyszeń Kół Gospodyń Wiejskich we wsiach : Książ Wielki, Książ Mały , Zaryszyn, Krzeszówka 
, Konaszówka , Głogowiany –Wrzosy, Mianocice, Rzędowice , Łazy, Cisie , Tochołów , Giebułtów i 
Antolka 

 
Fot. Plac zabaw i siłownia  przy ul. Śniadeckiego w Książu Wielkim /KGW Książ Wielki/ 
 

➢ 10 Stowarzyszeń Ochotniczych Straży Pożarnych w : Książu Wielkim, w Książu Małym , w Moczydle, 
w Boczkowicach , w Trzonowie , w Giebułtowie, w Łazach , w Głogowianach- Stara Wieś, w 
Rzędowicach , w Krzeszówce. 

 
 

7. PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI  NA 2021 ROK  
       Roczny Program opieki nad zwierzętami  bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  
przyjmowany jest corocznie do 31 marca  uchwałą  nr XIX/159/2021 Rady Gminy  z dnia 17.02.2021 r. na 
podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt ( tekst jedn. Dz. U. z 2017r.poz.1840). 
Celem programu jest:  
➢ zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy , 
➢ ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych , 
➢ opieka nad zwierzętami bezdomnymi 
➢ promowanie prawidłowych postaw i zachowań  człowieka w stosunku do zwierząt. 
Program obejmuje realizację zadań: 
➢ zapewnienie bezdomnym zwierzętom  miejsca w schronisku  dla zwierząt, 
➢ opieka nad wolno żyjącymi kotami  w tym ich dokarmianie, 
➢ odławianie bezdomnych zwierząt, 
➢ obligatoryjna sterylizacja  albo kastracja zwierząt w schronisku, 
➢  poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 
➢ usypianie ślepych miotów, 
➢  wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, 
➢ zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej  w przypadkach zdarzeń drogowych  z udziałem 

zwierząt. 
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Gmina zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom poprzez Firmę JUKO Sp z o.o. ul. Piłsudskiego 54/40 , 42-
400 Zawiercie, prowadząca Schronisko dla Zwierząt  „RAFIK”  w Bolesławiu. 

 
Fot. Schronisko  dla zwierząt Rafik w w Bolesławiu. 
 
 

8. REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  W 2021 ROKU. 
Podstawą prawną działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest ustawa o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. tekst jednolity (Dz. 
U. z 2019 r., poz. 2277 z późn. zm.).  Zgodnie z art. 1 ust. 1 i art. 2 ust. 1 pkt. 4 tej ustawy organy jednostek 
samorządu terytorialnego są obowiązane do podejmowania działań zmieniających m.in. do ograniczenia 
dostępności oraz spożycia napojów alkoholowych, wspieranie przedsięwzięć mających na celu zmianę 
obyczajów w zakresie ich spożycia. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
jest kontynuacją zadań realizowanych w Gminie Książ Wielki w poprzednich latach. 

Podstawowe strategie programu: 
➢ Realizacja zajęć i programów profilaktyki wobec dzieci i młodzieży.  
➢ Zwiększenie dostępności terapii dla osób uzależnionych i członków ich rodzin. 
➢ Zwiększenie stabilności i bezpieczeństwa rodzinnego.  
➢ Współpraca z instytucjami zajmującymi się problemem uzależnień i przemocy   domowej. 
➢ Działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii wynikają z przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r.  poz. 2050 z  późn. zm.) 
Cele i zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Narkomanii 

➢ Interweniowanie w przypadku naruszenia przepisów art. 131 i 15 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela 
publicznego w sprawach: 

➢ naruszenia zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych 
➢ naruszenia zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym, nieletnim 

oraz na kredyt lub pod zastaw. 
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w 
tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci 
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i 
socjoterapeutycznych. 

➢ Współfinansowanie realizowanych na terenie placówek oświatowych programów i zajęć 
profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, polegających głównie na kształtowaniu więzi rodzinnych, 
rozwijaniu zainteresowań oraz wzmacnianiu skłonności do respektowania przyjętych norm i wartości 
według zgłaszanych potrzeb, w tym: 



                      
 

➢ - wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych lub wybranych i 
realizowanych  przez szkoły bądź inne podmioty a skierowanych do dzieci, młodzieży, rodziców i 
nauczycieli, 

➢ - wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez 
młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych, 

➢ - wspieranie działań o charakterze edukacyjnym oraz szkoleń przeznaczonych dla rodziców, 
nauczycieli których celem jest przygotowanie dziecka do świadomych i odpowiedzialnych decyzji 
związanych z używaniem substancji psychoaktywnych-warsztatów i szkoleń pogłębiających wiedzę i 
umiejętności z zakresu profilaktyki problemowej i promocji zdrowia. 

➢ Wspieranie różnych form kultury fizycznej oraz innych rodzajów działalności związanych z 
propagowaniem zdrowego i abstynenckiego stylu życia.  

➢ Realizowanie na bazie klubów sportowych i programów zmieniających i kształtujących zachowania 
dzieci i młodzieży w zakresie gospodarowania czasem wolnym. 

➢ Dofinansowanie wyjazdów terapeutycznych (obozy, kolonie, „zielonej szkoły”) wyjazdów 
integracyjnych, spektakli teatralnych o tematyce uzależnień. 

➢ Organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych adresowanych do dzieci, młodzieży i ich rodziców. 
➢ Organizowanie, finansowanie konkursów z nagrodami dotyczących wiedzy o uzależnieniach, zakup 

niezbędnych materiałów do prowadzenia tych zadań.  
➢ W razie potrzeby, przeprowadzanie badań monitorujących problemy alkoholowe w gminie. 

Wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń oraz osób fizycznych służącej rozwiązywania 
problemów alkoholowych. 
➢ Wspieranie finansowe podmiotów zaangażowanych w rozwiązywanie problemów alkoholowych, 

narkotykowych i realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
Dofinansowanie specjalisty terapeuty dla osób uzależnionych w wysokości 100,00 zł brutto 
(słownie: sto złotych 00/100) za zrealizowaną i udokumentowaną godzinę oraz Punktu 
Interwencji Kryzysowej w  Miechowie.  

➢ Przekazywanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych, dotyczących realizowanych 
programów, szkoleń i konkursów. 

➢ Rozwijanie współpracy pomiędzy lokalnymi społecznościami celem włączenia ich w realizację 
programu. 

➢ Wspieranie finansowe szkół podstawowych, gimnazjalnych w rozwijaniu działań profilaktycznych w 
szczególności obejmujących diagnozę problemu używania alkoholu i narkotyków na terenie szkoły, w 
grupach uczniowskich oraz realizację odpowiednich  programów i zajęć  profilaktycznych. 

➢ Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, Dyrektorami Szkół, Ośrodkiem 
Zdrowia, Sądem Rejonowym w Miechowie, Asystentem Rodziny. Wzajemne informowanie o 
występujących problemach, diagnoza przyczyn, kierunki podejmowanych działań interwencyjnych, 
służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. 

➢ Zakup materiałów, sprzętu i pomocy niezbędnych do realizacji zadań ujętych w Gminnym Program 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, narkotykowe pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.  
➢ Prowadzenie edukacji publicznej. 
➢ Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Szkołami i Policją w kierunku monitorowania 

sytuacji w rodzinach, w których dochodzi do przemocy („Niebieska Karta”), szczególnie w przypadku 
występowania problemów związanych z nadużywaniem alkoholu bądź narkotyków, zbieranie 
informacji na temat  skali zjawiska na terenie gminy, nawiązywanie współpracy z organizacjami 
zajmującymi się udzielaniem pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. 
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➢ Udzielanie informacji na temat możliwości leczenia uzależnienia osobom uzależnionym i ich 
rodzinom. Motywowanie osób uzależnionych do podjęcia terapii przez Gminną Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz kierowanie tych osób do odpowiednich poradni i 
instytucji.  

➢ Podejmowanie czynności zmierzających do wydania orzeczenia sądu o zastosowaniu wobec osoby 
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w placówce lecznictwa otwartego bądź 
szpitalnego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

➢ Ponoszenie kosztów sporządzania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłego 
psychiatrę i psychologa oraz kosztów sądowych. 

Zasady koordynacji i finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r. oraz wynagrodzenia członków Gminnej Komisji. 

➢ Realizacje zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r. powierza się Wójtowi Gminy. 

➢ Koordynatorem programu jest pełnomocnik Wójta Gminy ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 

➢ Środki finansowe na realizację założeń programu pochodzą w całości z opłat za zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych. 

➢ Podstawą do wypłaty wynagrodzenia dla Przewodniczącego i członków Gminnej Komisji 
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest: 

➢  udział w pracach Komisji: 150 ,00 zł brutto  (sto pięćdziesiąt złotych 00/100) 
➢  udział w posiedzeniach Sądu Rejonowego w Miechowie dotyczących orzecznictwa o obowiązku 

poddania się  leczeniu odwykowemu: Przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych przysługuje wynagrodzenie w wysokości 150,00 zł brutto(sto pięćdziesiąt 
złotych 00/100) 

➢  za udział na zaproszenie, Przewodniczącego komisji na posiedzenie organu gminy i innych 
spotkaniach na których rozpatrywane są sprawy związane z działalnością komisji: 150,00 zł brutto 
(sto pięćdziesiąt złotych 00/100) 

➢ Zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r. dokonuje się na zasadzie ich uchwalania.   

                                              
W roku 2021  w ramach porozumienia  zawartego pomiędzy Wójtem Gminy i Starostą Powiatu osoby z 
terenu gminy Książ Wielki  mogły korzystać z bezpłatnych porad specjalistów ( psychologa, prawnika, 
policjanta i  z terapii rodzin ) w Punkcie Interwencji Kryzysowej. W ubiegłym roku 0 osoby  z terenu naszej 
gminy skorzystały z porad  prawnika , 0 osoby  z porad  psychologa i  0 rodzina skorzystała z terapii rodzin. 



                      
 
Bezpłatna pomoc prawna – Starostwo Powiatowe.               W gminie Książ Wielki znajduje się 11 punktów  
sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych  do spożycia poza miejscem sprzedaży  oraz 5 punktów ( 
lokali gastronomicznych ). 9 punktów sprzedaży posiada zezwolenie  na sprzedaż alkoholu  o zawartości  
powyżej 18% do spożycia  poza  miejscem sprzedaży  oraz dwa lokale do spożycia w miejscu sprzedaży.  
W roku 2021  nie wydano  jednorazowych zezwoleń przedsiębiorcom na sprzedaż alkoholu. Wartość 
sprzedanego alkoholu w 2021 roku na terenie gminy ( na podstawie oświadczeń złożonych przez 
przedsiębiorców prowadzących sprzedaż): 
 do 4,5% ( oraz piwa) 1 234 627,31 zł, 
do 18 % ( z wyjątkiem piwa) 157 129,33 zł, 
powyżej 18% 1 503 485,00 zł   Co daje kwotę łączną 2 895 241,64 zł . Na statystycznego   mieszkańca gminy 
przypada rocznie 527,37 zł 
        W 2021 roku  Komisja  ds. rozwiązywania problemów alkoholowych  skontrolowała  5  punktów  
sprzedaży.  
Finansowanie działań  w 2021 roku.  
 Gmina z tytułu rocznych opłat za korzystanie  z zezwoleń  na sprzedaż napojów alkoholowych  uzyskała 
kwotę 72 597,63  zł. Zaplanowano w budżecie  gminy  na realizację profilaktyki  rozwiązywania problemów 
alkoholowych kwotę 91 378,00 zł . Wykorzystano w 2021 roku kwotę 63 197,30 zł. 
  Na funkcjonowanie Gminnej Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w 2021 roku wydatkowano 
4 790,00zł, 
-wydanie opinii przez biegłego stwierdzającego uzależnienie od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu 
leczniczego kwotę 2 000,00zł  
-opłaty sądowe  200,00zł 
na finansowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego  dla osób z problemami alkoholowymi   4 800,00 zł – 
Udzielono 35 porad dla  10 osób. 
W ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  organizowane były 
dla 27 osób kolonie z programem zajęć profilaktycznych . 
W 2021 roku  skierowano na komisję 18 wniosków o wszczęcie procedury zobowiązania do leczenia 

odwykowego,  z tego  8 zgłoszonych przez rodzinę, 6 wniosków przez policję, 3 przez OPS,  1 przez Kuratora 

Zawodowego. GKRPA przeprowadziła z rodzinami  3 rozmowy motywujące do objęcia leczeniem 

odwykowym osób zgłoszonych na komisję. Komisja zgłosiła 2 wnioski do Sądu  Rodzinnego i Nieletnich o 

przymusowe leczenie odwykowe, dla  4 osób  zlecono wykonanie  badań . Dobrowolnie terapię  odwykową  

podjęło 6 osób. 

 
  Tabela nr 28 .Realizacja gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Książ 
Wielki 

 Zadania Komisji ds. 
rozwiązywania problemów 
alkoholowych 

Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 ROK 2021 

1. Ilość osób uzależnionych 
skierowanych na komisję  

18 15 16 18 

2. Porady prawnika 34 23 0 12 

3. Porady psychologa 3 0 1 4 

4. Terapia rodzin 1 0 0 3 

     Tabela nr 42. Rynek napojów alkoholowych  w Gminie Książ Wielki 

L.p. Rynek napojów 
alkoholowych  w 

Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 ROK 2021 
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Gminie Książ Wielki 

1. Do 4,5% 1 107 351,78 1 150 170,58 1 131 571,76 1 234 627,31 

2. Do 18%( z wyjątkiem 
piwa) 

105 996,12 124 151,13 130 782,89 157 129,33 

3. Powyżej 18% 1 153 062,12 1 311 332,90 1 352 543,22 1 503 485,00 

4. Łącznie  2 366  410 ,58 2 585 654,61 2 614 897,87 2 895 241,64 

5. Kwota na 
statystycznego 
mieszkańca  

533,70 605,68 512,62 527,37 

 

Tabela nr 29.Finansowanie działań przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii w Gminie 
Książ Wielki. 

L.p. Działania /wydatki 2018rok 2019rok 2020 rok 2021 rok 

1. Finansowanie funkcjonowania 
komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

9 570,00 10 501,00 947,60 4 790,10 

2. Wydawanie opinii przez 
biegłych 

4 740,00 630,00 840,00 2 000,00 

3. Opłaty sądowe 120,00 140,00 100,00 200,00 

4. Funkcjonowanie punktów 
konsultacyjnych 

8 250,00 4 800,00 4680,00 9360,00 

5. Programy zajęć 
profilaktycznych 

10 000,00 16 000,00 3000,00 4500,00 

6. Wynagrodzenie pełnomocnika  20 640,00 30 946,26 28 722,19 42 346,91 

7. Przeciwdziałanie COVID-19 0,00 0,00 9 634,13 0,00 

 Łączne wydatki 53 320,00 63 017,26 47 923,92 63 197,30 

 

 CZĘŚĆ VI. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY KSIĄŻ WIELKI W 2021 ROKU 

Rada Gminy kadencji 2018-2023 
                                            Henryk Huma -przewodniczący Rady Gminy 
                                            Jagoda Spicha -I wiceprzewodnicząca Rady Gminy 
                                            Wiesław Sęk -II wiceprzewodniczący Rady Gminy  
                                              Członkowie : 
Bożena Dziura 
Marek Gajos 
Krystian Grela 
Dariusz Książek  
Mirosław Michta 
Robert Milewski 

Marek Płończyński 
Grzegorz Ptak 
Zdzisław Ptak 
Małgorzata Rosół 
Małgorzata Sych 
Marcin Walczyński  

 



                      
 

 
Komisja budżetu, finansów, planowania i rolnictwa –  
przewodniczący Grzegorz Ptak, członkowie: Marek Gajos, Krystian Grela, Henryk Huma, Jagoda Spicha 
Komisja oświaty, zdrowia, kultury i spraw socjalnych – 
 przewodniczący Marek Płonczyński, członkowie: Robert Milewski, Zdzisław Ptak, Małgorzata Rosół, Marcin 
Walczyński. 
 Komisja porządku, bezpieczeństwa i ochrony środowiska 
 przewodnicząca Małgorzata Sych, członkowie: Bożena Dziura, Dariusz Książek, Mirosław Michta, Wiesław 
Sęk. 
 Komisja rewizyjna  
 przewodniczący Dariusz Książek, członkowie: Marek Gajos, Krystian Grela, Mirosław Michta, Grzegorz Ptak, 
Marcin Walczyński. 
Komisja skarg, wniosków i petycji  
 przewodnicząca Bożena Dziura, członkowie: Robert Milewski , Marek Płonczyński, Zdzisław Ptak, Małgorzata 
Rosół, Małgorzata Sych. 
          W 2021 roku odbyło się 9 sesji Rady Gminy, na których podjęto 61 uchwał, były one szczegółowo 
omawiane na posiedzeniach Komisji Rady Gminy oraz Sesjach Rady Gminy. Uchwały zostały przekazane do 
oceny przez Wojewodę Małopolskiego, Regionalną Izbę Obrachunkową, a także do publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego. 
 
Tabela nr 30. Realizacja uchwał Rady Gminy Książ Wielki w 2021r. 

Lp. Uchwała Realizacja uchwał Rady Gminy 

Uchwały z dnia 17 lutego 2021 r. 

1. 

 

 

Uchwała nr XIX/149/2021 w sprawie  
uchwalenia Uchwały Budżetowej Gminy Książ 
Wielki na rok 2021 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego. Do 
budżetu wprowadzono uchwalone zapisy. 



 
78 

2. 
Uchwała nr XIX/150/2021 w sprawie  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ 
Wielki 

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone 
zostały uchwalone zmiany. 

3. 

Uchwała nr XIX/151/2021 w sprawie  zmiany 
załącznika nr 1 do uchwały nr VI/53/2019 Rady 
Gminy w Książu Wielkim z dnia 10 maja 2019 r. 
w sprawie dofinansowania doskonalenia 
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w 
placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Gminę Książ Wielki 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

4. 

Uchwała nr XIX/152/2021 w sprawie  
wystąpienia z wnioskiem do Wojewody 
Małopolskiego o komunalizację mienia Skarbu 
Państwa 

Przekazano w skład mienia komunalnego 
nieruchomość w miejscowości Krzeszówka, dz. nr 
ew. 103, o pow. 1,3261 ha. 

5. 

Uchwała nr XIX/153/2021 w sprawie  
wystąpienia z wnioskiem do Wojewody 
Małopolskiego o komunalizację mienia Skarbu 
Państwa 

Przekazano w skład mienia komunalnego 
nieruchomość w miejscowości Częstoszowice, dz. nr 
ew. 164 o pow. 0,6355 ha i dz. nr ew. 99, o pow. 
0,0100 ha. 

6. 

Uchwała nr XIX/154/2021 w sprawie  
wystąpienia z wnioskiem do Wojewody 
Małopolskiego o komunalizację mienia Skarbu 
Państwa 

Przekazano w skład mienia komunalnego 
nieruchomość w miejscowości Częstoszowice, dz. nr 
ew. 145, o pow. 0,0257 ha i dz. nr ew. 146, o pow. 
0,0760 ha. 

7. 

Uchwała nr XIX/155/2021 w sprawie  
wystąpienia z wnioskiem do Wojewody 
Małopolskiego o komunalizację mienia Skarbu 
Państwa 

Przekazano w skład mienia komunalnego 
nieruchomość w miejscowości Częstoszowice, dz. nr 
ew. 150, o pow. 0,1781 ha. 

8. 

Uchwała nr XIX/156/2021 w sprawie  
wystąpienia z wnioskiem do Wojewody 
Małopolskiego o komunalizację mienia Skarbu 
Państwa 

Przekazano w skład mienia komunalnego 
nieruchomość w miejscowości Częstoszowice, dz. nr 
ew. 45, o pow. 0,0087 ha. 

9. 

Uchwała nr XIX/157/2021 w sprawie  
wystąpienia z wnioskiem do Wojewody 
Małopolskiego o komunalizację mienia Skarbu 
Państwa 

Przekazano w skład mienia komunalnego 
nieruchomość w miejscowości Częstoszowice, dz. nr 
ew. 21, o pow. 0,1041 ha i dz. nr ew. 22, o pow. 
0,0965 ha. 

10. 

Uchwała nr XIX/158/2021 w sprawie  
wystąpienia z wnioskiem do Wojewody 
Małopolskiego o komunalizację mienia Skarbu 
Państwa 

Przekazano w skład mienia komunalnego 
nieruchomość w miejscowości Częstoszowice, dz. nr 
ew. 49, o pow. 0,3602 ha. 

11. 

Uchwała nr XIX/159/2021 w sprawie  przyjęcia 
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Książ Wielki w 2021 roku 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego. Działania 
w sprawie zapobiegania bezdomności zwierząt oraz 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi w roku 2021 
prowadzone były na podstawie uchwalonego 
programu. Współpracowano ze schroniskiem dla 
zwierząt „RAFIK” w Bolesławiu. Odławianiem 
bezdomnych zwierząt zajmowała się firma JUKO  
Sp. z o.o., która prowadzi wspomniane schronisko. 
Gmina współpracowała z lekarzem weterynarii oraz 
poszukiwała nowych właścicieli dla bezdomnych 



                      
 

zwierząt. 

12. 
Uchwała nr XIX/160/2021 w sprawie  
regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Książ Wielki  

Wprowadzono Regulamin utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Książ Wielki określający 
szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Książ Wielki, w szczególności 
zadania gminy oraz obowiązki właścicieli 
nieruchomości, dotycząc utrzymania czystości i 
porządku oraz warunki wykonywania działalności w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, a także 
zagospodarowania tych odpadów. 

13. Uchwała nr XIX/161/2021 w sprawie  przyjęcia 
planów pracy Komisji Rady Gminy na rok 2021 

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady Gminy 
zwoływali posiedzenia głównie przed sesjami Rady 
Gminy, celem dokładnego omówienia projektów 
uchwał, analizy przedłożonych sprawozdań, oceny 
bieżącej działalności Wójta oraz prowadzonych 
inwestycji. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 
rozpatrywała złożone skargi. 
Przewodniczący Komisji Rady Gminy czuwali nad 
realizacją planu pracy. 

14. Uchwała nr XIX/162/2021 w sprawie  przyjęcia 
planu pracy Rady Gminy na rok 2021 

Rada Gminy w Książu Wielkim założyła, że zgodnie 
 z ustawą o samorządzie gminnym odbędą się co 
najmniej cztery posiedzenia, na których 
rozpatrywane będą projekty uchwał, przyjmowane 
programy i sprawozdania. W roku 2021 odbyło się 
dziewięć posiedzeń Rady Gminy, na których 
zrealizowane zostały założenia z planu pracy. 

 

Uchwały z dnia  25 maja 2021 r. 

15. 

Uchwała nr XX/163/2021 w sprawie zmiany 
Uchwały Budżetowej Gminy Książ Wielki na 
2021 rok nr XIX/149/2021 z dnia 17 lutego 2021 
r 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego. Do 
budżetu wprowadzono uchwalone zmiany. 

16. 
Uchwała nr XX/164/2021 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ 
Wielki 

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone 
zostały uchwalone zmiany. 

17. 

Uchwała nr XX/165/2021 w sprawie przekazania 
środków  finansowych na Wojewódzki Fundusz 
Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 
województwa małopolskiego z przeznaczeniem 
na  dofinansowanie zakupu samochodu 
kwatermistrzowskiego  dla Komendy 
Powiatowej Straży Pożarnej w Miechowie 

Z budżetu Gminy Książ Wielki przekazano 10.000 zł 
poprzez „Fundusz Wsparcia Państwowej Straży 
Pożarnej” „Komendzie Wojewódzkiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Krakowie” na potrzeby Komendy 
Powiatowej Straży Pożarnej w Miechowie w celu 
dofinansowania zakupu samochodu 
kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej 
Straży Pożarnej w Miechowie. 

18. Uchwała nr XX/166/2021 w sprawie zaciągnięcia Zaplanowano zaciągnięcie pożyczki w kwocie 
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pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające 
finansowanie zadania w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
w Banku Gospodarstwa Krajowego 

2.000.000,00 zł w dwóch transzach: w 2021 roku w 
wysokości 1763970,00 zł i w 2022 roku w kwocie: 

236030,00 zł, w Banku Gospodarstwa Krajowego, na 
wyprzedzające finansowanie na realizację operacji 
typu „Gospodarka wodno – ściekowa” pod tytułem 
„Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na 
terenie gminy Książ Wielki – etap III” w ramach 
PROW na lata 2014-2020, zgodnie z zawartą 
umową o przyznaniu pomocy nr 00047-65150-
UM0600138/19 z dnia 31.08.2020 r. Następnie 
wysokości poszczególnych transzy zmieniono 
Uchwałą nr XXIII/189/2021 z dnia 03 września 2021 
r. 

19. 

Uchwała nr XX/167/2021 w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym 
przygotowaniu i przeprowadzeniu 
postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zakup energii elektrycznej w 
ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej 

Zostało zawarte Porozumienie z gminami 
wskazanymi w treści Uchwały. 

20. 

Uchwała nr XX/168/2021 w sprawie uchwalenia 
Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ 
Wielki 

Uchwalono Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ 
Wielki. Prace nad Studium rozpoczęto w roku 2019 
na podstawie Uchwały nr VI/50/2019 z dnia 10 
maja 2019 r., w związku z dezaktualizacją Studium z 
roku 2002.  

21. 
Uchwała nr XX/169/2021 w sprawie 
pozbawienia kategorii drogi publicznej gminnej 
nr 140219 K 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego. 
Wskazana droga została pozbawiona 
dotychczasowej kategorii drogi gminnej, z 
jednoczesnym zaliczeniem jej do kategorii drogi 
powiatowej na drodze podjętej uchwały przez 
Zarząd Powiatu Miechowskiego. 

22. 

Uchwała nr XX/170/2021 w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości stawki tej opłaty   

W uchwale zostały uchwalone stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 
2022 w wysokości 25 zł miesięcznie od każdej osoby 
zamieszkującej daną nieruchomość za odpady 
zbierane w sposób selektywny i 50 zł za odpady 
zmieszane. 

23. Uchwała nr XX/171/2021 w sprawie wyrażenia 
zgody na nabycie nieruchomości 

Zakupiono nieruchomość w Moczydle, oznaczoną 
jako działka o nr ewid. 255, o pow. 0,9070 ha, 
położonej w Moczydle, z przeznaczeniem na cele 
inwestycyjne gminy. 

24. 

Uchwała nr XX/172/2021 w sprawie przyjęcia 
"Regulaminu określającego zasady udzielania 
dotacji celowych z budżetu Gminy Książ Wielki 
do inwestycji służących ochronie powietrza 
polegających na wymianie systemów 
ogrzewania realizowanych na terenie Gminy 
Książ Wielki" 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego. 
Regulamin określa zasady wspierania zadań 
inwestycyjnych z zakresu ochrony powietrza. Celem 
dotacji jest ograniczenie niskiej emisji i ograniczenie 
zanieczyszczenia powietrza. 

 



                      
 

Uchwały z dnia 30 czerwca 2021 r. 

25. 
Uchwała Nr XXI/174/2021 1. Uchwała Nr 
XXI/174/2021 w sprawie udzielenia Wójtowi 
Gminy wotum zaufania 

Radni Gminy Książ Wielki po rozpatrzeniu Raportu 
o stanie Gminy Książ Wielki udzielili Wójtowi 
Gminy Książ Wielki wotum zaufania. 

26. 

Uchwała Nr XXI/175/2021 w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz 
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Książ 
Wielki za 2020 rok 

Radni Gminy Książ Wielki po rozpatrzeniu 
sprawozdania finansowego Gminy Książ Wielki za 
2020 rok oraz sprawozdania Wójta Gminy  
z wykonania budżetu za 2020 rok zatwierdzili je. 

27. 
Uchwała Nr XXI/176/2021 w sprawie 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 
2020 rok 

Radni Gminy Książ Wielki po zapoznaniu się ze 
sprawozdaniem finansowym Gminy za rok 2020 
oraz sprawozdania Wójta Gminy z wykonania 
budżetu za 2020 rok, opinią Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Krakowie, informacją o stanie 
mienia komunalnego Gminy oraz stanowiskiem 
Komisji Rewizyjnej udzielili Wójtowi Gminy Książ 
Wielki absolutorium. 

28. 
Uchwała Nr XXI/177/2021 w sprawie zmiany 
Uchwały Budżetowej Gminy Książ Wielki na 2021 
rok nr XIX/149/2021 z dnia 17 lutego 2021 r. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego. Do 
budżetu wprowadzono uchwalone zmiany. 

29. 
Uchwała Nr XXI/178/2021 w sprawie zmian 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ 
Wielki na lata 2021-2030 

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej 
wprowadzone zostały uchwalone zmiany. 

30. 

Uchwała Nr XXI/179/2021 w sprawie 
zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Książu Wielkim za rok 2020 

Radni Gminy Książ Wielki po zapoznaniu się  
z rocznym sprawozdaniem finansowym 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Książu 
Wielkim zatwierdzili je jednogłośnie. 

31. 

Uchwała Nr XXI/180/2021 w sprawie uchwalenia 
Regulaminu udzielania pomocy materialnej o 
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych 
na terenie Gminy Książ Wielki 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego. 
Regulamin określa wysokość, formy, tryb i sposób 
udzielania pomocy materialnej wynikającej z 
niskich dochodów na osobę w rodzinie. 

32. 

Uchwała Nr XXI/181/2021 w sprawie określenia 
wzoru wniosku o przyznanie dodatku 
mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji  
o dochodach gospodarstwa domowego za okres 
3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających 
dzień złożenia wniosku 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

 

Uchwały z dnia 27 lipca 2021 r. 

33. 

Uchwała Nr XXII/182/2021 w sprawie zmiany 
Uchwały Budżetowej Gminy Książ Wielki na 
2021 rok nr XIX/149/2021 z dnia 17 lutego 
2021 r.   

Uchwała została opublikowana 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskie
go. Do budżetu Gminy Książ Wielki wprowadzono 
uchwalone zmiany. 

34. Uchwała Nr XXII/183/2021 w sprawie podjęcia Skarga na działanie organu wykonawczego Gminy 
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procedury związanej z nadaniem miejscowości 
Książ Wielki statusu miasta 

Książ Wielki została uznana za bezzasadną. 

35. 

Uchwała Nr XXII/184/2021 w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 
Gminy Książ Wielki dotyczących wniosku  
o nadanie statusu miasta miejscowości Książ 
Wielki 

Konsultacje przeprowadzone zostały w oparciu o 
niniejszą uchwałę oraz o Zarządzenie nr 75/2021 
Wójta Gminy Książ Wielki z dnia 22 października 
2021 r., w terminie od 25 października 2021 r. do 
30 listopada 2021 r. Wyniki konsultacji wskazały na 
pozytywną opinię mieszkańców gminy w kwestii 
nadania statusu miasta miejscowości Książ Wielki. 

36. 

Uchwała Nr XXII/185/2021 w sprawie 
Regulaminu przyznawania dofinansowania na 
realizację przedsięwzięć związanych  
z usuwaniem odpadów niebezpiecznych 
zawierających azbest z terenu Gminy Książ 
Wielki 

Stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie 
Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Krakowie nr KI.4110.132.2021 z dnia 1 września 
2021 r., ze względu na kwalifikację zadania  
w kategorii remontu bieżącego, a nie inwestycji, co 
skutkuje brakiem możliwości dofinansowania 
mieszkańca z tego tytułu. 

37. 
Uchwała Nr XXII/186/2021 2021 w sprawie 
Pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez 
wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego. 
Pozbawiono kategorii drogi gminnej drogę położoną 
na dz. nr ew. 924/1, 841, 840/4 w miejscowości 
Wielka Wieś, z uwagi na wyłączenie jej z 
użytkowania i zaliczenie do dróg wewnętrznych. 

 

Uchwały z dnia 03 września 2021 r. 

38. 

Uchwała Nr XXIII/187/2021 w sprawie zmiany 
Uchwały Budżetowej Gminy Książ Wielki na 
2021 rok nr XIX/149/2021 z dnia 17 lutego 
2021 r. 

Uchwała została opublikowana 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskie
go. Do budżetu Gminy Książ Wielki wprowadzono 
uchwalone zmiany. 

39. 
Uchwała Nr XXIII/188/2021 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ 
Wielki 

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone 
zostały uchwalone zmiany. 

40. 

Uchwała Nr XXIII/189/2021 w sprawie zmiany w 
Uchwale nr XX/166/2021 z dnia 25 maja 2021 r. 
dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z budżetu 
państwa na wyprzedzające finansowanie 
zadania w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w 
Banku Gospodarstwa Krajowego   

Zmieniono wysokość poszczególnych transzy w 
stosunku do zapisów z uchwały nr XX/166/2021  
z dnia 25 maja 2021 r.: w 2021 roku – 1194473,00 zł, 
a w 2022 roku – 805527,00 zł. Ogólna kwota 
pożyczki nie ulega zmianie. 

 

Uchwały z dnia 29 października 2021 r. 

41. 
Uchwała Nr XXIV/190/2021 w sprawie 
zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Książ 
Wielki 

Uchwała została opublikowana 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 
Do budżetu Gminy Książ Wielki wprowadzono 
uchwalone zmiany. 

42. 
Uchwała Nr XXIV/191/2021 w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Książ Wielki 

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone 
zostały uchwalone zmiany. 

43. Uchwała Nr XXIV/192/2021 w sprawie 
obniżenia średniej ceny skupu żyta jako 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego. Cena skupu 



                      
 

podstawy do obliczenia podatku rolnego żyta została obniżona z 61,48 zł za dt. do 54,00 zł. 

44. 
Uchwała Nr XXIV/193/2021 w sprawie 
określenia wysokości stawek w podatku od 
środków transportowych 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego. Na 
podstawie uchwalonych stawek podatnicy mogli 
zadeklarować kwotę podatku do zapłacenia poprzez 
wypełnienie deklaracji podatkowej. 

45. 
Uchwała Nr XXIV/194/2021 w sprawie 
wysokości stawek podatku od 
nieruchomości 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

46. 

Uchwała Nr XXIV/195/2021 w sprawie 
wyrażenia zgody na obciążenie służebnością 
przesyłu nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Książ Wielki położonej  
w miejscowości Książ Wielki 

Nieruchomość położona na działce nr 701/5 w Książu 
Wielkim została obciążona służebnością przesyłu na 
rzecz PGE Dystrybucja S.A. Odział Skarżysko – 
Kamienna. 

47. 

Uchwała Nr XXIV/196/2021 przyjęcia 
rocznego programu współpracy gminy z 
organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2022 rok 

Uchwalony Program umożliwia współpracę Gminy z 
organizacjami pozarządowymi, a także innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 

 

Uchwały z dnia 24 listopada 2021 r. 

48. 

Uchwała Nr XXV/197/2021 2021 w sprawie 
zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Książ 
Wielki na 2021 rok nr XIX/149/2021 z dnia 17 
lutego 2021 r.   

Uchwała została opublikowana 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskie
go. Do budżetu Gminy Książ Wielki wprowadzono 
uchwalone zmiany. 

49. 
Uchwała Nr XXV/198/2021 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ 
Wielki 

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone 
zostały uchwalone zmiany. 

50. 
Uchwała Nr XXV/199/2021 w sprawie ustalenia 
wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy 
Książ Wielki 

W związku z nowelizacją ustawy o wynagrodzeniu 
osób zajmujących kierowniczce stanowiska, a także 
nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych  
i w konsekwencji wydaniu Rozporządzenia 
płacowego przez Radę Ministrów w sprawie 
wynagradzania pracowników samorządowych, 
wprowadzono niniejszą uchwałą kwotę 
miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Książ 
Wielki  
w wysokości : 17 523 zł, z wyrównaniem od dnia 1 
sierpnia 2021 r. 

51. 

Uchwała Nr XXV/200/2021 w sprawie ustalenia 
zasad przyznawania i wysokości diety dla 
Przewodniczącego Rady Gminy w Książu 
Wielkim oraz określenia zasad zwrotu kosztów 
podróży 

Na podstawie znowelizowanych przepisów prawa, 
uchwalono dietę dla Przewodniczącego Rady Gminy  
w formie ryczałtu miesięcznego, w wysokości 2000 zł, z 
wyrównaniem od dnia 1 sierpnia 2021 r. 

52. Uchwała Nr XXV/201/2021 2021 w sprawie Na podstawie znowelizowanych przepisów prawa, 



 
84 

ustalenia zasad przyznawania i wysokości diety 
dla Radnych Rady Gminy w Książu Wielkim oraz 
określenia zasad zwrotu kosztów podróży 

uchwalono diety dla Radnych Rady Gminy, w wysokości: 
dla Wiceprzewodniczącego – 400 zł, dla 
Przewodniczących Komisji 400 zł, dla pozostałych 
Członków – 350 zł, z wyrównaniem od dnia 1 sierpnia 
2021 r. 

53. 

Uchwała Nr XXV/202/2021 w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r. 

Koordynatorem programu jest pełnomocnik Wójta 
Gminy ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych działa na podstawie 
uchwalonego Programu. 

 

Uchwały z dnia 10 grudnia 2021 r. 

54. 
Uchwała Nr XXVI/203/2021 w sprawie zmiany 
Uchwały Budżetowej Gminy Książ Wielki na 2021 
rok nr XIX/149/2021 z dnia 17 lutego 2021 r.   

Uchwała została opublikowana 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolsk
iego. Do budżetu Gminy Książ Wielki 
wprowadzono uchwalone zmiany. 

55. 
Uchwała Nr XXVI/204/2021 w sprawie przyznania 
dotacji celowej z budżetu Gminy dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Moczydle 

Udzielono z budżetu Gminy Książ Wielki dotację w 
wysokości 2 000,00 zł dla OSP w Moczydle z 
przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pompy 
szlamowej WT30X. 

 

Uchwały z dnia 29 grudnia 2021 r. 

56. 
Uchwała Nr XXVII/205/2021 w sprawie zmiany 
Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Książu Wielkim 

Realizację uchwały koordynuje Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Książu Wielkim. 

57. 

Uchwała Nr XXVII/206/2021 w sprawie 
określenia szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 
z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz szczegółowych warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia od 
opłat, jak również trybu ich pobierania 

Realizację uchwały koordynuje Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Książu Wielkim. 

58. 
Uchwała Nr XXVII/207/2021 w przyjęcia 
Gminnego Programu Wspierania Rodziny w 
Gminie Książ Wielki na lata 2022 – 2024   

Zadania uwzględnione w Gminnym Programie 
Wspierania Rodziny w Gminie Książ Wielki realizuje 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu 
Wielkim. 

59. 
Uchwała Nr XXVII/208/2021 2021 w sprawie 
Uchwały Budżetowej Gminy Książ Wielki na rok 
2022 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego. Do 
budżetu wprowadzono uchwalone zapisy. 

60. 
Uchwała Nr XXVII/209/2021 w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ 
Wielki 

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone 
zostały uchwalone zapisy. 

61. 

Uchwała Nr XXVII/210/2021 w sprawie zmiany 
Uchwały nr XII/104/2011 Rady Gminy w Książu 
Wielkim z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie 
ustanowienia diet oraz zwrotu kosztów podróży 
służbowych dla Przewodniczących Rad 

Wprowadzono podjętą uchwałą podwyżki diet 
miesięcznych dla Przewodniczących Rad Sołeckich  
o 100 zł w stosunku do dotychczasowych kwot.  



                      
 

Sołeckich   

Tabela nr 31. Kontrola i nadzór prawny nad uchwałami Rady Gminy w Książu Wielkim. 

Organ nadzoru 
Ilość przekazanych 
uchwał w 2019 r. 

Ilość przekazanych 
uchwał w 2020 r. 

Ilość przekazanych 
uchwał w 2021 r. 

1.Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Krakowie 

23 17 38 

2. Wojewoda Małopolski 61 43 29 

3.Redakcja Dziennika Urzędowego  
Województwa  Małopolskiego 

31 19 24 

 

VII. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI SAMORZĄDOWYMI NA KONIEC 2021 ROKU 
 
Gmina Książ Wielki  od kilkunastu lat współpracuje ze społecznościami samorządowymi : 
1. Miechowskie Stowarzyszenie Gmin „Jaksa” w Miechowie  

 
    2. Związek Międzygminny d.s. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska 
w Proszowicach” 

 

 
 
3. Związek Gmin Wiejskich RP w Poznaniu 

   
4.Klaster Energii Powiatu Miechowskiego 
                  

http://www.koniusza.pl/
http://www.nowe-brzesko.iap.pl/
http://palecznica.pl/
http://www.raclawice.pl/
http://www.radziemice.gmina.pl/
http://www.drwinia.pl/aktualnosci
http://www.proszowice.pl/
http://www.szczurowa.pl/
http://www.ksiazwielki.eu/


 
86 

      
 
Celem działania Klastra  są ograniczenie  niskiej emisji  na terenie  gmin Członków  poprzez : 

❖ Zwiększenie bezpieczeństwa  energetycznego poprzez dywersyfikację  źródeł energii, 
❖ Rozwój OZE  ze szczególnym naciskiem   na rozwój  rozproszonej  energetyki prosumenckiej,  
❖ Edukację ekologiczną w zakresie OZE, 
❖ Wspieranie innowacyjnych   technologii w zakresie efektywnego  zarządzania  energią. 

 
 
 
      CZĘŚĆ VIII. EFEKTY DZIAŁAŃ PROWADZONYCH W GMINIE  KSIĄŻ WIELKI W ROKU 2021 
1.Ochotnicze Straże Pożarne  

                      
Na terenie gminy Książ Wielki działa 10 jednostek Ochotniczej  Straży Pożarnej. 
▪ OSP W Boczkowicach  
▪ OSP w Giebułtowie 
▪ OSP w Głogowianach Stara Wieś 
▪ OSP w Książu Wielkim 
▪ OSP w Książu Małym 
▪ OSP w Krzeszówce 
▪ OSP  w Moczydle 
▪ OSP w Łazach 

▪ OSP Rzędowicach  
▪        OSP w Trzonowie 

 
  
 
 
 

Wszystkie jednostki są zrzeszone w Gminnym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej 
Polskiej. OSP skupia w swoich szeregach  219 członków zwyczajnych, 21 członków honorowych, 28 członków 
wspierających oraz 23 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Wszystkie jednostki są wyposażone w 
pojazdy przygotowane do działań ratowniczo-gaśniczych, ponadto OSP w Książu Wielkim jest jednostką 
włączoną do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, co potwierdza wysoki stopień wyszkolenia  oraz 
przygotowania do akcji ratowniczych .KSRG stanowi integralną część ogólnopolskiego  bezpieczeństwa. W 



                      
 
ramach porozumienia  ochotnicy z OSP   zobowiązani są do utrzymania  wymaganej gotowości  operacyjnej  
do walki z pożarami  i innymi klęskami  żywiołowymi  oraz do realizacji  zadań związanych z ratownictwem 
technicznym, poszukiwawczo -ratowniczym, wodnym i medycznym.                     
                 

Tabela  32. Wyposażenie  jednostek OSP w Gminie Książ Wielki 

L.p. Wyposażenie  jednostek OSP w Gminie Książ 
Wielki 

W szt. 

1. Samochody pożarnicze średnie  2 

2. Samochody  pożarnicze lekkie 10 

3. Samochody  pożarnicze ciężkie 1 

4. Motopompy elektryczne 2 

5. Motopompy szlamowe 6 

6. Piły spalinowe do drewna 7 

7. Agregaty prądotwórcze 3 

8. Sprzęt hydrauliczny ratownictwa drogowego 1 

9. Torby ratownictwa medycznego 3 

10. Radiotelefony samochodowe i przenośne 7 

11. Aparaty oddechowe 4 

12. Ubrania specjalistyczne bojowe 31 

13. Ubranie do pracy w wodzie 2 

14. Ubranie koszarowe 90 

15. Wodery 4 

16. Sanie lodowe 1 

17. Maszt oświetleniowy 3 

18. Kamizelki ratownicze wodne 2 

19. Węże W52, W75, W110 133 

 Wyżej wymieniony sprzęt  wykorzystywany był w 2021 roku 29 razy w wyjazdach ratowniczo - gaśniczych 
oraz w wyjazdach gospodarczych  na terenie gminy i poza nią. W interwencjach uczestniczyło 291  strażaków 
ochotników.       
   Tabela nr 33 . Wydatki Gminy Książ Wielki  na OSP w latach 2018-2021 

ROK Wydatki na OSP  % wydatków ogółem 

2018 360 737,25 1,35% 

2019 335 833,71 1,24 % 

2020 161 677,76 0,49% 

2021 225 056,80 0,73% 

        Każdy ochotnik straży pożarnej , który uczestniczy  w działaniu ratowniczym  czy w szkoleniu 
pożarniczym organizowanym przez PSP lub gminę , otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu  
ustaliła Rada Gminy  w drodze Uchwały. Za godzinę wynosi 10 zł/h. 
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Fot. Strażacka orkiestra dęta „ Echo „ w Książu Wielkim 

 
 
 
 
 

2.WSPÓŁPRACA  Z POLICJĄ  W 2021 ROKU. 

                              
          Podstawowym dokumentem określającym strukturę, zakres działania komórek organizacyjnych, tryb 
kierowania w jednostce oraz zasady współdziałania komórek i jednostek organizacyjnych Policji 
funkcjonujących na obszarze powiatu miechowskiego jest regulamin. Komendą Powiatową Policji w 
Miechowie kieruje Komendant Powiatowy Policji przy pomocy I Zastępcy i Zastępcy Komendanta 
Powiatowego Policji, kierowników komórek komendy oraz bezpośrednio podległych mu policjantów i 
pracowników.  
Komendant Powiatowy jest kierownikiem zespolonej służby podlegającej Staroście Powiatowemu w 
Miechowie, jako przedstawicielowi Wojewody Małopolskiego w zakresie wynikającym z ustawowego 
zwierzchnictwa nad funkcjonowaniem zespolonych służb, inspekcji i straży miejskich z wyjątkiem: spraw 
dotyczących wykonywania czynności operacyjno –rozpoznawczych, dochodzeniowo –śledczych i czynności z 
zakresu ścigania wykroczeń oraz spraw w postępowaniu administracyjnym, w których nadzór instancyjny na 
mocy ustawy sprawuje Komendant Wojewódzki Policji. Komendant Powiatowy Policji podlega nadzorowi 
Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji 
przełożonego wszystkich policjantów garnizonu małopolskiego, oraz terenowego organu administracji 
rządowej właściwego w sprawach ochrony, bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku 
publicznego.  



                      
 
         Za bezpieczeństwo publiczne w Gminie Książ Wielki odpowiedzialna jest Komenda Powiatowa Policji z 
siedzibą w Miechowie. Komenda spełnia funkcje organizatorskie, nadzorcze i koordynacyjne wobec 
jednostek podległych oraz funkcje wykonawcze w zakresie ochrony życia i zdrowia obywateli oraz mienia, a 
także bezpieczeństwa i porządku publicznego. Komendzie Powiatowej Policji podlegają następujące jednostki 
organizacyjne: Komisariat Policji w Miechowie-Charsznicy, Komisariat Policji w Książu Wielkim, Komisariat 
Policji w Racławicach.  
Podstawowym dokumentem określającym strukturę, zakres działania komórek organizacyjnych, tryb 
kierowania w jednostce oraz zasady współdziałania komórek i jednostek organizacyjnych Policji 
funkcjonujących na obszarze powiatu miechowskiego jest regulamin. Nad bezpieczeństwem mieszkańców 
Gminy Książ Wielki czuwa Posterunek Policji   
w Książu Wielkim w pięcioosobowym  składzie. Na teren gminy przypada jeden  dzielnicowy.  
Posterunek Policji w Książu Wielkim realizuje zadania z zakresu profilaktyki i zwalczania patologii 
społecznych. Jednym z podstawowych zadań jest ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed 
bezprawnym zamachem naruszającym te dobra.  

 
▪ W 2018 roku na terenie gminy Książ Wielki zostały popełnione 53 przestępstwa (w tym 36 na terenie 

miejscowości Książ Wielki). 
▪ W 2019 roku na terenie gminy Książ Wielki zostały popełnione  33 przestępstwa (w tym  13 na 

terenie miejscowości Książ Wielki). 
▪ W 2020 roku na terenie gminy Książ Wielki zostały popełnione  31 przestępstwa (w tym  5 na 

terenie miejscowości Książ Wielki). 
▪ W 2021 roku na terenie gminy Książ Wielki zostały popełnione  39 przestępstwa (w tym  1 na 

terenie miejscowości Książ Wielki). 
▪  

Tabela  nr 34 . Przestępstwa popełnione w 2021 roku w Gminie Książ Wielki. 

L.p. Kategoria 
przestępstwa 

Powiat miechowski Gmina Książ Wielki Miejscowość Książ 
Wielki 

1. Kradzież 60 5 0 

2. Kradzież z 
włamaniem 

51 9 0 

3. Rozbój 5 0 0 

4. Pobicie 1 1 0 
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5. Zniszczenie mienia  30 3 0 

6. Znęcanie nad rodziną  116 10 1 

7. Seksualne 0 0 0 

8. Wypadek drogowy 21 1 0 

9. Kierowanie w stanie 
nietrzeźwości 

74 10 0 

 Ogólna ilość 
przestępstw 

358 39 1 

Posterunek Policji w Książu Wielkim 
ul. Rynek 12, 32-210 Książ Wielki  Telefon:  47 83 46 351, 47 83 46 352 
pełniący obowiązki Kierownika Posterunku: mł. asp. Andrzej Janus. 
 Posterunek nie funkcjonuje całodobowo. Policjanci pełnią dyżur w posterunku w poniedziałki w godz. 
10:00 – 14:00, za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy. 
Całodobowo funkcjonuje Komenda Powiatowa Policji w Miechowie, ul. Bolesława Prusa 3, tel. 47 83 46 
200 
Dane kontaktowe dzielnicowych oraz informacje o ich rejonach:  
 sierż. szt. Łukasz Łata  
Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie 
Opis zagrożenia: spożywanie alkoholu, zaśmiecanie miejsca publicznego, zakłócanie ładu i porządku 
publicznego w rejonie sklepu "Delikatesy Centrum" przy ul. Klasztornej, ul. Długosza oraz ul. Rynek w 
miejscowości Książ Wielki. 
Rejon działania: Rejon służbowy nr 1 Rejon ten obejmuje miejscowości położone na terenie gminy Książ 
Wielki. 
Telefon stacjonarny: 47 83 46 351,Telefon komórkowy: 660442210 
E-mail: dzielnicowy.ksiazwielki1@miechow.policja.gov.pl 
 
3.GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 2021   
 

Zgodnie z Ustawą o Zarządzaniu Kryzysowym - zarządzanie kryzysowe to działalność organów 
administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na 
zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze 
zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków 
oraz odtwarzaniu zasobów  
i infrastruktury krytycznej. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest 
Wójt Gminy. 

Organy samorządowej administracji publicznej w Gminie Książ Wielki w roku 2021, wzorem roku 
ubiegłego, skupiły się w głównej mierze na przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Od 
początku pandemii  Gmina Książ Wielki aktywnie uczestniczyła we wszystkich możliwych formach walki  z 
wirusem,  SARS-CoV-2 oraz poświęconych temu naradach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w 
Miechowie. Społeczność  Gminy aktywnie włączyła się do promocji szczepień, w skutek czego zaszczepionych 
zostało ponad 60 % mieszkańców.   Gmina posiada dobre zaplecze środków ochrony  indywidualnej w 
postaci maseczek, rękawiczek ,  środków dezynfekujących,  urządzenie do ozonowania pomieszczeń. W/w 
środki dostępne były dla obywateli, w każdym podmiocie szeroko pojętej administracji samorządowej oraz w 
miejscach o charakterze religijnym.  Dodatkowo Urząd Gminy zajmował się dezynfekcją miejsc publicznych 
takich jak przystanki autobusowe. W celu lepszej ochrony mieszkańców oraz przeciwdziałaniu 
rozprzestrzeniania się wirusa, zostały wprowadzone ograniczenia w przemieszczaniu się po budynkach 
administracji publicznej. Urząd, a także pozostałe jednostki organizacyjne wprowadziły możliwość pracy 
zdalnej, w celu podziału  pracowników, aby zapobiec konieczności zamknięcia jednostki  lub danego referatu  
w sytuacji  wystąpienia choroby u jednego pracownika. Nadmienić należy, że pomimo trudnych warunków 
Urząd Gminy służył mieszkańcom przez cały okres i nie  odnotowano żadnych skarg na funkcjonowanie 
Urzędu. 

mailto:dzielnicowy.ksiazwielki1@miechow.policja.gov.pl


                      
 

W związku ze zmieniającym się klimatem, niebezpieczne zjawiska atmosferyczne stały się przyczyną 
wielu zajść o charakterze mającym znamiona sytuacji kryzysowej. Do najpoważniejszych w skutkach  zjawisk  
doszło w  czerwcu 2021 r, gdzie na terenie Gminy Książ Wielki wystąpiły burze z gradem. W skutek czego 
uszkodzonych zostało kilkadziesiąt pokryć dachowych. Dzięki natychmiastowej reakcji służb, w tym 
Powiatowej Straży Pożarnej oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy doraźnie 
zabezpieczono potrzeby mieszkańców przy pomocy plandek oraz pianek montażowych. Zakupione zostały 
plandeki oraz materiały niezbędne do ich zamontowania.  Przez następne dni specjalnie powołane komisje 
dokonywały oględzin uszkodzonych budynków w celu przyznania pomocy ze środków finansowych 
przeznaczonych na zdarzenia losowe. Osobom, którym w wyniku gradobicia  uszkodzenia budynków 
wynosiły więcej niż 5%  całego budynku przysługiwało prawo do złożenia wniosku o przyznanie pomocy,   na 
podstawie przepisów ustawy  o pomocy społecznej . W związku z klęską żywiołową zasiłek celowy został 
przyznany 4 osobom,  
a łączna kwota środków wypłaconych wynosiła 15 643,69 zł.  Natomiast zasiłek celowy  
w związku z zdarzeniami losowym zostało przyznane 29 osobom, na łączną kwotę 247 169 zł z czego dotacja 
na ten z cel budżetu Wojewody Małopolskiego wynosiła 197 169 zł. 

 
W wyniku ulewnych i intensywnych deszczów w roku 2021dochodziło do lokalnych podtopień gdzie 

interweniowały jednostki straży pożarnych. Uszkodzonych zostało również kilka odcinków  dróg. Wszystkie 
zostały przywrócone do użytku,  w większości przy nakładzie własnych  sił i środków.  

Zdarzeniem posiadającym znamiona sytuacji kryzysowej w roku 2021 była również sytuacja związana 
z  niemożnością korzystania z wody pitnej. W miesiącu listopad zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora 
sanitarnego w Miechowie woda z ujęcia Antolka – Tochołów nalężącym do Gminy Książ Wielki nie nadawała 
się spożycia z uwagi na obecność bakterii E.Coli. Mieszkańcom wsi Antolka, Tochołów Giebułtów, Cisia Wola, 
Częstoszowice, Małoszów wyznaczone zostały zastępcze punkty poboru wody pitnej jak również z budżetu 
Gminy Książ Wielki zakupiono oraz dostarczono do każdego domostwa wodę butelkowaną w ilości 10 litrów 
na domostwo. Zakupiono i rozwieziono ponad 2200 butelek wody. 
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Fot. Zniszczony dach przez gradobicie w 
Głogowianach 

 
   4.OCHRONA ZDROWIA W GMINIE KSIĄŻ WIELKI w 2021 r.  

        Opiekę zdrowotną mieszkańcom gminy Książ Wielki zapewnia Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 
Książu Wielkim.  

                     

                      FOT. Publiczny Zespół Ochrony 
Zdrowia w Książu Wielkim 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej dysponuje : 

➢ Podstawową Opieką Zdrowotną, 
➢ poradnią ginekologiczną  i gabinetem położnej, 
➢ poradnią dziecięcą z punktem szczepień, 
➢ poradnią okulistyczną, 
➢ poradnią reumatologiczną,  
➢ poradnią stomatologiczną 
➢ poradnią rehabilitacyjną  



                      
 
➢ gabinet pielęgniarki środowiskowo –rodzinnej 
➢ gabinet medycyny szkolnej  
➢ gabinet fizykoterapii 
➢ gabinet diagnostyczno-zabiegowy  dla poradni okulistycznej 
➢ gabinet diagnostyczno-zabiegowy  dla poradni reumatologicznej 
➢ gabinet diagnostyczno –zabiegowy dla poradni ginekologiczno-położniczej 
➢  gabinetem zabiegowy 
➢ Fizjoterapia domowa  
 Na  31 grudnia 2021 roku   zatrudnionych było na podstawie umowy o pracę 18 osób w tym 6 lekarzy , 4 
pielęgniarki , 2 asystentki stomatologiczne , 1 pracownik fizjoterapii, 1 położna, 1 pracownik 
administracyjno-biurowy, 1 pracownik medyczny, 2 pracowników obsługi .  Na umowach 
cywilnoprawnych  zatrudnionych  było 9 osób. W placówce działa 11 komórek organizacyjnych w których 
udzielono łącznie 31 077 porad. 
Przychody roku 2021 to kwota 2 915 740,00 ,  
Koszty roku 2021     to kwota  2 661 648,00. 
Wypracowany zysk finansowy w kwocie  193 346,00 zł przeznacza się na zwiększenie funduszu zakładu 
 
Tabela nr 35. Przychody, koszty oraz wynik finansowy PZOZ w Książu Wielkim za 2021r. 

l.p. Wyszczególnienie  Plan na 2021r Wykonanie % wykonania  

I Przychody 2 777 000,00 2 768 504,00 108,4 % 

1 Sprzedaż usług medycznych  2 677 000,00 2 915 740,00 108,09% 

2 Pozostałe przychody 100 000,00   93 651,00 93,6% 

II Koszty 2 777 000,00 2 661 648,00 95,8 % 

1 Amortyzacja 90 000,00 86 505,00 96,1% 

2 Zużycie materiałów 98 000,00 75 050,00 76,6% 

3 Zużycie , energii , wody i gazu 42 000,00 41 137,00 97,9% 

4 Usługi obce 735 000,00 731 994,00 99,6% 

5 Podatki i opłaty  12 000,00 10 848,00 90,4% 

6 Wynagrodzenia  1 450 000,00 1 444 637,00 99,6% 

7 Ubezpieczenia społeczne i 
inne świadczenia  

330 000,00  262 130,00 79,4% 

8 Pozostałe koszty 20 000,00  9 347,00  46,7% 

9 Pozostałe koszty operacyjne 600,00 600,00 100% 

10 Koszty finansowe 100,00 6,00 6,2% 

III Wynik Finansowy 0 +193 346,00  

Tabela 36. Należności , zobowiązania oraz stan środków finansowych PZOZ w Książu Wielkim 

L.p. Wyszczególnienie  Stan na 01.01.2021r. Stan na 31.12.2021r. 

1 Należności 233 226,00 516 630,00 

2 Zobowiązania   46 555,00   28 592,00 

3 Stan środków pieniężnych 343 282,00   387 303,00, 

Stan finansowy  pozwala ocenić pozytywnie  obecną sytuację gospodarczą PZOZ w Książu Wielkim. 
W związku z trwającą pandemią COVID-19  Zakład poniósł dodatkowe koszty związane z zapobieganiem , 
przeciwdziałaniem  i zwalczaniem  pandemii, w tym zakup środków  ochrony osobistej , dostosowanie pracy 
do nowych warunków). 
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Można zauważyć poprawę jakości świadczonych usług w związku z dogodnymi warunkami  lokalowymi. 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w ostatnich latach został kapitalnie wyremontowany, wyposażony w 
windę, zostały usunięte bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych.  
Na terenie gminy działają 3 apteki .  
W zakresie lecznictwa specjalistycznego i zamkniętego, obsługę mieszkańców gminy zapewnia Szpital Św. 
Anny w Miechowie oraz placówki służby zdrowia w Kielcach i Krakowie. 
 

 
Statystyka zgonów  w Gminie Książ Wielki w 2021 roku  -zmarły 83 osoby , w tym kobiety 44 zgony, 
mężczyźni 39 zgonów , niemowlęta 0 zgonów.  
Zgony spowodowane  chorobami układu krążenia w 45,8 %, 
W gminie Książ Wielki - 45,8 %, 
w województwie  małopolskim -46,1% 
w całym kraju-39,4% 
Zgony spowodowane  nowotworami 25,5 %, 
W gminie Książ Wielki – 25,5 %, 
w województwie  małopolskim -26,4% 
w całym kraju- 26,5% 
Zgony spowodowane  chorobami układu oddechowego  5,7 %, 
W gminie Książ Wielki – 5,7%, 
w województwie  małopolskim -6,9% 
w całym kraju- 6,6% 

 
Fot. Unit Stomatologiczny  raz sprzęt do rehabilitacji zakupiony przez Urząd Gminy w Książu Wielkim dla Publicznego 

Ośrodka Zdrowia. 

 



                      
 
5.POMOC SPOLECZNA W GMINIE KSIĄŻ WIELKI W 2021ROKU. 

         Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom              

i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których    nie są one w stanie pokonać, 

wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.  

Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie tym sytuacjom przez podejmowanie działań zmierzających do 

życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji  ze środowiskiem.  

    Gmina zobowiązana, jest zgodnie z przepisami ustawy, do wykonania zadań pomocy społecznej, nie może 

odmówić pomocy osobom potrzebującym.  Jednak  rodzaj, forma   i rozmiar świadczenia powinny być 

odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy a  potrzeby osób i rodzin korzystających z 

pomocy  powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom  i mieszczą się w możliwościach pomocy 

społecznej.                                                                         

Trudna sytuacja życiowa to w szczególności zaistnienie jednej z okoliczności wymienionych w art. 7 ustawy 

przy uwzględnieniu kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy, który mówi, że dochód na osobę w 

rodzinie nie może przekroczyć- 528 zł, w przypadku osoby samotnie gospodarującej- 701 zł. Kwota dochodu                    

z 1ha przeliczeniowego wynosi 308 zł. Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co trzy lata                     z 

uwzględnieniem wyników badań  progu interwencji socjalnej. Ostatnią weryfikację wprowadzono               w 

październiku 2018 roku .Pomocy na zasadach określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej udziela się : 

 

Tabela 37. Liczba rodzin ,którym udzielono pomocy i wsparcia w ramach  pomocy społecznej w latach 

2019-2021. 
 

Rok 2019 2020 2021 

Liczba rodzin 88 71 110 

Źródło: dane z zasobów OPS 
 

Z analizy danych wynika , że liczba rodzin korzystających z pomocy w latach 2019-2021 

porównywalnie utrzymuje się na tym samym poziomie. 

Powody, dla których rodziny korzystały z pomocy społecznej przedstawia poniższa tabela. 

 
Tabela 38. Powody przyznania pomocy, liczba rodzin i osób w rodzinie, którym udzielono pomocy w 

latach 2019-2021.   
 

Powód trudnej sytuacji 

życiowej 

Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Ubóstwo 43 49 53 107 117 116 

Bezdomność 2 1 2 2 1 2 

Sieroctwo 0 0 0 0 0 0 

Potrzeba ochrony 

macierzyństwa, w tym 

wielodzietność 

18 

 

16 12 

 

 

92 75 60 

 

 

Bezrobocie 11 13 17 44 45 54 

Niepełnosprawność 45 35 36 93 65 77 

Długotrwała lub ciężka 

choroba 

50 44 49 94 84 97 
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Bezradność w sprawach 

opiekuńczo-

wychowawczych i 

prowadzenia 

gospodarstwa domowego 

16 15 17 50 37 41 

Przemoc w rodzinie 0 0 0 0 0 0 

Alkoholizm 9 9 9 15 11 12 

Narkomania 1 0 0 1 0 0 

Trudności w 

przystosowaniu do życia 

po zwolnieniu z zakładu 

karnego 

2 2 2 3 3 2 

Zdarzenia losowe 0 0 31 0 0 77 

Klęska żywiołowa lub 

ekologiczna 

0 0 4 0 0 7 

Źródło: dane z zasobów OPS 

❖ KADRA 

Ośrodek Pomocy Społecznej, w  2021 roku zatrudniał pracowników wg. niżej przedstawionych danych:  

• kierownik – cały etat  

• specjalista  pracy socjalnej  –  3  etaty 

• referent świadczeń rodzinnych – cały etat, 

• referent świadczeń wychowawczych - cały etat  

• samodzielny  referent ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego  -   ½ etatu, 

• asystent rodziny-   umowa  zlecenie, 

• opiekunka domowa–  umowę zlecenie . 

 

Ogółem koszt utrzymania Ośrodka w roku 2021 wynosił  402.220,01 zł, z tego kwotę  52.931,00 zł  stanowi  

dotacja celowa  z budżetu Wojewody . Środki finansowe  zostały wykorzystane   m.in. na   płace wraz  z 

pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej oraz    wynagrodzenie 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zakup materiałów biurowych , zakup komputerów, tonerów do 

drukarek , prowizje bankowe, opłata licencji programów komputerowych, serwis, ubezpieczenia komputerów, 

szkolenia ,delegacje , ryczałty na samochody  prywatne dla pracowników socjalnych, zakup druków, usługi 

telekomunikacyjne. 

W ramach pomocy społecznej udzielono pomocy w formie ; 

❖    Zasiłku stałego 

Zasiłek stały przysługuje:        

1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie 

niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; 

2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej 

do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na 

osobę w rodzinie. 

W 2021 roku zasiłków stałych wypłacono na łączną kwotę  111.018,05 zł ( dotacja Wojewody w całości ) 

dla 20 osób. 

Za osoby pobierające  świadczenia  w formie   zasiłków stałych,  opłacane były składki na ubezpieczenie 

zdrowotne , liczba uprawnionych - 19 osób. Wydano kwotę: 9.761,86 zł. Środki finansowe  pochodziły z 

dotacji celowej. 

❖      Zasiłku okresowego 

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, 

bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia 

społecznego: 

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie 

gospodarującej; 

2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny .Przyznanie zasiłku okresowego, 

podobnie jak zasiłku stałego, uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Jego beneficjentem 



                      
 
może być osoba samotnie gospodarująca i rodzina. Zasiłek nie może być jednak niższy niż 50 proc. różnicy 

między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej  a dochodem tej 

osoby.                                                                           

W 2021 roku zasiłków okresowych było wypłaconych na łączną kwotę 20.887,62 zł, ( dotacja 

Wojewody  w kwocie 20.853 zł , środki własne gminy 34,62 zł )  dla 17 osób.           

❖       Zasiłki celowe i celowe specjalne 

Zasiłek celowy jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a 

w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, 

niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów 

pogrzebu. Specjalny zasiłek celowy- świadczenie może być przyznane w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe - w wysokości 

nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. 

Świadczenie to nie podlega zwrotowi. 

W 2021 roku  pomoc pieniężną i niepieniężną  w formie zasiłków celowych  wydatkowano kwotę 

73.061,83 zł ( 60 osób), z tego  20 osób skorzystało z pomocy w formie specjalnych zasiłków celowych  na  

kwotę  16.809,00 zł.  Środki  w  całości własne gminy. 

❖             Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego. 

W minionym roku pomocą w formie zasiłków celowych na zdarzenie losowe, związanych                             

z gradobiciem w m-c czerwcu , objęto 31 rodzin  na łączną kwotę 261.096,00 zł, z tego dotacja celowa 

197.169,00 zł 

❖             Schronienie 

Schronienie jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Osoba lub rodzina ma prawo do 

schronienia, jeżeli jest tego pozbawiona.  Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego 

schronienia w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z 

usługami opiekuńczymi.   

W 2021 roku na pokrycie kosztów związanych z udzieleniem schronienia dla  2osób  przeznaczono  

11.400,00 zł. - środki  własne gminy.  

Odpłatność świadczeniobiorcy za korzystanie z pomocy w formie schronienia- 1.261,80 zł.  

❖ Wieloletni rządowy program „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r. ustanowiony  został  wieloletni rządowy program 

"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.  

Program „Posiłek w szkole i w domu” jest  zadaniem własnym gminy dofinansowanym                                   

ze środków budżetu państwa. 

Gminy otrzymują   wsparcie finansowe  w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w 

postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych 

Program "Posiłek w szkole i w domu" skierowany jest zarówno do dzieci, uczniów, jak   i osób starszych. 

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin 

o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, 

w szczególności samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych,  spełniających 

warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 

proc. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń  z pomocy społecznej. 

Zgodnie z przyjętym programem, ze środków przekazanych gminom udziela się wsparcia,                                

w szczególności: 

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 

2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej, 

3) osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji, wymienionym w art. 7 w/w ustawy,                         

w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym. 

     W  2021 roku w szkołach  i przedszkolach  dożywianych było 55 dzieci i uczniów. Na pomoc w formie 

finansowania  gorącego posiłku wydano 32.079,000 zł  w tym 25.663,20 zł dotacja  celowa, 6.415,80 zł  
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środki własne gminy.  W związku z zamknięciem szkół spowodowanym stanem epidemiologicznym ( 

przejście na nauczanie zdalne)  formy pomocy - gorący posiłek zostały zmienione na pomoc finansową lub na 

świadczenie niepieniężne w postaci zakupu produktów żywnościowych .  

Pomocą w formie zasiłku celowego objęto 24 rodziny, wydano 46.689,00 zł,  a w  formie  świadczeń 

rzeczowych objęto 29 rodzin, wydano kwotę 33.949,50 zł.   Łącznie na świadczenia pieniężne i świadczenia 

rzeczowe  wydano kwotę  80.638,50 zł ,  z tego dotacja  64.510,80  zł, Gmina  16.127,70 zł.                                                                                                      

 

Ogółem na realizację Programu przeznaczyliśmy 112.717,50 zł, ( dotacja Wojewody 80%  kwota 

90.174,00 zł , środki własne gminy 20% kwota 22.543,50 zł ).  

❖             Usługi opiekuńcze 

             Usługi opiekuńcze są zadaniem  własnym gminy o charakterze obowiązkowym, są organizowanie i 

świadczone  w miejscu zamieszkania.     

  Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, 

a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług 

opiekuńczych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, 

która wymaga pomocy innych osób, rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni 

nie mogą takiej pomocy  zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc              w zaspokajaniu codziennych 

potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, 

zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc        w zaspokajaniu codziennych 

potrzeb życiowych oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów                z otoczeniem. 

Wydano kwotę:  10.164,50 zł. Środki finansowe na pokrycie zadania pochodziły ze środków własnych gminy.  

Odpłatność  świadczeniobiorców za usługi opiekuńcze  za rok 2021  wyniosła  2.352,00 zł.    

❖              Domy pomocy społecznej 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej: osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby 

lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować  w codziennym życiu, której nie można 

zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu 

pomocy społecznej.  

W przypadku, gdy osoba bezwzględnie wymagająca pomocy lub jej przedstawiciel ustawowy nie wyrażają 

zgody na umieszczenie w domu pomocy społecznej lub po umieszczeniu wycofają swoją zgodę, ośrodek 

pomocy społecznej lub dom pomocy społecznej są obowiązane do zawiadomienia               o tym właściwego 

sądu, a jeżeli osoba taka nie ma przedstawiciela ustawowego lub opiekuna – prokuratora. 

Partycypowanie w kosztach pobytu naszych mieszkańców jest zadaniem własnym Gminy . Osoby 

przebywające  w placówce ponoszą odpłatność  do wysokości 70% swojego świadczenia. Ośrodek ponosi  

natomiast różnicę pomiędzy pełną odpłatnością ustalaną corocznie przez Starostów  i obowiązującą w danej 

placówce a kwotą wniesioną przez pensjonariusza. 

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:                                                                      

1)   mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich 

przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70 % tego 

dochodu;                                                                                                                                   

2)   małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2:                                                                                                                                          

a)  w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż  300 %                                           

( 2.103,00 zł) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po 

wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % tego kryterium,                       

 b)  w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300 %   ( 1.584,00 zł)  

kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca             po wniesieniu 

opłaty nie może być niższa niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, 3)   gmina, z której osoba 

została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania 

w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt.  1 i 2. i gmina 

określone w pkt.  2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną 

odpłatność.    

W 2021 roku odpłatność za DPS wynosiła 467.981,90  zł, łącznie dla 20  osób ( środki własne ). 

Odpłatność rodziny za pobyt członków rodziny – 35.135,13 zł. 

❖          Decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.      

Decyzję potwierdzającą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wydaje się na wniosek świadczeniobiorcy, a 

w przypadku stanu nagłego - na wniosek świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki 



                      
 
zdrowotnej,  złożony niezwłocznie po udzieleniu świadczenia. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 

przysługuje przez okres 90 dni od dnia określonego w decyzji, którym jest: 

dzień złożenia wniosku, w przypadku udzielania świadczeń w stanie nagłym 

dzień udzielenia świadczenia chyba że w tym okresie świadczeniobiorca zostanie objęty ubezpieczeniem 

zdrowotnym 

Sprawę załatwia się w postaci decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie potwierdzenia prawa do 

świadczeń opieki zdrowotnej po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. 

W 2021 r. wydano  9 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej. 

❖             Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa. 

W minionym roku Ośrodek kontynuował współpracę z CARITAS Archidiecezji Krakowskiej,                          

i w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020 współfinansowanego                          z 

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) 963 osoby  skorzystały                   z 

pomocy żywnościowej. 

Pomoc w ramach POPŻ  kierowana jest do  osób i rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej 

(określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do 

procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie )- których dochód 

nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 

1.542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i  1.161,60 zł dla osoby w rodzinie, jak również podpisały 

stosowną deklarację uczestnictwa w Programie. Pomoc udzielana była w postaci artykułów spożywczych, 

które zostały przekazywane osobom i rodzinom  najbardziej potrzebującym bezpłatnie. 

 

                      
Fot. Pracownicy Urzędu Gminy i  GOPS-u  rozładowują paczki żywnościowe  dla podopiecznych GOPS       

❖ Wspieranie rodziny, piecza zastępcza- Asystent Rodziny 

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-

wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku przed 

adopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz 

pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w wysokości: 

1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 

2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 
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3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w 

pieczy zastępczej. 

Tabela 39. Liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej, za które Gmina ponosi odpłatność. 
 

 

Rodziny zastępcze 

 

Rok 

2019 2020 2021 

Liczba dzieci 

 

5 4 4 

Kwota odpłatności w 

złotych 

 

14.432 12.564 15.525 

Źródło: dane z zasobów OPS 

W 2021 roku Ośrodek opłacał pobyt 4 dzieci w pieczy zastępczej. Łączny koszt wyniósł  15.525,19  zł. 

Bardzo ważną rolę w systemie wsparcia rodziny odgrywa asystent rodziny . Asystent rodziny pracuje          z 

rodziną w oparciu o plan pracy z rodziną. Współpraca z rodziną jest długofalowa, zależna od potrzeb rodziny. 

W przypadku braku współpracy rodziny w realizacji planu pracy możliwe jest podjęcie decyzji o 

wcześniejszym zakończeniu pracy asystenta. 

Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona 

od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekraczać 15. 

Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta w 2021 roku- 5 

Liczba dzieci objętych wsparciem asystenta  w 2021 roku- 9 

 

Tabela 40. Liczba rodzin, którym udzielono wsparcia asystenta rodziny w latach 2019-2021  

 

 2019 2020 2021 

Liczba rodzin 3 2 5 

Liczba dzieci w rodzinach 7 4 9 

Źródło: dane z zasobów OPS 

 W minionym roku asystent rodziny zatrudniony był na umowę zlecenie. Wydatki na wynagrodzenie -  

5.802,19 zł. 

2.Inne rodzaje pomocy i świadczeń 

❖          Świadczenia rodzinne 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wielkim  jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej 

realizuje m.in. świadczenia rodzinne. Są to  zasiłki rodzinne oraz  dodatki, przyznawane na wniosek strony, w 

zależności od aktualnej sytuacji rodziny. W katalogu świadczeń rodzinnych są również:  jednorazowa 

zapomoga z tytułu urodzenia dziecka potocznie nazywaną „becikowym”,  świadczenia rodzicielskie oraz 

świadczenia opiekuńcze związane z niepełnosprawnością występującą w rodzinie: zasiłki pielęgnacyjne, 

świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze.  W dalszym ciągu realizowane są również zasiłki 

dla opiekunów. 

Świadczenia rodzinne mają na celu częściowe pokrycie wydatków związanych  z utrzymaniem dziecka, o 

które mogą ubiegać się osoby uprawnione, po spełnieniu kryteriów określonych w ustawie z dnia 28 

listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych. 

❖         Zasiłek rodzinny: 

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:  

1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka; 

2) opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła  z 

wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka); 

3) osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich 

śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich 

strony). 

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek 

rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie 

przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o 



                      
 
niepełnosprawności lub orzeczeniem  o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek 

rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny  w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie 

przekracza kwoty 764,00 zł.  Kwota dochodu  z 1 ha przeliczeniowego wynosi  318,25 zł. 

Wysokość zasiłku rodzinnego w 2021 r wynosi: 

- na dziecko do 5 lat – 95zł miesięcznie,  

- na dziecko powyżej 5 lat do 18 lat – 124 zł miesięcznie, 

- na dziecko powyżej 18 lat do 24 lat – 135 zł miesięcznie.   

W 2021roku  na realizację zasiłków rodzinnych  wypłacono 286.623,89 zł  ( 131 rodzin). 

Na realizację dodatków do zasiłków rodzinnych wypłacono 144.406,73 zł. 

 

Łącznie  na realizację zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami wykorzystano  431.030,62 zł. 
Jednorazową zapomogę z tytułu  urodzenia się dziecka  wypłacono dla 23 uprawnionych  na ogólną 

kwotę  23 000,00 zł . 

❖             Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej, przysługuje: 

1) matce albo ojcu, 

2) opiekunowi faktycznemu dziecka, 

3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu  ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i 

opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała: 

1) nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub 

2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia. 

W 2021 r. kwota świadczenia wynosiła 1 9710 zł miesięcznie. 

Łączna kwota wypłaconych świadczeń wyniosła   496.251,00 zł – 24 osoby uprawnione. 

❖               Zasiłek dla opiekuna 

Zasiłek dla opiekunów przysługuje osobie, której prawo do świadczenia pielęgnacyjnego wygasło        z 

mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy                          o 

świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw pozycja 1548 oraz z 2013 roku 

pozycja 1557) z dniem 1 lipca 2013 r. 

Zasiłek przysługuje opiekunowi dorosłej osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności   w stałej 

wysokości 620 zł miesięcznie , niezależnie od wysokości dochodów w rodzinie. Prawo do zasiłku dla 

opiekuna ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie   o niepełnosprawności lub orzeczenie          o 

stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. Prawo do ZDO weryfikuje się 

przeprowadzając rodzinny wywiad środowiskowy co pół roku. 

W 2021 r. kwota wypłaconych  zasiłków dla opiekuna wyniosła  3.720,00 zł – 1 osoba uprawniona. 

❖             Specjalny Zasiłek Opiekuńczy 

  Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz 

rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego 

wynoszącego 764 zł (na podstawie dochodów z roku poprzedzającego okres zasiłkowy                                               

z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu). Specjalny zasiłek opiekuńczy wynosił  620zł miesięcznie. 

W 2021 r. kwota wypłaconego specjalnego zasiłku opiekuńczego wyniosła 9.011,00 zł - 2 osoby 

uprawnione. 

❖              Świadczenie rodzicielskie 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres: 

1) 52 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego 

dziecka lub objęcia opieką jednego 

dziecka;                                                                                                                    

2) 65 tygodni - w przypadku dwojga dzieci ; 
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3) 67 tygodni - w przypadku  trojga dzieci; 

4) 69 tygodni - w przypadku czworga dzieci; 

5) 71 tygodni - w przypadku pięciorga i więcej dzieci . 

Wysokość świadczenia wynosiła 1000,00 zł. 

Wypłacono łącznie  świadczeń rodzicielskich na  kwotę  85.868,00 zł - 12 osób uprawnionych. 

❖             Zasiłki pielęgnacyjne 

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających                       z 

konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej 

egzystencji.  

2. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:  

1) niepełnosprawnemu dziecku;  

2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem                 o 

znacznym stopniu niepełnosprawności;  

3) osobie, która ukończyła 75 lat.  

3. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia 

legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność 

powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia. Wysokość zasiłku wynosiła  

Zasiłki pielęgnacyjne wypłacono na kwotę 249.942,60 zł -  100 osób uprawnionych. 

Za osoby  pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna 

odprowadzane były składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe ( 17 osób) na łączną kwotę 71.787,40 zł.Za 

osoby  pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna 

odprowadzane były składki na ubezpieczenie zdrowotne ( 10 osób) na łączną kwotę 16.542,87 zł. 

❖           Świadczenia z funduszu alimentacyjnego    

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych                           w 

ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują: 

1. obywatelom polskim; 

2. cudzoziemcom ( przy spełnieniu zapisów  wynikających z ustawy): 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże 

nie wyższej niż 500 zł miesięcznie. Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w 

przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł.   

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na 

podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się 

bezskuteczna.  

Zgodnie z art. 5  ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  jako organ 

właściwy dłużnika GOPS w Książu Wielkim prowadził postępowania wobec dłużników alimentacyjnych 

mieszkających na terenie naszej gminy (m.in. przeprowadzane były wywiady alimentacyjne, odbierane 

oświadczenia majątkowe, przekazywane informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji do 

komornika sądowego oraz organu właściwego wierzyciela).             dłużnik alimentacyjny posiada 

uprawnienia do kierowania pojazdami kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika 

alimentacyjnego, dołączając odpis tej decyzji oraz składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 

209  ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. 

 Zaległości na koniec 2021r. z tyt. należnych dochodów budżetowych dot. dłużników alimentacyjnych 

wynoszą:     1 761 055,02 zł z tego:                                                                                                                                                                                    

                    zaliczka alimentacyjna – 204 373,56 zł 

                    fundusz alimentacyjny – 1 556 681,46 zł 

Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych: 

W ciągu 2021 roku wystosowano 13 pism w celu wezwania 13 dłużników na wywiady alimentacyjne. 

Przesłano informacje zawarte w wywiadach alimentacyjnych oraz oświadczeniach majątkowych pozyskane 

od 6 dłużników do właściwych komorników sądowych prowadzących postepowanie egzekucyjne. Przesłano 

również powyższe informacje pozyskane od 6 dłużników do właściwych ośrodków pomocy społecznej. Do 

komorników sądowych przekazano 11 informacji istotnych dla skuteczności egzekucji świadczeń 

alimentacyjnych dotyczących 11 dłużników alimentacyjnych. W Biurach Informacji Gospodarczej 

umieszczono informację o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych, które są aktualizowane. Prowadzono 



                      
 
korespondencję z komornikami sądowymi w sprawie ustalenia aktualnego adresu zamieszkania 4 dłużników. 

Ponadto pozyskano informację z Aresztów Śledczych i Zakładów Karnych o sytuacji 2 dłużników 

alimentacyjnych. Na terenie gminy Książ Wielki zamieszkuje 24 dłużników alimentacyjnych w stosunku do 

których gmina podejmuje działania jako gmina właściwa dłużnika oraz na wniosek innych gmin. W 2021 

roku odzyskano należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości  137,19 % założonego planu 

dochodów na 2021 r. W roku 2021 wszczęto postepowanie administracyjne w sprawie uznania dłużnika 

alimentacyjnego za uchylającego się w stosunku do 2  dłużników. Wydano decyzje administracyjne w sprawie 

uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych wobec 2 dłużników 

alimentacyjnych. Skierowano do Prokuratury Rejonowej 1 wniosek o ściganie dłużnika alimentacyjnego. 

Wystosowano 14 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa nie alimentacji na Komendę 

Powiatową Policji.  

W związku z realizacją ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  wypłacono  112.148,98 zł 

dla 18 rodzin – 27 dzieci. 

W 2021 roku na realizację świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami i funduszem alimentacyjnym wydano 

kwotę 1.410.972,20 zł .  Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe  za  świadczeniobiorców  wyniosły 

71.787,40 zł.   Koszty obsługi  ogółem  wyniosły  103.278,39  zł ,          z tego  kwotę 41.553,73 zł  stanowiły 

środki z dotacji celowej.  Ogółem  na świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi  wydano 1.586.037,99 zł 

, z tego kwotę  1.524.313,33 zł stanowiły środki   z budżetu Wojewody. 

❖            Zaświadczenia dla osób z programu „Czyste powietrze” 

Zgodnie z upoważnieniem Wójta Gminy od 26 listopada 2020 r. pracownik świadczeń rodzinnych wydaje 

zaświadczenia dla osób w ramach programu „Czyste powietrze”. Zaświadczenia  wydawane są   na podstawie  

złożonych  wniosków dot. wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu 

przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek 

o przyznanie dofinansowania  z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej lub 

wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

W roku 2021 wydano 18 zaświadczeń . 

❖             Świadczenie wychowawcze - 500+ 

GOPS w Książu Wielkim  realizuje również jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej ustawę z 

dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.   Program Rodzina 500 plus to systemowe 

wsparcie polskich rodzin. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków 

związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. 

Z  pomocy korzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18-tego roku życia. Od lipca 2019, w związku ze 

zmianą obowiązującego prawa świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do 18 roku życia bez 

względu na dochód rodziny.  

Pomocą w formie świadczeń wychowawczych objęto pomocą  562 rodziny w tym  928 dzieci. 

Wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych z budżetu Wojewody w 2021 r. wyniosły 5.121.409,65 zł.  

Koszty obsługi  60.002,48 zł,  w tym 43.205,44 zł  dotacja celowa, 16.797,04 zł środki własne gminy. Ogółem 

na świadczenia wychowawcze wraz z kosztami obsługi  z budżetu Wojewody wydatkowano 5.164.615,09 zł.   

❖           Świadczenie „Dobry start” 

Świadczenie „ Dobry start” tzw. 300+  od stycznia 2021 roku zostało przekazane do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych. 

W styczniu  2021 r. wypłacono świadczenia 300+ na łączną kwotę  1.200,000  dla 4 uczniów , na wnioski 

złożone pod koniec 2020 roku - środki  w całości z dotacji celowej. 

❖             Dodatki mieszkaniowe 

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu 

dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu 

mieszkalnego. Pomoc ta ma charakter częściowy, co oznacza, że osoba, której przyznano dodatek musi 

ponosić i uiszczać we własnym zakresie (z własnego budżetu) pozostałą, poza dodatkiem mieszkaniowym 

część opłat związanych z utrzymaniem lokalu. 
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Od lipca 2021 roku uległo zmianie kryterium dochodowe i  odnosi się  do przeciętnego 

wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku. Czyli dodatek 

mieszkaniowy  przysługiwał osobom, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia 

wniosku średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego nie 

przekroczy w gospodarstwie jednoosobowym 40%, a w gospodarstwie  wieloosobowym 30% 

przeciętnego wynagrodzenia (obowiązującego w dniu złożenia wniosku). Od lipca ubiegłego roku 

kryterium dochodowe dla gospodarstwa jednoosobowego wynosiło 2.066,99 zł , dla gospodarstwa 

wieloosobowego 1.550,24 zł. 
Dodatek  jest przyznawany na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po 

dniu złożenia wniosku. W 2021 r. wypłacono dodatki na łączną kwotę  1.665,63 zł                ( 1 rodzina). 

❖          Karta Dużej Rodziny 

 Program ten jest programem  ogólnopolskim i dotyczy przywilejów na terenie całej Polski.  Karta Dużej 

Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie  od dochodu. Karta jest wydawana 

bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny.  Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, natomiast dzieci – do 

18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają 

kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych 

uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej 

na terenie całego kraju.                                                               

W minionym roku z  pomocy skorzystało 19 rodzin , wydano 51 kart tradycyjnych                                              

i elektronicznych. Koszty obsługi wyniosły 181,83 zł środki pochodziły z dotacji celowej.        

    

❖          Działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

Procedura „Niebieskiej Karty” może być wszczęta bez zgody osób zaangażowanych  w sytuację przemocy, w 

tym bez zgody osoby pokrzywdzonej. Jej celem jest zatrzymanie przemocy w rodzinie i uruchomienie zmiany 

zachowań pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i przywrócenia godności osobom słabszym, narażonym na 

skrzywdzenie. Zespół Interdyscyplinarny na rzecz pomocy konkretnej rodzinie ma możliwość tworzenia grup 

roboczych. W takiej sytuacji Niebieska Karta przekazywana jest grupie roboczej, która składa się z 

przedstawicieli służb i specjalistów współpracujących z rodziną. W jej skład zazwyczaj wchodzi pracownik 

socjalny, dzielnicowy, jeżeli w rodzinie są dzieci w wieku szkolnym - pedagog szkolny, jeśli dziecko jest w 

przedszkolu - wychowawca przedszkolny,  a także psycholodzy bądź terapeuci pracujący z osobami 

doznającymi przemocy lub stosującymi przemoc, jeśli zachodzi potrzeba – pracownik ochrony zdrowia, 

kurator sądowy, asystent rodziny lub inny specjalista. Przedstawiciele grupy roboczej spotykają się zarówno z 

osobami doznającymi przemocy jak                                 i stosującymi przemoc i we współpracy z rodziną 

pracują nad zaplanowaniem i realizacją stosownej  

W 2021 roku Zespół Interdyscyplinarny odbył 4 posiedzenia ,  funkcjonowało 11 grup roboczych                 i 

odbyło się 14 spotkań.                                                                                                                                                                    

W minionym roku prowadzono 11 procedur „Niebieskich Kart A”, w 6 przypadkach zakończono  procedurę 

Niebieskiej Karty z powodu ustania przemocy i w 2 przypadkach z powodu  braku zasadności podejmowania  

Na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wykorzystano  3.643,00 zł 

 

3.Projekt  „Rozwijaj się z Gminą Książ Wielki!” 

W roku 2021 w ramach działań w w/w projekcie udzielone było wsparcie indywidualne dla uczestników 

projektu, które obejmowało; 

✓ wsparcie indywidualne psychologa 17 uczestników - 115 godzin, 

✓ wsparcie indywidualne logopedy- 3 dzieci – 60 godzin, 

✓ wsparcie indywidualne pedagoga- 6 dzieci  – 90 godzin, 

✓ indywidualna rehabilitacja;  3 uczestników 

✓ terapia uzależnień – 2 osoby – 40 godzin, 

✓ korepetycje z języka polskiego- 3 dzieci – 60 godzin, 

✓ korepetycje  z języka angielskiego – 6 dzieci –  120 godzin, 

✓ korepetycje z matematyki – 7 uczniów-  160 godzin.  

✓ prawo jazdy – 1 osoba 



                      
 
Koszty poniesione na obsługę ( koordynator projektu, kierownik ,pracownicy socjalni, specjalista ds. diagnoz) 

i wynagrodzenia specjalistów w zakresie wsparcia indywidualnego wniosły 195.636,02 zł. Wkład własny 

gminy w formie świadczeń pieniężnych dla uczestników  projektu  wyniósł  50.297,00zł. 

W minionym roku Ośrodek dwa  razy ogłaszał  otwarty konkurs na realizację zadania publicznego , w 

zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu, w wyniku konkursu wyłoniona została 

organizacja pozarządowa „ESSOR”. Organizacja przeprowadziła kursy  zawodowe w zakresie, stylizacji 

paznokci ( 1 osoba) , konserwatora zieleni (1 osoba), dietetyka (1 osoba), opiekuna osób starszych ( 3 osoby) , 

sklepu internetowego ( 1 osoba) oraz kursu ECDL B1 ( 4 osoby). Uczestnicy projektu wraz z dziećmi 

skorzystali również z czterech dwudniowych wyjazdowych  szkoleń tj. szkoleń dla dorosłych uczestników 

projektu oraz warsztatów grupowych dla dzieci młodszych i starszych. Zatrudnienie na  ½ etatu  na  okres  3 

m-cy  uzyskało  3 uczestników projektu.  

Wartość projektu za okres realizacji 2019-2021 – 970.755,00 zł,  wartość dofinansowania – 823.536,00 zł, 

wartość wkładu własnego – 147.219,00 zł.  Wsparciem w ramach realizowanych działań  projektu  objętych  

było 66 uczestników. 

 

4.Program „Wspieraj seniora” edycja 2021 

Program „Wspieraj Seniora” skierowany był do osób 70+, którzy chcieli bezpiecznie pozostać                    w 

domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii. Senior potrzebujący usługi wsparcia dzwonił na 

ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia, lub 

bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej. 

Usługa wsparcia polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej 

potrzeby, w tym artykuły spożywcze, oraz środki higieny osobistej. Za dokonane zakupy płacił Senior. 

Na realizację powyższego zadania OPS otrzymał dotację celową w wysokości 11.369,00 zł,.                             

Ze środków tych poniesiono wydatki na wypłatę nagród dla pracowników zaangażowanych w program   w 

związku z gotowością  do podjęcia działań oraz upowszechnianiem  informacji  o możliwości uzyskania 

wsparcia. 

Pomoc finansowa osobom/rodzinom poszkodowanym w wyniku zdarzenia mającego znamiona klęski 

żywiołowej. 

 

Ośrodek udzielił  pomocy  finansowej dla 4 rodzin, na łączną  kwotę  15.643,69 zł. 

5.Budżet  Ośrodka w 2021  roku -  finansowanie.                  

Środki na realizację zadań pomocy społecznej pochodzą ze środków budżetu Gminy Książ Wielki                i z 

dotacji rządowych, a zadania dzieli się odpowiednio na zadania własne i zadania zlecone.  

W roku 2021 budżet  Ośrodka Pomocy Społecznej  wynosił ogółem  plan 8.315.516,72 zł , wykorzystano  

8.307.963,79 zł ,  (99,911%)  z tego: 

- dotacje celowe z budżetu Wojewody ; otrzymano 7.206.341,72 zł, wykorzystano 7.204.403,39 zł (99,97%), 

- środki własne gminy ; otrzymano  1.109.175,00 zł ,wykorzystano 1.103.560,07 zł  ( 99,49%); 

 

Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego :                                                                                             - 

projekt „Rozwijaj się z Gmina Książ Wielki!” ; otrzymano 196.440,97 zł , wykorzystano 195.636,02 zł. 

 

Tabela nr 41.Struktura wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wielkim za 2021r. 
Dział                                                              Środki finansowe   

  852 otrzymane od  Wojewody Małopolskiego otrzymane z  budżetu Gminy Książ Wielki 

      Plan Wykonane  Plan  Wykonane 

85202 Domy Pomocy Społecznej - - Domy Pomocy 

Społecznej 

468.039,00   467.981,90 

85205 Przeciwdziałanie przemocy 

w rodzinie 

- - Przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie 

         

   3  643,00 

         

      3.643,00 

85213 Składka zdrowotna                 Składka zdrowotna   
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 ( zasiłki stałe) 10.233,55 9.761,86     -    - 

85214 Zasiłki okresowe, 

Zasiłki celowe na pokrycie 

wydatków powstałych w 

wyniku  zdarzenia 

losowego 

      

20.853,00 

 

   

197.169,00 

      

20.853,00 

 

 

  197.169,00 

Zasiłki okresowe, 

zasiłki celowe 

schronienie 

 

 

148.897,00 

  

    

 148.423,45 

85215 Dodatki mieszkaniowe - - Dodatki mieszkaniowe  1.666,00      1.665,63 

85216 Zasiłki stałe 111.969,70 111.018,05 Zasiłki stałe          -           - 

  85219 Utrzymanie ośrodka   52.931,00 

 

   52.931,00 Utrzymanie  

ośrodka 

 352.448,00  349.289,01 

  85228       Usługi opiekuńcze 

 

- - Usługi opiekuńcze 

 

 10.166,00     10.164,50 

  85230 Wieloletni rządowy 

program „Posiłek w szkole i 

w domu” na lata 2019-2023 

 

  90.174,00 

 

90.174,00 

Pomoc państwa  

w zakresie dożywiania; 

 

 22.638,00 

 

 

 

    22.543,50 

 

          

85278 Usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych 

15.643,69 15.643,69 Usuwanie skutków 

klęsk żywiołowych 

- - 

 Ogółem 498.973,94 497.550,60  1.007.497,0

0 

1.003.710,99 

85501 Świadczenia wychowawcze 

ogółem 

5165.033,95 5164.615,09 Świadczenia 

wychowawcze 

17.142,00 

 

     16.797,04 

  w tym:   w tym:   

 Wydatki związane  

z  realizacją zadania 

43.205,44    43.205,44    Wydatki związane  

z  realizacją zadania         

          

17.142,00 

 

           

     16.797,04 

 Świadczenia 500+ 5121.828,51 5121.409,65     - -             - 

85502 Świadczenia rodzinne 1524.313,33 1524.313,33 Świadczenia rodzinne: 63.205,00 61.724,66 

  w  tym:  w tym:   

 Wydatki związane  

z  realizacją zadania 

    41.553,73       

41.553,73 

Wydatki związane  

z  realizacją zadania  

63.205,00 61.724,66 

 Składki  emerytalno-

rentowe od 

świadczeniobiorców 

 

    71.787,40 

 

71.787,40 

Składki  emerytalno-

rentowe od 

świadczeniobiorców 

 

- 

 

- 

 Świadczenia rodzinne. 1410.972,20 1410.972,20 Świadczenia rodzinne. - - 

85503 KARTA  DUŻEJ 

RODZINY 

       181,83 181,83 KARTA  DUŻEJ 

RODZINY 

 

- 

 

- 

85504 Świadczenia „Dobry Start”- 

ogółem 

 

 1.240,00 

 

1.200,00 

Świadczenia „Dobry 

Start” 

 

- 

 

- 

 Wydatki związane  

z  realizacją zadania 

   0,00              0,00 Wydatki związane  

z  realizacją zadania 

 

- 

 

- 

 Świadczenia  300+  1.200,00      1.200,00 Świadczenia  300+  

- 

 

- 

85513 Składka zdrowotna              

( świadczenia opiekuńcze) 

 

    16.598,67 

      

16.542,87 

Składka zdrowotna              

( świadczenia 

opiekuńcze) 

 

- 

 

- 

 

85504 Asystent rodziny          - - Asystent rodziny 5.805,00 5.802,19 

85508 Rodziny zastępcze - 

 

- Rodziny zastępcze 15.526,00 15.525,19 

 OGÓŁEM 6.707.367,78 6.706.853,12 OGÓŁEM 101.678,00 99.849,08 

85295 Program „Wspieraj 

Seniora” 

 

 

  11.369,00 

 

11.369,00 

Program „Wspieraj 

Seniora” 

 

 

- 

 

- 



                      
 

 

Środki pochodzące z budżetu środków europejskich  

 

85395 Projekt „Rozwijaj się z 

Gminą Książ Wielki” 

 

  196.440,97 

 

195.636,02 

Projekt „Rozwijaj się z 

Gminą Książ Wielki” 

Wkład  

własny 

Gminy           

w   dotacja 

celowa) i 

zasiłki 

celowe-  

50.297,00 zł   

ujęty  jest w 

wydatkach             

w pozycji  

zasiłki stałe              

(30.175,00) 

20.122,00 zł 

 ogółem 196.440,97 195.636,02    

Przyznanie pomocy następuje na podstawie złożonego wniosku w formie decyzji administracyjnej. Każda 

wydana decyzja poprzedzona jest wywiadem środowiskowym przeprowadzonym przez pracownika 

socjalnego w miejscu zamieszkania /pobytu klienta/rodziny. Jedynie udzielenie świadczeń w postaci pracy 

socjalnej i poradnictwa nie wymaga wydania decyzji. W sytuacjach w których stwierdzono marnotrawienie 

środków finansowych lub bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego, świadczenia pomocowe są 

realizowane w formie niepieniężnej. 

6.OŚWIATA  I EDUKACJA W GMINIE KSIĄŻ WIELKI  W 2021 ROKU. 
 

 
Edukacyjne grupy  wieku  w gminie Książ Wielki w 2021roku. 
Populacja w wieku 3-6 lat -19,6% ,w tym: kobiety 21,3%, mężczyźni – 18,0% 
Populacja w wieku 7-12 lat -25,7% ,w tym: kobiety 24,7%, mężczyźni – 26,6% 
Populacja w wieku 13-15 lat  -12,8 % ,w tym: kobiety 14,4 %, mężczyźni – 18,0% 
Populacja w wieku 16-18 lat -16,2 % ,w tym: kobiety 15,1 %, mężczyźni – 17,3 % 
Populacja w wieku 19-24 lata -25,7 % ,w tym: kobiety 24,5 %, mężczyźni – 27,0 % 
6.1.Sieć szkolno-przedszkolna w 2020 w Gminie Książ Wielki: 
- Szkoła Podstawowa w Antolce 
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- Szkoła Podstawowa w Książu Małym 
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Książu Wielkim 
 
I. Szkoła Podstawowa w Antolce 

❖  Liczba oddziałów: 
• 8 klas I-VIII, 
• 1 oddział przedszkolny, 
• 1 punkt przedszkolny. 

❖   Liczba uczniów od 1 stycznia 2021 do 31 sierpnia 2021: 
• 123 uczniów w klasach I –VIII, 
• 21 dzieci w oddziale przedszkolnym, 
• 23 dzieci w punkcie przedszkolnym. 

❖   Liczba uczniów od 1 września 2021 do 31 grudnia 2021: 
• 109 uczniów w klasach I –VIII, 
• 21 dzieci w oddziale przedszkolnym, 
• 24 dzieci w punkcie przedszkolnym. 

 
❖    Liczba pracowników od 1 stycznia 2021 do 31 sierpnia 2021: 

     W szkole zatrudnionych było 20 nauczycieli (w tym 14 osób było zatrudnionych w pełnym wymiarze 
godzin, 6 w niepełnym wymiarze godzin).W szkole zatrudnieni byli także pracownicy obsługi: 2 osoby na 
stanowisku woźnych w pełnym wymiarze godzin, 1 na stanowisku woźnej w wymiarze ½ etatu, 1 osoba jako 
pomoc nauczyciela przedszkola. Pracowników razem: 24 osoby. 

❖  Liczba pracowników od 1 września 2021 do 31 grudnia 2021: 
   W szkole zatrudnionych było 19 nauczycieli (w tym 14 osób było zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin, 
5 w niepełnym wymiarze godzin). 
W szkole zatrudnieni byli także pracownicy obsługi: 2 osoby na stanowisku woźnych w pełnym wymiarze 
godzin, 1 na stanowisku woźnej w wymiarze ½ etatu, 1 osoba jako pomoc nauczyciela przedszkola. 
Pracowników razem: 23 osoby. 

❖     Baza i wyposażenie szkoły 
       Szkoła Podstawowa w Antolce posiada bogatą bazę i nowoczesne pomoce dydaktyczne niezbędne do 
realizacji podstawy programowej ośmioletniej szkoły podstawowej. W szkole zapewnione są bezpieczne i 
higieniczne warunki pracy i nauki. Budynek szkoły jest wyremontowany, został poddany głębokiej 
termomodernizacji, jest ocieplony, posiada nową instalację centralnego ogrzewania wraz ze źródłem 
zasilania, którym są dwie pompy ciepła wspomagane przez dwa piece gazowe. W budynku jest nowa 
instalacja elektryczna i oświetleniowa. Na dachu szkoły znajdują się ogniwa fotowoltaiczne, które zapewniają 
energię elektryczną na potrzeby dwóch pomp ciepła. Szkoła posiada wystarczającą liczbę sal do prowadzenia 
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zajęć, każda klasa ma swoją salę lekcyjną, dzięki czemu nauka odbywa się na jedną zmianę. Po remoncie 
szkoła zyskała 3 nowe pomieszczenia. W piwnicach budynku powstała sala do prowadzenia zajęć 
świetlicowych oraz wygospodarowano miejsce na szatnię. Przy szkole znajduje się nowoczesne boisko, 
którego budowę sfinansował w połowie Marszałek Małopolski. Boisko ma wymiary 44/22 m. Nawierzchnię 
boiska stanowi miękka, szorstka, odporna na niskie i wysokie temperatury warstwa sztucznego tworzywa 
wylana na grubą warstwę kamieni. Szkoła posiada 2 place zabaw. Szkoła posiada sprzęt i pomoce 
dydaktyczne umożliwiające prowadzenie zajęć edukacyjnych na wysokim poziomie. W szkole są 2 mobilne 
pracownie komputerowe. W roku 2020 pracownie zostały wyposażone w 20 nowoczesnych laptopów, które 
zostały zakupione z programu rządowego „Zdalna Szkoła+”. Szkoła otrzymała także 25 tabletów z OSE. OSE 
zapewnia także szkole sieć internetową. Każda klasa jest wyposażona w rzutniki multimedialne, ekrany, 
tablice interaktywne oraz monitory. Szkoła posiada: 7 rzutników multimedialnych, 3 tablice interaktywne, 3 
monitory interaktywne. W szkole zostały urządzone pracownie: fizyko-chemiczna i biologiczno – 
geograficzna, które zostały wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć 
przyrodniczych zakupione z programu rządowego za kwotę 75.000,00 zł. Szkoła posiada niezbędne pomoce 
dydaktyczne do prowadzenia zajęć logopedycznych i rewalidacyjnych, lekcji matematyki, j. polskiego, j. 
angielskiego. Uczniowie mają do dyspozycji różnorodny sprzęt sportowy. W szkole funkcjonuje biblioteka 
szkolna, która systematycznie doposażana jest w nowe pozycje książkowe, między innymi dzięki realizacji 
różnorodnych programów rządowych i unijnych. W roku 2020 szkoła otrzymała kolejne wsparcie finansowe 
w wysokości 5.000,00 zł na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach programu wieloletniego - 
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3. 

❖       Organizacja nauczania 
      Do Szkoły Podstawowej w Antolce uczęszczają uczniowie o różnych potrzebach i możliwościach 
edukacyjnych. Szkoła tak organizuje nauczanie, aby każdemu z nich zapewnić prawidłowy rozwój i umożliwić 
osiągnięcie sukcesu. Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
zorganizowano po 2 godziny zajęć rewalidacyjnych dla każdego ucznia (w sumie dla 2 uczniów - 4 godziny). 
Dla uczniów mających trudności w nauce lub posiadających opinię z poradni psychologiczno – pedagogicznej 
zorganizowano 8 godzin zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla 8 grup uczniów (3 godziny zajęć 
wyrównawczych w klasach I-III oraz 5 godzin zajęć wyrównawczych  
z matematyki, j. polskiego i j angielskiego w klasach IV-VIII): 

❖ zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w kl. I, 
❖ zajęcia dydaktyczno– wyrównawcze w kl. II, 
❖ zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w kl. III 
❖ zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki w kl. VII-VIII, 
❖ zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z j. angielskiego w kl. IV, 
❖ zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z j. angielskiego w kl. VIII, 
❖ zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z j. polskiego w kl. VII, 
❖ zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z j. polskiego w kl. IV. 

      Dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych zorganizowano zajęcia specjalistyczne:  
5 godzin zajęć logopedycznych i 6 godzin zajęć z psychologiem. Z czterema uczniami prowadzone były zajęcia 
terapeutyczne, 2 uczniów szkoły posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Z uczniami 
prowadzone są zajęcia rewalidacyjne w wymiarze 2 godzin tygodniowo dla każdego ucznia. Dla uczniów 
uzdolnionych prowadzono 9 godzin zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów: 

❖ kółko rozwijające zainteresowania matematyczne w klasie I, 
❖ kółko rozwijające zainteresowania matematyczne w klasie II, 
❖ kółko rozwijające zainteresowania matematyczne w klasie III, 
❖ kółko j. angielskiego w kl. VIII, 
❖ kółko j. polskiego w kl. VI, 
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❖ kółko matematyczne w klasie VIII, 
❖ zajęcia muzyczne w kl. IV-VII, 
❖ chór szkolny, 
❖ zajęcia sportowe w wymiarze 1 godzina tygodniowo. 

       Wyniki nauczania i wychowania 
     Szkoła osiąga dobre wyniki nauczania. Klasyfikowano 100% uczniów. Nie było uczniów 
nieklasyfikowanych. Wszyscy uczniowie otrzymali promocję do klasy wyższej, bądź ukończyli szkołę. Rada 
Pedagogiczna wyróżniła za bardzo dobre wyniki w nauce na koniec roku szkolnego 2020/2021 - 50 uczniów, 
co stanowi 41% uczniów szkoły. Średnia szkoły wyniosła 4,35, wysokie były średnie poszczególnych klas. W 
2021 roku były dobre wyniki egzaminu ósmoklasisty. 

 

Szkoła uzyskała wynik 39,9%. W dziewięciostopniowej skali staninowej - 5 stanin, czyli poziom „średni”. Jest 
to wynik porównywalny z wynikiem gminy (41%), powiatu (44%), niższy od wyniku w województwie (52%).  

 Szkoła uzyskała wynik 63,54% (stanin 6). 

Jest to wynik porównywalny z wynikiem gminy (68%)  
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i nieco wyższy od średniej powiatu (59%) i porównywalny z wynikiem województwa (64%) i kraju (60%).

 

Szkoła osiąga dobre wyniki wychowania. 
W szkole panuje właściwa atmosfera. Uczniowie nie sprawiają większych problemów wychowawczych. 
Uczniowie są aktywni, biorą udział w życiu szkoły. Przeważają oceny wzorowe  
i bardzo dobre z zachowania. Brak jest ocen nagannych i nieodpowiednich. 
Aż 45% uczniów klas IV-VIII uzyskało wzorową ocenę z zachowania, 38% - ocenę bardzo dobrą, 15% - ocenę 
dobrą, zaledwie 2% - ocenę poprawną. W szkole nie było uczniów z oceną nieodpowiednią i naganną.  
Frekwencja wyniosła aż 91,98%. Nie obserwuje się w szkole zjawiska wagarów. 
Za bardzo dobrą frekwencję Rada Pedagogiczna wyróżniła 32 uczniów (26%). 
100% frekwencją wyróżniło się 7 uczniów. Jeden dzień opuściło - 6 uczniów, 2 dni – 10 uczniów,  
3 dni – 9 uczniów. 

❖       Praca dydaktyczna i wychowawcza w okresie pandemii 
Organizacja kształcenia w okresie pandemii 
      W roku 2021 praca dydaktyczno – wychowawcza przebiegała w dalszym ciągu w znacznie utrudnionych 
warunkach. Z powodu pandemii Covid-19 nauka w klasach IV -VIII od stycznia do maja 2021 roku odbywała 
się w formie zdalnej. W systemie stacjonarnym realizowano zajęcia od września do grudnia. Nauka zdalna w 
klasach I-III trwała znacznie krócej. Bez większych zakłóceń program wychowawczo – profilaktyczny 
realizowały natomiast oddział przedszkolny i punkt przedszkolny. 
Podczas nauki zdalnej wszystkie lekcje prowadzone były z wykorzystaniem Microsoft Office 365  
i aplikacji Teams. Nauczyciele i uczniowie nie mieli żadnych problemów technicznych. Lekcje zdalne 
odbywały się systematycznie zgodnie z tygodniowym planem zajęć. Lekcje: j. polskiego, matematyki, j. 
angielskiego, biologii, chemii, fizyki, przyrody, geografii, wiedzy o społeczeństwie, informatyki prowadzone 
były w wymiarze 45 minut. Lekcje muzyki, plastyki, techniki, religii, edukacji dla bezpieczeństwa, wychowania 
fizycznego, godziny wychowawczej prowadzone były  
w wymiarze do 30 minut. Najczęściej nauczyciele prowadzili zajęcia zdalne z domu. Kilkoro prowadziło 
zajęcia ze szkoły. Frekwencja na zajęciach zdalnych była wysoka. 
Specjalną troską objęci byli uczniowie klasy VIII. Pod kierunkiem nauczycieli przygotowywali się do egzaminu 
ósmoklasisty. Rozwiązywali zestawy powtórkowe publikowane na stronie  
CKE (Centralnej Komisji Egzaminacyjnej), rozwiązywali zadania z „Repetytorium ósmoklasisty”, zadania 
powtórkowe z podręczników. Nauczyciele na bieżąco kontrolowali stopień realizacji materiału. Dla uczniów 
klasy VIII z matematyki, j. polskiego i j. angielskiego odbywały się konsultacje w szkole. 
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Mimo tego, że nauczyciele pracowali w utrudnionych warunkach, udało się zrealizować podstawę 
programową ze wszystkich przedmiotów nauczania. Udało się także utrzymać wysoką jakość edukacji i 
zrealizować podstawę programową na dobrym poziomie. 
Szkoła wypożyczyła uczniom wszystkie komputery znajdujące się na stanie szkoły. Dużą pomocą okazały się 
także programy rządowe „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+”, dzięki którym gmina zakupiła kolejne laptopy. 
Szkoła w Antolce otrzymała 20 takich laptopów. Pomocny okazał się także program OSE (Ogólnopolska Sieć 
Edukacyjna), do którego przystąpiła szkoła. Dzięki programowi szkoła otrzymała usługę dostępu do Internetu 
oraz 25 tabletów, które były wykorzystywane podczas zdalnego nauczania. 

❖ Realizacja zadań dydaktycznych i wychowawczych 
       Mimo tego, że realizacja zadań dydaktycznych i wychowawczych w okresie pandemii była znacznie 
utrudniona, udało się zrealizować większość zadań programu wychowawczo – profilaktycznego. 
Od nowego roku szkolnego (2021/2022) realizacja programu wychowawczo – profilaktycznego przebiegała 
bez zakłóceń. 
W szkole duży nacisk kładziono na edukację patriotyczną i regionalną. Rozwijanie i umacnianie tradycji oraz 
tożsamości narodowej odbywało się poprzez kultywowanie obchodów rocznic narodowych, kultywowanie 
obchodów Dnia Patronki Szkoły. Nauczyciele rozbudzali poczucie przynależności do miejsca nauki poprzez 
obchodzenie tradycji szkolnych. Wdrażali do poszanowania symboli narodowych oraz szkolnych. 
Upowszechniali postawy prospołeczne poprzez akcje charytatywne. 
Uczniowie wzięli udział w edukacyjnej akcji „BohaterON”, której celem jest upamiętnienie  
i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. 
Szkoła włączyła się w ogólnopolską akcję „Szkoła do hymnu!”, polegającej na wspólnym śpiewanie hymnu w 
wyznaczonym dniu i godzinie. 
Uroczyście obchodzono Jubileusz 95-lecia Szkoły, połączony ze ślubowaniem pierwszoklasistów  
i Dniem Patronki – Marii Skłodowskiej-Curie. Było to święto o charakterze patriotycznym.  
W montażu słowno-muzycznym uczniowie zaprezentowali historię szkoły. 
W szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie 
przygotowali okolicznościowy program artystyczny, w którym ukazali drogi Polaków do odzyskania 
niepodległości. Uczniowie recytowali poezję patriotyczną i śpiewali patriotyczne pieśni. 
Przeprowadzono konkurs wiedzy o historii Szkoły Podstawowej w Antolce. 
Zorganizowano konkurs plastyczny o Marii Skłodowskiej – Curie. 
Uczniowie zapoznawali się z historią regionu podczas wycieczek po najbliższej okolicy  
i Małopolsce. 
Uczniowie klasy VII i VIII zapoznawali się z historią podczas wycieczki do Miechowa. 
Uczniowie klas I-III byli na wycieczce w Chęcinach i Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni. 
Klasa II i oddział przedszkolny byli na wyciecze w Racławicach. 
Uczniowie klasy IV i V byli na wycieczce śladami Św. Jana Pawła II w Wadowicach  
i Łagiewnikach. 
Uczniowie klasy VII i VIII zwiedzili były nazistowski obóz zagłady Auschwitz-Birkenau  
w Oświęcimiu oraz Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie. 

 
      Szkoła współpracowała z Nadleśnictwem Miechów, Policją, Strażą Pożarną myśliwym, kołami gospodyń i 
innymi instytucjami. Przy realizacji podstawy programowej nauczyciele korzystali  
z pomocy specjalistów, rodziców, absolwentów szkoły i innych osób. 
Szkoła dbała o to, aby uczniowie zdobywali nowe wiadomości i umiejętności nie tylko podczas 
obowiązkowych zajęć w sali lekcyjnej, ale także poza obowiązkowymi zajęciami oraz poza szkołą. 
Zorganizowano wiele wycieczek do muzeów, kin i do teatrów. Uczniowie zwiedzali  
Teatr J. Słowackiego oraz Muzeum Narodowe w Krakowie. Uczniowie odbywali wiele wirtualnych wycieczek 
edukacyjnych, uczestniczyli w wirtualnych wystawach i wydarzeniach artystycznych, wirtualnych lekcjach 
muzealnych. 



                      
 

                                     

Szkoła była organizatorem XVI edycji Powiatowego Konkursu Ekologicznego "Mój przyjaciel Las" 
przeprowadzonego we współpracy z Nadleśnictwem Miechów. Konkurs odbył się w kilku kategoriach: 
konkurs fotograficzny, konkurs literacki, konkurs plastyczny kl. I-III i konkurs plastyczny kl. IV-VIII. Nagrodami 
książkowymi ufundowanymi przez Nadleśnictwo Miechów wyróżniono 35 uczestników z 4 szkół powiatu 
miechowskiego biorących udział w konkursie.  
W szkole realizowano różne projekty i programy: „Program dla szkół”, Trzymaj formę. Uczniowie klas I-III 
licznie wzięli udział w projekcie "Wnuczka, wnuczek edukuje - babcia, dziadek się stosuje!" prowadzonym 
przez Małopolską Policję. 

❖      Opieka 
     Uczniowie otrzymują pomoc na miarę możliwości szkoły. 5 uczniów korzystało z bezpłatnego obiadu. 
Większość uczniów (117 uczniów klas 0-VI – 89%) korzystało z bezpłatnych dowozów do szkoły. Nie jest 
dowożonych 15 uczniów. 
32 uczniów znajdowało się pod stałą opieką Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 
22 uczniów uczęszczało na zajęcia logopedyczne. 

❖        Ważne wydarzenia i uroczystości szkolne 
     Szkoła stwarzała każdemu uczniowi możliwość prezentacji swoich umiejętności, talentów  
i osiągnięć. Uroczyście obchodziliśmy wydarzenia online i w szkole, ale w zaostrzonym reżimie sanitarnym. 
Oto niektóre wydarzenia i inne uroczystości szkolne: 

❖ Dzień Edukacji Narodowej, 
❖ Święto Szkoły (Ślubowanie klasy I i Dzień Patronki), 
❖ Święto Odzyskania Niepodległości, 
❖ Andrzejki, 
❖ Mikołajki, 
❖ Akademia z okazji Świąt Bożego Narodzenia – występ Jasełek, 
❖ Choinka Noworoczna, 
❖ Dzień Babci i Dziadka, 
❖ Dzień Kobiet, 
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❖ Dzień Wiosny. Uroczystości związane z powitaniem wiosny (topienie Marzanny, konkurs 
kukieł Marzann), 

❖ Akademia z okazji Świąt Wielkanocnych, 
❖ Dzień Ziemi, 
❖ Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 
❖ Dzień Matki,Dzień Dziecka, Dzień Ochrony Środowiska.              

 
❖ Wykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku: 

Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”- zadanie inwestycyjne polegające na rozwijaniu szkolnej 
infrastruktury poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia do pracowni szkolnych: 60.000,00 – zakupiono: 

▪ specjalistyczne urządzenia i narzędzia z zakresu robotyki i mikroelektroniki: dron, klocki do 
samodzielnej konstrukcji, kostka do poruszania elementami 3D, mikrokontrolery do nauki podstaw 
programowania i elektroniki, robot edukacyjny, 

▪  drukarka 3D z laptopem,  
▪  stacja lutownicza,  
▪  aparat fotograficzny ze statywem, stabilizatorem obrazu  i zestawem oświetleniowym do tworzenia 

materiałów wideo, 
▪  mikroport – bezprzewodowy zestaw audio, 
▪ -mikrofon kierunkowy - do wychwytywania dźwięków z dużych odległości, 

 
2.Szkoła Podstawowa w Książu Małym posiada: 

➢ salę gimnastyczną, 
➢ boisko sportowe, 
➢ plac zabaw, 
➢ pracownię komputerową, 

➢ bibliotekę szkolną, nowoczesne pomoce dydaktyczne, m.in. laptopy, rzutniki multimedialne, tablice 
interaktywne, programy multimedialne, pełny sprzęt audiowizualny, sprzęt sportowy. 
 
     Rok 2021 to kolejny rok zmagań z pandemią i nauką organizowaną przy pomocy technik zdalnych. 
Zdalne nauczanie w większości obejmowało uczniów klas od IV-VIII. Młodsi uczniowie oraz dzieci 
przedszkolne pracowali stacjonarnie lub hybrydowo. 

Do nauki zdalnej wykorzystywano aplikację Microsoft Teams,  Dziennik Elektroniczny Vulcan, Forms do 
testów i sprawdzianów.  
Uczniowie korzystali z udostępnianych przez nauczycieli technik graficznych,  
np. z matematyki korzystali z tablicy graficznej. 



                      
 

Podczas sprawdzania wiedzy mogli korzystać również z platform edukacyjnych tj. Eduello, gdzie 
zamieszczali swoje odpowiedzi i w tej samej chwili otrzymywali odpowiedź i punkty. Była to też zwrotna 
informacja dla ucznia, jaki posiada zasób wiedzy.  
Uczniowie mieli możliwość uczestnictwa w wideokonferencji, recytacji wierszy i śpiewu piosenek.  
Nauczyciele przedmiotów artystycznych tj. plastyka, technika organizowali dla dzieci konkursy plastyczne. 
Wystawy prac zamieszczane były na stronie szkolnej: spksiazmaly.togi.me 
Egzamin ósmoklasistów. 
W najtrudniejszej sytuacji byli ósmoklasiści, którzy borykali się z utrwaleniem wiedzy i jej 
usystematyzowaniem, przeżywali chaos i strach.  
Nauczyciele starali się jak najlepiej przygotować uczniów do ważnego egzaminu przez wykorzystanie 
technik zdalnych. 
Uczniowie z klasy ósmej mimo trudnych warunków związanych z pandemią poradzili sobie  
z trudnościami i zostali przyjęci do wybranych przez siebie szkół ponadpodstawowych. 
Tabela  nr 42.Średnie ocen w poszczególnych klasach w I półroczu roku szkolnego 2021/2022: 

L.p. Oddział szkolny Średnia ocena I półroczu roku 
szkolnego 2021/2022: 

 

1. Klasa IV 4,97 

2. Klasa V 4,7 

3. Klasa VI 4,4 

4. Klasa VIII 4,0 

5. Średnia szkoły 4,5 

 
      

❖ Wykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku:  
    Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”- zadanie inwestycyjne polegające na rozwijaniu szkolnej 
infrastruktury poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia do pracowni szkolnych: 30.000,00 – zakupiono: 

❖ drukarka 3D z laptopem,  
❖  kamera cyfrowa, 
❖ aparat cyfrowy ze statywem, stabilizatorem obrazu  i zestawem oświetleniowym, 
❖  mikrofony nagłowne bezprzewodowe, 
❖ specjalistyczne urządzenia i narzędzia z zakresu robotyki i mikroelektroniki: mikrokontroler 

do nauki podstaw programowania i elektroniki, roboty edukacyjne, 
❖  stacja lutownicza,  
❖  mikrofon kierunkowy - do wychwytywania dźwięków z dużych odległości,  

Prace dzieci młodszych, które miały zajęcia stacjonarne w szkole. 
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Dzieci z przedszkola przygotowywały inscenizacje z okazji Dnia Babci i Dziadka, które  przedstawiały bez 
widowni. Zdjęcia i filmiki z uroczystości zostały zamieszczone dla nich na stronie szkolnej. 

❖ Dzieci z klasy II witają wiosnę. 
❖ Galeria zdjęć prac uczniów klas IV-VI wykonywanych w domu i ocenianych online.  
❖ Konkurs na „Stroik Wielkanocny”.          
❖ Wesoła zabawa najmłodszych z punktu przedszkolnego. 

  

                                 
 

❖ Konkurs klas I-III makieta Grobu Pańskiego.  
❖ Obchody święta majowego przez najmłodszych.   
❖ Dzień mamy i taty. Dzieci wystąpiły bez publiczności, zdjęcia i nagrania zostały zamieszczone na 

szkolnej stronie. 

 
  



                      
 

                              

❖ Dzień Dziecka. Uczniowie wrócili do nauki stacjonarnej.  Dzieci bardzo  się cieszyły  
❖ z powrotu do szkoły, wspólnie z wychowawcami organizowały zabawy i spacery z okazji Dnia 

Dziecka. 
❖ Karta rowerowa w klasie IV. 
❖ Wycieczka do Miejskiego Parku w Miechowie.  
❖ Konkurs na temat znajomości symboli narodowych Londynu pt.  „Symbols of London”.   

               
❖ Tongue twisters” – Łamańce językowe – Konkurs języka angielskiego w klasach IV-VIII. 

o Lipiec 2021. Wakacje uczniów nad morzem. 
❖ Klasy 0-I Szkoły Podstawowej w Książu Małym realizują ogólnopolski projekt edukacyjny        
❖ "Z Ekologią na Ty" objęty honorowym patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Dyrekcji 

Generalnej Lasów Państwowych. Zrealizowano już wiele "eko-wyzwań", które rozbudziły wśród 
dzieci świadomość ekologiczną. 
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W trakcie zadań uczniowie poznawali przyrodę poprzez wycieczki, spotkania z leśnikiem,  
z łowczym Koła Łowieckiego "Knieja", oraz poprzez działania praktyczne min. sadzenie drzewa, zakładanie 
klasowych ogródków, lasu w słoiku, budowanie makiety lasu, układanie przyrodniczej ścieżki sensorycznej 
oraz kodeksu ekologa. 
Uczniowie poznali zasady gospodarowania odpadami w swojej miejscowości i w gminie. 
Działania promowały również zdrowy styl życia. Aktywnie uczestniczyliśmy w światowych akcjach: 
Sprzątanie świata, Dzień drzewa, Międzynarodowy Dzień Zdrowego Śniadania. Do realizacji zadań 
projektowych włączyli się również rodzice.  
                                                                                                                          
 
 III .Zespół Szkolno-Przedszkolny w Książu Wielkim posiada: 
➢ 13 sal lekcyjnych, w tym nowoczesną pracownię komputerową, pracownię do nauki języków obcych, 

pracownie do zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej wyposażone 
w specjalistyczne pomoce dydaktyczne, 

➢ 4 sale dydaktyczne w przedszkolu , 
➢ stołówkę oraz  jadalnię  
➢ szatnię w szkole i w przedszkolu, 
➢ świetlicę szkolną, 
➢ pełnowymiarową halę widowiskowo – sportową,  
➢ bibliotekę  z czytelnią i dostępem do Internetu, 
➢ boisko sportowe, 
➢ plac zabaw, 
➢ nowoczesne pomoce dydaktyczne, m.in. laptopy, rzutniki multimedialne, tablice interaktywne, 

programy multimedialne, pełny sprzęt audiowizualny,  sprzęt sportowy. 

 

❖ Dydaktyka. 
        Zajęcia  dydaktyczne odbywały  się w systemie lekcyjno – klasowym  oraz  w innych formach,  
np. wycieczki dydaktyczne, innowacje pedagogiczne, biwaki, spotkania z kulturą w szkole (teatrzyki, kino), 
prezentacje naukowe. Kultywowano tradycje szkolne, przedszkolne,  religijne, lokalne oraz państwowe 
(apele, uroczystości szkolne, konkursy szkolne i zewnętrzne, odwiedzanie miejsc pamięci). Przygotowane 
uroczystości promują szkołę w środowisku lokalnym. W przygotowywanie tych imprez angażowani byli 
rodzice dzieci i uczniów.   
Na bieżąco prowadzona była diagnoza postępów w nauce uczniów, a w klasie ósmej przeprowadzono 
dodatkowo egzaminy próbne z matematyki, języka polskiego, języka angielskiego. Analiza osiągnięć uczniów 
przyczyniła się do modyfikacji metod pracy z uczniami oraz organizacji dodatkowych zajęć, diagnoz w postaci 



                      
 
egzaminów próbnych.  
W 2021 r. nauczanie w szkole oraz przedszkolu odbywało się w sposób hybrydowy. Zajęcia odbywały się 
stacjonarnie oraz  zdalnie, w zależności od decyzji Ministerstwa lub Sanepidu. Podczas nauki zdalnej  
i stacjonarnej nauczyciele wykorzystywali do realizacji podstawy programowej technologię informacyjno - 
komunikacyjną. Konsultacje dla uczniów, rodziców, dzieci i nauczycieli oraz zajęcia lekcyjne prowadzone były 
poprzez różne komunikatory (konsultacje i zajęcia lekcyjne on-line). Podjęte działania w pierwszym półroczu 
oraz w drugim, gdzie większość czasu poświęcono na naukę zdalną przyczyniły się do osiągnięcia przez 
uczniów wysokich wyników nauczania:  
- średnia ocen szkoły - 4,21, 
- średnia frekwencja szkoły - 91,93%,  
- uczniowie wyróżnieni  (uczniowie z najwyższą średnią ocen w szkole minimum 4,75 i zachowaniem 
wzorowym lub bardzo dobrym) – 52, 
oraz wysokich wyników uzyskanych w czerwcu przez uczniów na egzaminie ósmoklasisty:  

 Średni % 
wynik szkoły 

Średni % 
wynik gminy 

Średni % 
wynik 

powiatu 

Średni %  
wynik województwa 

Średni % 
wynik kraju 

Język polski 74 68 59 64 60 

Matematyka 43 41 44 47 52 

Język 
angielski 

62 62 61 69 66 

 
        Nauczyciele przygotowywali uczniów do udziału w różnych konkursach na szczeblu rejonowym, 
powiatowym i gminnym. Uczniowie wzięli udział w licznych konkursach wiedzy, przedmiotowych, 
artystycznych, zajmując na nich wysokie miejsca oraz wyróżnienia. Trzech uczniów dostało się do etapów 
rejonowych konkursów kuratoryjnych: Małopolski Konkurs Języka Polskiego oraz Małopolski Konkurs Języka 
Angielskiego. W etapie Wojewódzkim Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego, uczennica klasy ósmej w 
marcu 2021 roku została laureatką tego konkursu, dzięki czemu została zwolniona z egzaminu ósmoklasisty z 
tego przedmiotu.  
Realizowano projekty edukacyjne:  "Czytam z klasą lekturki spod chmurki", ,,Covidowe zdrowe love’’, ,,Piękna 
nasza Polska cała’’. 
W szkole nie zabrakło ciekawych inicjatyw. Uczniowie świętowali Dzień Dinozaura,  Dzień Matematyki, Dzień 
Pisarza, Dzień Nauki Polskiej, Światowy Dzień Kosmosu. 

❖ Pomoc psychologiczno- pedagogiczna i profilaktyka.  
      Uczniowie oraz dzieci w przedszkolu objęci są pomocą psychologiczno - pedagogiczną zgodnie  
z zaleceniami zawartymi w opiniach i  orzeczeniach z poradni psychologiczno - pedagogicznej oraz na 
podstawie diagnoz przeprowadzonych przez nauczycieli i pedagoga. 
Nauczyciele szkoły i przedszkola oraz pedagog współpracują z poradnią psychologiczno - pedagogiczną, 
Policją, Strażą Pożarną, Kuratorem Sądowym, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Publicznym 
Zakładem Opieki Zdrowotnej. 
Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w nauce oraz uczniowie uzdolnieni zostali objęci pomocą  
w postaci dodatkowych zajęć pozalekcyjnych: wyrównawczych i rozwijających zainteresowania. Szczególną 
uwagę poświęcono bezpiecznemu powrotowi uczniów do szkół po wielu tygodniach nauki zdalnej. Na 
lekcjach rozmawiano o samopoczuciu dzieci oraz o tym, jak radzić sobie z negatywnymi emocjami 
związanymi z reżimem sanitarnym. Ponadto prowadzone były zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne, 
korekcyjno - kompensacyjne,  a także zajęcia z  gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej. Trzech uczniów 
szkoły  objętych było pomocą nauczyciela wspomagającego. Uczniowie i dzieci przedszkola, których rodzice 
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mają trudną sytuację finansową otrzymują wsparcie w postaci darmowych posiłków. Wszyscy uczniowie 
dowożeni do szkoły oraz miejscowi korzystają ze świetlicy szkolnej, która zapewnia im opiekę  w oczekiwaniu 
na zajęcia szkolne oraz po zajęciach.  
Szkoła realizowała programy: Owoce w szkole, Szkoła promująca bezpieczeństwo, Znajdź właściwe 
rozwiązanie, Zakrętki info.pl – pomagamy nie tylko przyrodzie, Baterie zbieramy o środowisko dbamy,  Góra 
grosza, Nie pal przy mnie proszę, Trzymaj formę, Czyste powietrze wokół nas, „Debata”,   Spędzamy czas z 
głową. Nie dajemy się nałogom!, Smak Życia Czyli Debata O Dopalaczach (programy dofinansowane dzięki 
współpracy z  Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
w Książu Wielkim). 
W ramach profilaktyki przeprowadzono  zajęcia dotyczące: dzień bezpiecznego internetu, Światowy Dzień 
bez Papierosa, zajęcia profilaktyczne „Bezpieczna droga do szkoły”. 

❖ Wykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku: 

Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”- zadanie inwestycyjne polegające na rozwijaniu szkolnej 
infrastruktury poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia do pracowni szkolnych: 70.000,00 – zakupiono: 

✓ drukarka 3D z laptopem,  
✓  stacja lutownicza,  
✓  specjalistyczne urządzenia i narzędzia z zakresu robotyki i mikroelektroniki: mikrokontrolery 

do nauki podstaw programowania i elektroniki, robot edukacyjny, klocki do samodzielnej 
konstrukcji, 

✓  aparat fotograficzny ze statywem, stabilizatorem obrazu  i zestawem oświetleniowym do 
tworzenia materiałów wideo, 

✓ mikrofon kierunkowy - do wychwytywania dźwięków z dużych odległości,  
✓  mikroport – bezprzewodowy zestaw audio, 
✓  zestaw narzędzi do nauki obróbki drewna i metalu, 
✓  zestaw przyborów do nauki robótek ręcznych, 
✓  zestaw wyposażenia kuchennego do nauki przyrządzania potraw poddanych obróbce 

termicznej,  
✓ zestaw podstawowych naczyń i wyposażenia kuchennego na stanowisko pracy ucznia 

➢ Aktywna tablica - zakup trzech monitorów dotykowych do sal lekcyjnych - dofinansowanie 17.500,00 zł (w 
tym wkład własny 3.500,00 zł). 

❖ Działalność Samorządu Uczniowskiego, Sekcji Charytatywnej.      Odwiedziny w Ośrodku 
Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym, Domu Kombatanta  
w Miechowie, Akcje charytatywne rekomendacja MEN: ,,Razem na Święta’’ , Szkoła pamięta”, 

,,Szkoła do Hymnu’’.  
Zorganizowano akcje:  



                      
 

✓  Akcja charytatywna "Kolorowe kredki", 
✓  „Pomaganie jest fajne….”- akcja charytatywna dla Marysi Krawiec, 
✓  Akcja charytatywna „Podaruj Misia”, 
✓  ,,Zbiórka karmy dla schroniska Psie Pole w Racławicach’’, 
✓  „Pola Nadziei’’, 
✓  Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Książu Wielkim przyłączyli się do organizowanej przez 

Hospicjum w Miechowie akcji ,,Świąteczna niespodzianka", 
✓                                 

✓  Akcja charytatywna Szlachetna Paczka. 
✓ Dużo miejsca poświęcono kształtowaniu postaw proekologicznych. W szkole prowadzono zajęcia 

promujące ekologię. Zwrócono uwagę na konieczność segregowania odpadów i zorganizowano 
zbiórkę elektrośmieci (dwukrotnie - w  marcu i listopadzie 2021 r.) Uczniowie wzięli udział w akcji 
Sprzątania Świata,  świętowano także Dzień Drzewa i Dzień Spadającego Liścia. 

✓                                 
Mimo panujących ograniczeń  przed Świętami Wielkanocnymi i  Bożego Narodzenia uczniowie  
z wychowawcami i pedagogiem szkolnym przygotowali kartki świąteczne dla podopiecznych Domu Pomocy 
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Społecznej w Miechowie oraz podopiecznych i pracowników OREW w Miechowie, które zostały dostarczone 
na miejsce przez przedstawiciela Samorządu Szkolnego. 

❖ Działalność wychowawcza szkoły.  
     Na zajęciach edukacyjnych i godzinach wychowawczych omawiano tematykę związaną z promocją 
zdrowia: prawidłowe żywienie, aktywny wypoczynek, właściwe dbanie o higienę osobistą, profilaktyka jamy 
ustnej (przeprowadzono akcję fluoryzacji zębów), radzenie sobie ze stresem, dbanie o stworzenie 
odpowiednich warunków do pracy (np. odpowiednie oświetlenie), zagrożenia związane z zażywaniem 
środków odurzających, bezpieczne spędzanie wolnego czasu itp. Uczniowie dbali o piękny wygląd klas  
i szkoły. Kwestie wychowawcze były poruszane zarówno podczas lekcji tradycyjnych, jak i zajęć zdalnych. 
Wychowawcy i nauczyciele szkoły i przedszkola kultywowali tradycje szkolne, narodowe  
i klasowe zarówno podczas nauki zdalnej jak i stacjonarnej. Jeśli pandemia nie pozwoliła na przeprowadzenie 
apeli wówczas wychowawcy i nauczyciele umieszczali nagrania występów dzieci  
i uczniów na stronach szkolnych, facebooku i innych komunikatorach. Odbyły się takie uroczystości jak:  
Dzień babci i dziadka, Dzień Matki,  Święto Rodziny, wigilie klasowe, Święto Patrona Szkoły, Dzień 
Nauczyciela, Dzień Kobiet, Szkolny Dzień Życzliwości i Tolerancji. 
Po powrocie do pracy stacjonarnej organizowano również wycieczki dydaktyczne między innymi :  

                         
✓  wycieczka do Centrum Edukacji Lotniczej w Balicach (klasy I-III), 
✓  wycieczka do ZOO - Leśne Zacisze w Lisowie (klasy II i III), 
✓  wycieczka do Czorsztyna: zamki Czorsztyn i Niedzica (klasa VI, VIII a i VIII b),  
✓  wycieczka do Kina w Jędrzejowie na "Lessie wróć" (klasa III), 
✓  wycieczka do Motylarni w Czaplach Wielkich (klasa I a i I b), 
✓  wycieczka do Fabryka Charliego - Fabryka czekolady (klasa VII), 
✓  wycieczka do Dworku ,,Zacisze’’ w Miechowie  (klasa I a i I b), 
✓  wycieczka do Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie (klasa IV i V), 
✓  wycieczka do OCEANIKI w Chrustach (klasa I a, III),  
✓  wycieczka do Krakowa na spektakl ,,Dziady’’ (klasa VII, VIII a, VIII b), 
✓  wycieczka do Krakowa na spektakl ,,Zemsta’’ (klasa VI, VII, VIII a, VIII b), 
✓  wycieczka na spektakl ,,Bajki muzyką pisane" (klasa II i III), 
✓  wycieczka do Teatru Groteska w Krakowie na spektakl ,,Kot w butach’’ (klasa I a i I b), 
✓  wycieczka do kina w Krakowie na film ,,Chłopiec z chmur" (klasa IV i V). 

 
❖ Innowacje pedagogiczne 
▪  „Spędzamy czas z głową. Nie dajemy się nałogom!’’,  
▪  ,,Przeżywam, doświadczam i poznaję świat’’, 
▪  ,,Przeszłość, przyszłości oczami dzieci. Nauki Izabeli Czartoryskiej na wesoło’’, 
▪  ,,Z muzyką i tańcem’’,  
▪  ,,Deutsche Digitale Kinderuni, czyli niemiecki instytut dziecięcy.

      



                      
 
6.3.Finansowanie oświaty w Gminie Książ Wielki. 
  Tabela nr 44. Wydatki na oświatę poniesione w latach 2018-2021. 

(Dział 801 - Oświata i wychowanie, dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza) 

Rok Wykonanie 
wydatków 

oświatowych 

Subwencja 
oświatowa  

Udział subwencji  
w wydatkach 
oświatowych 

Środki własne 
gminy Książ 

Wielki 

Udział środków 
własnych  

w wydatkach 
oświatowych  

2018 6.745.443,65 4.086.856,00 60,59% 2.658.587,65 39,41% 

2019 7.597.743,32 4.374.626,00 57,58% 3.223.117,32 42,42% 

2020 7.445.590,15 4.341.730,00 58,31% 3.103.860,15 41,69% 

2021 8.258.780,18 4.770.455,00 65,72% 3.488.325,18 34,28% 

    
W roku szkolnym 2020/2021 do Szkoły Podstawowej w Antolce, Szkoły Podstawowej  
w Książu Małym, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Książu Wielkim uczęszczało  
391 uczniów a w roku szkolnym 2021/2022 uczęszcza 385 uczniów.  
W roku szkolnym 2020/2021 w szkołach odbywała się nauka języka angielskiego dla  
391 uczniów oraz 104 dzieci z wychowania przedszkolnego (5 i 6-latki) i języka niemieckiego dla 134 uczniów.  
W roku szkolnym 2021/2022 odbywa się nauka języka angielskiego dla 385 uczniów oraz  
96 dzieci z wychowania przedszkolnego (5, 6-latki) i języka niemieckiego dla 112 uczniów. 
Do jednej klasy w roku szkolnym 2020/2021 roku uczęszczało:  
- szkoła podstawowa: 
Klasa I - średnia - 16 uczniów 

Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Książu Wielkim 

Szkoła Podstawowa  
w Antolce 

Szkoła Podstawowa  
w Książu Małym 

24 15 8 

Klasa II - średnia - 14 uczniów 

Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Książu Wielkim 

Szkoła Podstawowa  
w Antolce 

Szkoła Podstawowa  
w Książu Małym 

23 8 12 

Klasa III – średnia - 17 uczniów  

Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Książu Wielkim 

Szkoła Podstawowa  
w Antolce 

Szkoła Podstawowa  
w Książu Małym 

27 16 9 

Klasa IV - średnia  - 19 uczniów  

Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Książu Wielkim 

Szkoła Podstawowa  
w Antolce 

Szkoła Podstawowa  
w Książu Małym 

26 17 15 

Klasa V - średnia - 9 uczniów 

Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Książu Wielkim 

Szkoła Podstawowa  
w Antolce 

Szkoła Podstawowa  
w Książu Małym 
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10 9 0 

Klasa VI - średnia - 13 uczniów  

Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Książu Wielkim 

Szkoła Podstawowa  
w Antolce 

Szkoła Podstawowa  
w Książu Małym 

17 13 8 

Klasa VII - średnia - 19 uczniów  

Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Książu Wielkim 

Szkoła Podstawowa  
w Antolce 

Szkoła Podstawowa  
w Książu Małym 

50 (2 oddziały) 18 7 

Klasa VIII - średnia - 20 uczniów  

Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Książu Wielkim 

Szkoła Podstawowa  
w Antolce 

Szkoła Podstawowa  
w Książu Małym 

29 24 6 

Do jednej klasy w roku szkolnym 2021/2022 roku uczęszcza:  

Klasa I - średnia - 13 uczniów 

Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Książu Wielkim 

Szkoła Podstawowa  
w Antolce 

Szkoła Podstawowa  
w Książu Małym 

34 (dwa oddziały) 10 9 

Klasa II - średnia - 16 uczniów 

Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Książu Wielkim 

Szkoła Podstawowa  
w Antolce 

Szkoła Podstawowa  
w Książu Małym 

24 15 8 

Klasa III – średnia - 14 uczniów  

Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Książu Wielkim 

Szkoła Podstawowa  
w Antolce 

Szkoła Podstawowa  
w Książu Małym 

23 8 12 

Klasa IV - średnia  - 18 uczniów  

Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Książu Wielkim 

Szkoła Podstawowa  
w Antolce 

Szkoła Podstawowa  
w Książu Małym 

27 17 9 

Klasa V - średnia - 19 uczniów 

Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Książu Wielkim 

Szkoła Podstawowa  
w Antolce 

Szkoła Podstawowa  
w Książu Małym 

26 17 15 

Klasa VI - średnia - 9 uczniów  

Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Książu Wielkim 

Szkoła Podstawowa  
w Antolce 

Szkoła Podstawowa  
w Książu Małym 

10 9 0 

Klasa VII - średnia - 13 uczniów  

Zespół Szkolno-Przedszkolny  Szkoła Podstawowa  Szkoła Podstawowa  



                      
 

w Książu Wielkim w Antolce w Książu Małym 

17 13 8 

Klasa VIII - średnia - 19 uczniów  

Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Książu Wielkim 

Szkoła Podstawowa  
w Antolce 

Szkoła Podstawowa  
w Książu Małym 

49 (2 oddziały) 18 7 

W roku szkolnym 2020/2021 do szkół podstawowych uczęszczało 13 dzieci, które posiadały orzeczenia o 
potrzebie kształcenia specjalnego i ich edukacja w szkole wspomagana była pracą nauczycieli specjalistów 
(logopeda, pedagog, psycholog, nauczyciel wspomagający).  
W roku szkolnym 2021/2022 do szkół podstawowych uczęszcza 9 dzieci, które posiadają orzeczenia o 
potrzebie kształcenia specjalnego (logopeda, pedagog, psycholog, nauczyciel wspomagający).  
6.4. Zatrudnienie nauczycieli w szkołach: 
- rok szkolny 2020/2021: 

• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Książu Wielkim 27,93 etaty: 8,11 kontraktowy,  
9,12 mianowany, 10,70 dyplomowany, 

• Szkoła Podstawowa w Książu Małym 13,59 etaty: 0,22 kontraktowy,  
1,87 mianowany, 11,50 dyplomowany, 

• Szkoła Podstawowa w Antolce 15,70 etaty: 1,00 stażysta, 1,22 kontraktowy,  
5,42 mianowany, 8,06 dyplomowany. 

- rok szkolny 2021/2022: 

• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Książu Wielkim 28,65 etaty: 1,00 stażysta,  
7,01 kontraktowych, 9,99 mianowanych, 10,65 dyplomowanych, 

• Szkoła Podstawowa w Książu Małym 14,34 etaty:  2,44 mianowanych,  
11,90 dyplomowanych, 

• Szkoła Podstawowa w Antolce 15,06 etaty: 1,00 kontraktowych,  
6,00 mianowanych, 8,06 dyplomowanych. 

•  
Tabela nr 45. Zatrudnienie w placówkach oświatowych Gminy Książ Wielki wg stopnia awansu 
zawodowego. 

 Ogółem etaty Stażyści Kontraktowi Mianowani Dyplomowani 

2018/2019 60,81 0,80 9,27 17,56 33,18 

2019/2020 56,61 3,24 8,16 15,09 30,12 

2020/2021 57,22 1,00 9,55 16,41 30,26 

2021/2022 58,05 1,00 8,01 18,43 30,61 

 
Sytuacja szkół prowadzonych przez Gminę Książ Wielki  pod względem stopni awansu zawodowego 
nauczycieli kształtuje się pozytywnie. 
 
Tabela nr 46. Stan zatrudnienia w placówkach oświatowych Gminy Książ Wielki  

 
Zatrudnienie 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

Stanowiska 
pedagogiczne 

 
60,81 

 
56,61 

 
57,22 

 
58,05 
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Stanowiska 
administracji  

i obsługi 

 
22,25 

 
18,75 

 
18,75 

 
18,75 

ŁĄCZNIE 83,06 75,36 75,97 76,80 

W 2021 roku zawarto umowy o pracę lub rozwiązano umowy o pracę z nauczycielami: 
- Szkoła Podstawowa w Antolce – rozwiązano umowę o pracę na 0,22 etatu, zawarto umowę na okres od 
1.02.2021 r. do 25.06.2021 r., rozwiązano za porozumieniem stron umowę  
o pracę na 0,42 etatu, rozwiązano za porozumieniem stron umowę o pracę na 0,22 etatu  
 zawarto umowę o pracę na 0,22 etatu. 
- Szkoła Podstawowa w Książu Małym – rozwiązano umowę na zastępstwo 1 etat, rozwiązano umowy na 
zastępstwo 0,22 etatu, zawarto umowę o pracę na czas określony  
od 01.02.2021 r. do 25.06.2021 r. na 0,05 etatu, zmieniono umowę o pracę do 15.04.2021 r.  
1 et. zmniejszono na ½ et., rozwiązano za porozumieniem stron umowę o pracę na 0,22 etatu  
i nawiązano umowę o pracę na 0,22 etatu, zwiększono wymiar etatu z 0,42 et. do pełnego etatu, zawarto 
umowę na zastępstwo 1 etat od 01.09.2021 r. do nadal, zwiększono wymiar umowy o pracę z ½ etatu na 1 
etat, rozwiązano dwie umowy o pracę za porozumieniem stron razem 2 etaty, zawarto umowę o pracę na 1 
etat. 
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Książu Wielkim – rozwiązano umowy o pracę na zastępstwo 0,56 et., 
rozwiązano umowy o pracę na zastępstwo 0,45 et.,  zawarto umowę  
o pracę na 0,33 etatu, zawarto dwie umowy o pracę na czas określony razem 2 etaty (trwały od stycznia do 
kwietnia oraz od października do grudnia), rozwiązano umowę o pracę na  
0,33 etatu, zawarto umowę na 1 etat, rozwiązano trzy umowy o pracę za porozumieniem stron razem 3 
etaty. 
W 2021 roku Wójt Gminy Książ Wielki przyznał 4 nagrody Wójta. 
W 2021 r. przeprowadzono dwa postępowania egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego z 
wynikiem pozytywnym. 
W 2021 roku średnie wynagrodzenie miesięczne nauczycieli wynosiło: 
- nauczyciela stażysty -  3.537,80 
- nauczyciela kontraktowego -  3.926,96 
- nauczyciela mianowanego -  5.094,43 
- nauczyciela  dyplomowanego – 6.509,55 
 
 
 
 
Tabela nr 47. Realizacja art. 30 KN w latach 2018-2021 w placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Gminę Książ Wielki 
 

 
         W latach 2018-2021 Gmina Książ Wielki wypłacała dodatki wyrównawcze poza 2021 rokiem wynikające 
z art. 30 Karty Nauczyciela w kwotach przedstawionych w Tabeli. Jednym  

Stopień awansu zawodowego 
nauczyciela 

Kwota różnicy z art. 30 ust.1 KN – art. 30 ust. 3 KN 

  2018 2019 2020 2021 

Nauczyciel stażysta +2.231,16 -7.109,26 -1.527,17 0,00 

Nauczyciel kontraktowy -5.601,31 +15.316,20 +30.236,77 0,00 

Nauczyciel mianowany -45.342,71 +16.884,24 -40.274,15 0,00 

Nauczyciel dyplomowany -99.588,25 -20.341,21 +10.854,85 0,0 

Razem brutto bez składek ZUS i 
FP 

-150.532,27 -27.450,47 -41.801,32 0,00 



                      
 
z czynników mających wpływ na realizację art. 30 KN jest struktura zatrudnienia ze względu na dużą liczbę 
niepełnozatrudnionych nauczycieli w szkołach. Organ prowadzący dąży do tego, aby w szkołach byli 
zatrudnieni nauczyciele w pełnych wymiarach godzin wraz  
z godzinami ponadwymiarowymi, jednak często nie jest to możliwe, gdyż związane to jest ze specyfiką 
funkcjonowania małych szkół wiejskich. 
Art. 30 ust.1 Karty Nauczyciela, wyróżnia cztery elementy składowe wynagrodzenia nauczyciela: 
- wynagrodzenie zasadnicze, 
- dodatki za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny (w tym dodatek za wychowawstwo klasy), za warunki 
pracy,  
- wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, 
- nagrody i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy za wyłączeniem świadczeń  
z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 
W punkcie 3 art. 30 KN ustawodawca wyróżnił godziny ponadwymiarowe, jako jeden  
z najważniejszych elementów  realizacji art. 30 KN. 
Prawidłowo prowadzona polityka kadrowa organu prowadzącego szkoły i dyrektorów szkół powinna być 
ukierunkowana na ograniczenie ilości nauczycieli niepełnozatrudnionych   
i wzrost pełnozatrudnionych z godzinami ponadwymiarowymi.    
 
6.5. Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Książu Wielkim: 

• rok szkolny 2018/2019  - 98 dzieci 

• rok szkolny 2019/2020 - 100 dzieci  

• rok szkolny 2020/2021 - 100 dzieci 

• rok szkolny 2021/2022 – 95 dzieci 
6.6. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 
- Szkoła Podstawowa  w Antolce 

• rok szkolny 2018/2019 - 11 dzieci  

• rok szkolny 2019/2020 - 18 dzieci  

• rok szkolny 2020/2021 – 20 dzieci 

• rok szkolny 2021/2022 – 21 dzieci 
- Szkoła Podstawowa w Książu Małym 

• rok szkolny 2018/2019 - 12 dzieci  

• rok szkolny 2019/2020 - 16 dzieci  

• rok szkolny 2020/2021 – 9 dzieci 

• rok szkolny 2021/2022 – 13 dzieci 
6.7.  Inne formy wychowania przedszkolnego: 
- Szkoła Podstawowa  w Antolce 

• rok szkolny 2018/2019 - 24 dzieci  

• rok szkolny 2019/2020 – 19 dzieci  

• rok szkolny 2020/2021 – 18 dzieci 

• rok szkolny 2021/2022 – 22 dzieci 
- Szkoła Podstawowa w Książu Małym 

• rok szkolny 2018/2019 - 23 dzieci  

• rok szkolny 2019/2020 – 21 dzieci 

• rok szkolny 2020/2021 - 25 dzieci 

• rok szkolny 2021/2022 – 25 dzieci  

8.8. Wydatki w szkołach w przeliczeniu na jednego ucznia: 
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- rok 2018 
Szkoła Podstawowa w Książu Małym 11.426,82 
Szkoła Podstawowa w Antolce 10.108,40 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Książu Wielkim 8.949,07 
- rok 2019 
Szkoła Podstawowa w Książu Małym 14.916,68 
Szkoła Podstawowa w Antolce 10.783,20 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Książu Wielkim 9.706,09 
- rok 2020 
Szkoła Podstawowa w Książu Małym 16.119,46 
Szkoła Podstawowa w Antolce 11.740,73 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Książu Wielkim 12.062,67 
- rok 2021 
Szkoła Podstawowa w Książu Małym 19.582,78 
Szkoła Podstawowa w Antolce 13.200,12 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Książu Wielkim 12.797,52 
Tabela 48. Struktura wydatków oświatowych w Gminie Książ Wielki w latach 2018-2021 

Rozdział klasyfikacji budżetowej ROK 2018 ROK 2019 ROK 2020 ROK 2021 

80101 - Szkoły podstawowe 3.436.343,52 4.114 255,68 4.581.554,12 5.044.531,72 

80103 – Oddziały przedszkolne w 
szkołach podstawowych 

221.865,03 246.020,28 227.898,92 226.169,59 

80104 - Przedszkola 724.060,60 844.736,78 797.927,72 859.452,74 

80106 - Inne formy wychowania 
przedszkolnego 

240.529,50 256.364,73 281.265,34 343.169,66 

80110 - Gimnazja 727.449,39 558.153,09 1.751,66 - 

80113 - Dowożenie uczniów do 
szkół 

493.722,93 552.196,24 479.526,61 570.806,10 

75085 - Wspólna obsługa 
jednostek samorządu 
terytorialnego 

354.986,81 437.924,14 411.169,76 491.129,85 

80146 - Dokształcanie  
i doskonalenie nauczycieli 

16.167,65 15.091,60 13.134,50 13.131,77 

80148 - Stołówki szkolne  
i przedszkolne 

239.467,47 246.997,39 320.379,08 313.928,41 

80149 - Realizacja zadań 
wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki  
i metod pracy dla dzieci  
w przedszkolach, oddziałach 
przedszkolnych w szkołach 
podstawowych i innych formach 
wychowania przedszkolnego 

23.160,87 2.137,37 1.639,33 453,72 

80150 - Realizacja zadań 
wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki  
i metod pracy dla dzieci  
i młodzieży w szkołach 
podstawowych 

71.245,93 126.745,52 138.851,32 188.436,29 

80152 - Realizacja zadań 
wymagających stosowania 

4.275,04 - - - 



                      
 
specjalnej organizacji nauki  
i metod pracy dla dzieci  
i młodzieży w gimnazjach  

80153 - Zapewnienie uczniom 
prawa do bezpłatnego dostępu 
do podręczników, materiałów 
edukacyjnych lub materiałów 
ćwiczeniowych 

56.782,68 34.063,44 47.251,70 55.419,98 

80195 – Pozostała działalność 
(ZFŚS emerytowanych 
nauczycieli, umowy zlecenie na 
udział  
w komisji egzaminacyjnej 
podczas awansu zawodowego 
nauczycieli) 

86.174,68 88.279,60 78.778,66 78.949,97 

85401- Świetlice szkolne 49.211,55 74.777,46 64.461,43 73.200,38 

Razem 6.745.443,65 7.597.743,32 7.445.590,15 8.258.780,18 

% udział w wydatkach  25,24% 27,98% 22,90% 26,92% 

 

 

 

 

 

Tabela 49. Struktura  wydatków oświatowych w 2021 roku w Gminie Książ Wielki 

Rozdział klasyfikacji budżetowej Wydatki 
oświatowe 

ogółem  
w 2021 r. 

Wydatki na 
wynagrodzenia 

i składki od nich 
naliczane 

Wydatki 
statutowe 

Wydatki na 
świadczenia na 

rzecz osób 
fizycznych 

Wydatki 
majątkowe  
i wydatki na 

programy 
finansowane z 

udziałem 
środków UE 

80101 - Szkoły podstawowe 5.044.531,72 4.090.182,65 534.661,82 184.687,48 160.000,00 – 
majątkowe74.999

,77 – środki UE 

80103 - Oddziały przedszkolne  
w szkołach podstawowych 

226.169,59 188.735,59 28.536,34 8.897,66 0,00 

80104 - Przedszkola 859.452,74 618.492,29 215.863,06 25.097,39 0,00 

80106 - Inne formy wychowania 
przedszkolnego 

343.169,66 281.289,29 48.004,83 13.875,54 0,00 

80113 - Dowożenie uczniów do 
szkól 

570.806,10 252.600,44 317.203,82 1.001,84 0,00 



 130 

75085 - Wspólna obsługa 
jednostek samorządu 
terytorialnego 

491.129,85 439.848,71 51.281,14 0,00 0,00 

80146 - Dokształcanie  
i doskonalenie nauczycieli 

13.131,77 0,00 11.571,77 1.560,00 0,00 

80148 - Stołówki szkolne  
i przedszkolne 

313.928,41 126.108,95 187.819,46 0,00 0,00 

80149 - Realizacja zadań 
wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki  
i metod pracy dla dzieci  
w przedszkolach, oddziałach 
przedszkolnych  
w szkołach podstawowych  
i innych formach wychowania 
przedszkolnego 

453,72 453,72 0,00 0,00 0,00 

80150 - Realizacja zadań 
wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki  
i metod pracy dla dzieci  
i młodzieży  
w szkołach podstawowych 

188.436,29 188.436,29 0,00 0,00 0,00 

80153 - Zapewnienie uczniom 
prawa do bezpłatnego dostępu 
do podręczników, materiałów 
edukacyjnych lub materiałów 
ćwiczeniowych 

55.419,98 548,72 54.871,26 0,00 0,00 

80195 – Pozostała działalność 
(ZFŚS emerytowanych 
nauczycieli, umowy zlecenie na 
udział  
w komisji egzaminacyjnej 
podczas awansu zawodowego 
nauczycieli) 

78.949,97 600,00 78.349,97 0,00 0,00 

85401- Świetlice szkolne 73.200,38 63.535,20 5.587,78 4.077,40 0,00 

Razem 8.258.780,18 6.250.831,85 1.533.751,2
5 

239.197,31 234.999,77 

% udział  w wydatkach ogółem 100%  75,69% 18,57% 2,90% 2,84% 

 

6.9.  Centrum Usług Wspólnych w Książu Wielkim. 

         Centrum Usług Wspólnych jest jednostką budżetową Gminy Książ Wielki, realizującą zadania w zakresie 
obsługi kadrowo - płacowej, organizacyjno - administracyjnej i finansowo - księgowej Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Rzędowicach, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wielkim, Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Książu Wielkim oraz publicznych placówek oświatowych na terenie Gminy Książ Wielki. W 
Centrum Usług Wspólnych zatrudnionych jest 5 etatów. 

Do zadań Centrum należy:  
❖ obsługa kadrowo-płacowa, organizacyjno-administracyjna i finansowo – księgowa Warsztatów 

Terapii Zajęciowej w Rzędowicach, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wielkim, 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Książu Wielkim oraz publicznych placówek oświatowych na terenie 
Gminy Książ Wielki,  
a w szczególności obsługa wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych dla pracowników 
jednostek obsługiwanych, ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu  



                      
 

i wydatkach z osobowego funduszu płac, realizacja zobowiązań z zakresu naliczania  
i odprowadzania składek z tytułu ubezpieczenia pracowników oraz należności podatkowych, 

❖ wykonywanie zadań z zakresu statystyki oraz obowiązku sporządzania wymaganych sprawozdań 
dotyczących realizacji zadań rzeczowych własnych i jednostek obsługiwanych, a także sprawozdań 
dotyczących zatrudnienia, osobowego funduszu płac, obowiązkowych składek ubezpieczeniowych i 
podatków, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych sprawozdań przewidzianych 
prawem,  

❖ koordynacja spraw organizacyjno-administracyjnych placówek dla zapewnienia odpowiednich 
warunków działania jednostek obsługiwanych, w tym bezpiecznych  
i higienicznych warunków nauki, opieki i wychowania w publicznych placówkach oświatowych,  

❖ koordynacja nad przygotowywaniem dokumentacji remontów obiektów oświatowych oraz zadań 
inwestycyjnych w tym zakresie,  

❖ rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych stanowiących mienie jednostek obsługiwanych,  
❖ nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej i budżetowej w placówkach objętych obsługą 

Centrum,  
❖ archiwizowanie dokumentacji,  
❖ opracowywanie projektów zadań rzeczowych oraz planów dochodów i wydatków budżetowych i 

pozabudżetowych w zakresie obsługiwanych jednostek przy współpracy z Dyrektorami i 
Kierownikami tych placówek, a także organizowanie prawidłowego wykonania zatwierdzonych 
wskaźników i limitów określonych  
w planach,  

❖ współpraca ze Skarbnikiem Gminy w zakresie realizacji budżetu Gminy w części dotyczącej 
finansowania zadań w zakresie oświaty i pomocy społecznej,  

❖ współpraca z Dyrektorami i Kierownikami jednostek obsługiwanych w zakresie wykonania zadań 
merytorycznych,  

❖ prowadzenie ewidencji syntetyczno - analitycznej środków trwałych i przedmiotów nietrwałych, 
zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,  

❖ prowadzenie dokumentacji emerytalno - rentowej pracowników jednostek obsługiwanych i 
Centrum,  

❖ obsługa wypłat stypendiów socjalnych, naukowych i sportowych dla uczniów oraz wyprawek 
szkolnych dla uczniów,  

❖ rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych pracowników jednostek obsługiwanych i 
pracowników Centrum,  

❖ koordynowanie procesu dokształcania pracowników jednostek obsługiwanych,  
❖ obsługa komisji egzaminacyjnych w sprawie uzyskiwania przez nauczycieli stopni awansu 

zawodowego,  
❖ koordynowanie spraw prawno – organizacyjnych publicznych placówek oświatowych, w tym w 

szczególności arkuszy organizacyjnych szkół,  
❖ nadzór nad spełnianiem obowiązku nauki,  
❖ obsługa zadania w zakresie dofinansowania przygotowania zawodowego młodocianych 

pracowników,  
❖ przedstawienie arkuszy organizacyjnych publicznych placówek oświatowych do zatwierdzenia,  
❖ przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy Książ Wielki i zarządzeń Wójta dotyczących oświaty 

i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej,  
❖ przygotowywanie, prowadzenie i rozliczanie projektów finansowanych ze środków UE oraz innych 

źródeł zewnętrznych. 
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7.REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WARSZTATACH TERAPII 
ZAJĘCIOWEJ W RZĘDOWICACH  w 2021R. 
 
     

   
 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rzędowicach realizowały swoje zadania zgodnie z Planem Pracy na rok 2021, 

z Indywidualnymi Planami Rehabilitacji uczestników  oraz zgodnie z działalnością statutową. 

Warsztat realizował  zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzającej do ogólnego 

rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i 

aktywnego życia  w środowisku oraz w zakresie pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do 

podjęcia zatrudnienia. Zadania realizowane były poprzez terapię psychologiczną, rehabilitację ruchową jak 

również terapię pracą i sztuką. 

 Realizacja tych zadań odbywała  się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierzających do 

rozwijania: 

✓ umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, 

✓ psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, 

umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy. 

• Pracownia gospodarstwa- domowego: pomoc w kuchni - samoobsługa w zakresie przygotowania pokarmów 

np. ; krojenie, obieranie, przygotowanie nakryć, sprzątanie po posiłkach, planowanie posiłków( ze względu 

na pandemie zajęcia tego typu  były prowadzone w ograniczonym zakresie), samoobsługa w zakresie 

korzystania z prostych urządzeń codziennego użytku (kuchenka gazowa, zmywarka, mikser, piekarnik, 

żelazko, pralka, parownica, itp.),nauka utrzymywania czystości i porządku na stanowisku pracy, 

przygotowanie do podjęcia pracy np., pomoc kelnerska, pomoc kucharska, pomoc przy sprzątaniu.  

 



                      
 

•                    
• Pracownia humanistyczna – umiejętności społecznych: - doskonalenie podstawowych technik szkolnych ( 

pisanie, czytanie, liczenie). - rozwijanie kompetencji społecznych i kształtowanie umiejętności koniecznych w 

codziennym funkcjonowaniu ( odczytywanie wskazań zegara, nauka posługiwania się pieniędzmi, 

wykorzystanie telefonu , korzystanie z komputera, z poczty internetowej itp.) 

• Pracownia plastyczna - zajęcia w pracowni służą doskonaleniu zdolności manualnych, rozwojowi percepcji, 

wyobraźni i samodzielności twórczej. Zajęcia terapeutyczne plastyczna prowadzone są grupowo i 

indywidualnie stosując różne techniki plastyczne . 

•                           
• Pracownia przyrodnicza:( pomoc w ogrodzie, na działce, prace porządkowe) - głównym celem zajęć w 

pracowni jest poznanie różnych form hodowli roślin doniczkowych, roślin uprawnych, pielęgnacja kwiatów 

ozdobnych, przygotowanie działki wiosną jak i uporządkowanie jesienią (przekopanie ogródka, grabienie, 

sadzenie, przechowywanie zbiorów na zimę itp.), sprawne posługiwanie się narzędziami ogrodniczymi, 

dbanie o wygląd terenu wokół budynku WTZ , przygotowanie do podjęcia zatrudnienia np. pomoc 

ogrodnicza. 

• Pracownia stolarska: - rozwijanie sprawności manualnej uczestników, wykonywanie przedmiotów z drewna i 

sklejki ,wycinanie, szlifowanie , malowanie, lakierowanie, klejenie itp. obsługiwanie narzędzi i maszyn 

stolarskich, zapoznanie z zasadami BHP, wszelkie naprawy sprzętu w WTZ, przygotowanie do podjęcia 

aktywności zawodowej np. pomoc stolarska. 
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W ramach procesu terapeutycznego uczestników Warsztatu prowadzono  trening ekonomiczny. 

Ponadto uczestnicy mogli brać udział w zajęciach z rehabilitacji ruchowej, indywidualnie - uczestnicy, którzy 

mieli skierowanie na rehabilitację domową korzystali z zajęć z rehabilitantem. 

  
  W WTZ prowadzono  zajęcia z psychologiem,  mające na celu przywrócenie zdolności nawiązywania 

kontaktów oraz umiejętności współżycia z innymi ludźmi. Izolacja spowodowana pandemią wpłynęła 

niekorzystnie  na kontakty międzyludzkie, co w sposób bardzo widoczny ujawnił się po powrocie na zajęcia 

grupowe.  Zajęcia pomagały  naprawić zaburzone izolacją  relacje między uczestnikami  

      W zakresie realizacji swoich zadań ustawowych Warsztat współpracował    z placówkami służby zdrowia, 

opieki społecznej, edukacji, kultury, sportu oraz odpowiednimi władzami i urzędami państwowymi i 

samorządowymi, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, organizacjami 

pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. 

     Ze względu na pandemie  i  ograniczenia dotyczące ilości uczestników , zajęcia od stycznia  prowadzone 

były na następujących zasadach:  

1.Realizowaliśmy   zadania  z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się na odległość 

(telefonicznie, rozmowy z psychologiem , instruktorami ) oraz w formie alternatywnych sposobów realizacji 

zajęć prowadzonych poza warsztatem (dostarczanie materiałów do zajęć uczestnikom WTZ samochodem 

warsztatów ze względu na brak bazy komunikacyjnej między warsztatem a miejscami zamieszkania 

uczestników). 

2.W dniach i godzinach działalności WTZ prowadzony był  dyżur pracownika  w celu przeprowadzenia 

indywidualnych spotkań z uczestnikiem po wcześniejszym ustaleniu terminu.   

3.Po analizie sytuacji rodzinnej uczestników   i po konsultacji z nimi i ich rodzinami ustaliliśmy  grupy dla, 

których  prowadzone będą zajęcia stacjonarne zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Rodziny i Polityki 

społecznej z dnia 23 października 2020 r.(do 5 osób na warsztatach). Grupy wymieniały się co tydzień. 

    Zgodnie z decyzją   Nr 33/2021 z dnia 18 lutego 2021r Wojewody Małopolskiego Rada Programowa 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rzędowicach ustaliła  następujące zasady pracy:  

- Nadal  realizowaliśmy    zadania z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się na odległość 

(telefonicznie) oraz w formie alternatywnych sposobów realizacji zajęć prowadzonych poza warsztatem 

(dostarczanie materiałów do zajęć uczestnikom WTZ samochodem warsztatów ze względu na brak bazy 

komunikacyjnej między warsztatem a miejscami zamieszkania uczestników). 



                      
 
- W dniach i godzinach działalności WTZ prowadzony był dyżur pracownika  w celu przeprowadzenia 

indywidualnych spotkań z uczestnikiem po wcześniejszym ustaleniu terminu.   

-  Zapewniając konieczne  usługi dla uczestników, z uwzględnieniem sytuacji uczestnika i jego rodziny, w 

uzgodnieniu z pracownikami WTZ, za zgodą uczestników lub ich opiekunów prawnych prowadzone były  

zajęcia  grupowe , z zapewnieniem warunków ograniczających ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2, z 

uwzględnieniem warunków kadrowych i lokalowych, w szczególności zgodnie z rekomendacjami 

Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, przekazanymi pismem z dnia 23 października 2020r. 

-  Liczba uczestników przebywających jednocześnie na terenie placówki  nie przekraczała limitu dla 

warsztatów terapii zajęciowej na poziomie 50% liczby uczestników  wynikającej  z obowiązujących umów 

zawartych z powiatem miechowskim.  

Zajęcia stacjonarne prowadzone były dla dwóch grup uczestników w miesiącu marcu wymiennie tygodniami 

- przykładowy rozkład zajęć poniżej:  

Grupa I: 

Zajęcia  stacjonarne : od 01.03- 05.03.2021r oraz 15.03.-19.03.2021   

Zajęcia zdalne :          od 08.03.- 12.03.2021 oraz 22.03.- 26.03.2021 

Grupa II:                     

Zajęcia stacjonarne : od 08.03.- 12.03.2021 oraz 22.03.- 26.03.2021 

Zajęcia zdalne:           od 01.03- 05.03.2021r oraz 15.03.-19.03.2021   

W kwietniu i w maju  zajęcia odbywały się tak jak w marcu z podziałem na grupy z zachowaniem 50% ilości 

uczestników na zajęciach stacjonarnych. 

     W związku z pismem Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, z dnia 5 maja 

2021r o zwiększeniu dostępności szczepień dla osób niepełnosprawnych w  warsztatach  poinformowaliśmy 

rodziców i opiekunów uczestników WTZ o możliwości zorganizowania  szczepień przez WTZ lub 

indywidualnie w wybranej  placówce. 10 uczestników miało zorganizowane szczepienia przez WTZ a 

pozostali przez rodziców. 

     20 maja została wydana kolejna decyzja Wojewody Małopolskiego  Nr 261/2021 zmieniająca wcześniejszą 

decyzję.  Do liczby uczestników 50% wynikającej z umowy z właściwym powiatem, nie wliczać  uczestników, 

którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID- 19 . 

 Po przedstawieniu przez uczestników zaświadczeń systematycznie zwiększaliśmy  liczbę osób na zajęciach 

stacjonarnych. 

 Prze cały ten okres staraliśmy się minimalizować ryzyko zakażenia , ograniczaliśmy wyjścia poza teren 

warsztatów.  

Ograniczyliśmy zajęcia tematyczne w pracowni gospodarstwa domowego zastępując je zajęciami 

plastycznymi, pracą w ogrodzie, pracami porządkowymi. 

W lipcu zorganizowane były dwa wyjazdy do Parku w Miechowie i  na siłownię przy boisku szkolnym w 

Przybysławicach. 

W dniach 20-23 lipca byliśmy na trzydniowej wycieczce w Bieszczadach. 

Od 2-31sierpnia uczestnicy mieli zaplanowaną przerwę urlopową   

Wszyscy uczestnicy WTZ posiadają zaświadczenia o szczepieniu, od września  wróciliśmy do zajęć 

stacjonarnych. Uczestnicy, rodzice i opiekunowie uczestników zostali poinformowani o zasadach 
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obowiązujących na zajęcia. Podpisali oświadczenia o zapoznaniu się z zasadami obowiązującymi na terenie 

placówki oraz  jak reagować w przypadku zakażenia . 

 W połowie września zorganizowaliśmy piknik dla rodziców i opiekunów uczestników. 

W warsztatach nie było przypadku zachorowania na COVID- 19, wszyscy uczestnicy są zaszczepieni, 

przestrzegamy zasad bezpieczeństwa; 

- mierzenie codziennie temperatury uczestnikom przed zajęciami,  

- mycie i dezynfekcja rąk, 

- wietrzenie pomieszczeń , 

- dezynfekowanie klamek, biurek , stołów, poręczy- codziennie po skończonych zajęciach, 

- dwa razy w tygodniu dezynfekowanie pomieszczeń   

- w korytarzu codziennie włączone jest urządzenie oczyszczające powietrze, 

- mycie i dezynfekcja toalet 3 razy dziennie. 

2. W Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rzędowicach liczba miejsc statutowych wynosi 27.     

  Zatrudnienie w WTZ     - 7,25 etatu: w tym: instruktor  terapii zajęciowej -5 etatów,-kierownik                                     
- 1 etat,- psycholog-  0,25 etatu,- kadra pomocnicza:  kierowca  –  1 etat,   sprzątaczka - 0,5  etatu . 
Współpracujemy z instytucjami pomocy społecznej. 

8.KULTURA 

Gminna Biblioteka Publiczna z siedziba w Książu Wielkim została założona w 1947 roku. Kilkakrotnie 
zmieniała swoją siedzibę. W latach 1986-2005 mieściła się w budynku dawnego Urzędu Gminy w Książu 
Wielkim. Od roku 2006 biblioteka mieści się w budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Książu Wielkim 
przy ul. Reja 4 

Godziny otwarcia biblioteki: 

poniedziałek, środa od 10.00 do 18.00 

wtorek, czwartek, piątek od 8.00 do 16.00. 

Biblioteka prowadzi wypożyczalnię i czytelnię dostępną dla wszystkich mieszkańców środowiska. 

Współpracuje z miejscowymi szkołami, organizuje lekcje biblioteczne, konkursy pogadanki 

Zatrudnienie w bibliotece przedstawia się następująco: 

1.  Kierownik – 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy 

Budżet biblioteki w 2021 roku wyniósł ogółem : 120.864,00 zł z czego 114.864,00zł to dotacja 

organizatora oraz 6.000,00 dotacja MKiDN w ramach” Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na 

lata 2021-2025, Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny 

dostęp do nowości wydawniczych”. 

Księgozbiór biblioteki liczy 20049 woluminów- to 3,99 woluminu w przeliczeniu na 1 mieszkańca. W 2021r. 
zakupiono 592 woluminów za kwotę 18.426,65zł. 
Liczba zakupionych tytułów czasopism w bibliotece ogółem -15, na zakup prasy wydatkowano 2.194,47 zł. 

Zbiory audiowizualne to: Encyklopedia PWN-CD oraz audiolektury – MP3. 

Liczba wypożyczeń księgozbioru na zewnątrz w 2021 roku wynosiła ogółem: 7897 , 

7524 woluminy oraz 373 czasopism, udostępnień na miejscu (czytelnia) księgozbioru 187 i 138 czasopism. 

Liczba zakupionych książek w 2021 r . wynosiła 11,79 woluminów na 100 mieszkańców, liczba wypożyczeni - 

157,3 na 100 mieszkańców oraz 9,38 czytelników na 100 mieszkańców.  

Liczba odwiedzin w wypożyczalni w 2021 roku wynosiła 3427 , odwiedzin w czytelni 211, odwiedzin w 

czytelni komputerowej 304, udzielonych informacji 212.Liczba stałych czytelników w bibliotece w 

poszczególnych latach wynosiła: 

w 2017 – 499,w 2018 – 501,w 2019 – 503,w 2020 – 445,w 2021 - 471  



                      
 
Księgozbiór biblioteki został wzbogacony o literaturę piękną dla dorosłych, literaturę dla dzieci i młodzieży, 
literaturę popularno- naukową. Wyboru nowości dokonywano poprzez przeglądanie aktualnych ofert 
wydawniczych oraz brano pod uwagę zapotrzebowanie zgłaszane przez czytelników. Umożliwiło to bibliotece 
trafne odczytanie nastrojów społecznych dotyczących preferowanej literatury. 
Biblioteka posiada 13 komputerów z dostępem do Internetu z czego 11 dostępnych jest dla czytelników. 
Korzystanie z Internetu jest bezpłatne. 
W 2021 roku z ważniejszych wydarzeń zorganizowanych przez bibliotekę to: 

❖ czytanie satyr I. Krasickiego, 
❖ zapoznanie z życiorysem F. Dostojewskiego, 
❖ zorganizowanie pogadanki” Los kobiet’’ na podstawie powieści Dziewczęta z Nowolipek, 
❖ czytanie bajek J. Brzechwy w ramach akcji” Cała polska czyta dzieciom”, 
❖  czytanie poezji C.K Norwida, 
❖  zorganizowanie konkursu recytatorskiego wierszy patriotycznych, 
❖ zorganizowanie konkursy na wykonanie pieśni patriotycznych, 
❖ zorganizowanie pogadanki „ Nasze tradycje świąteczne”. 

❖  
Wyżej wymienione wydarzenia jak również, wspólne czytanie ,wykonywanie 
wystawek książek, gazetek okolicznościowych w przypadające rocznice literackie oraz cyklicznych wystawek 
eksponujących nowości wydawnicze mają na celu promowanie czytelnictwa. Działania te pomagają inicjować 
i utrwalać nawyki czytelnicze już od najmłodszych lat oraz motywują do ich rozwoju naszych starszych 
czytelników. Ogółem imprez, konkursów, wydarzeń w 2021 roku odbyło się 32 a wzięło w nich udział 419 
uczestników. 
Biblioteka posiada dostęp do cyfrowej wypożyczalni zasobów naukowych (książek i czasopism) „ACADEMIKA 

„ Biblioteki Narodowej z której mogą korzystać bezpłatnie uczniowie, studenci.          
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9.NAJCIEKAWSZE WYDARZENIA w GMINNE  W 2021 R. Z UDZIAŁEM WÓJTA GMINY  
 
4 styczeń  2021r. Szczepienia uodporniające na COVID-19 są  realizowane także przez Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Książu Wielkim. Kierownik – lek. Andrzej Gumula, wydał zarządzenie powołujące cztery 

zespoły składające się z lekarza i uprawnionej pielęgniarki. 

                            

13 stycznia 2021r.w Starostwie na roboczo spotkali się samorządowcy Powiatu Miechowskiego – 
starostowie Jacek Kobyłka, Paweł Osikowski, przewodniczący Rady Powiatu – Krzysztof Świerczek z wójtem 
Gminy Książ Wielki – Markiem Szopą. Wyłoniona w postępowaniu firma będzie miała za zadanie 
opracowanie  atrakcyjnej propozycji koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, która zapewni optymalne 
wykorzystanie terenu w celu osiągnięcia najbardziej efektywnego zagospodarowania pod inwestycje w Parku 
Technologicznym w Książu Wielkim, przymierzanego na gruntach Powiatu Miechowskiego umiejscowionych 
w sąsiedztwie planowanego węzła komunikacyjnego trasy S-7. Do zagospodarowania urbanistycznego jest 
około 100 hektarów. Uczestnicy spotkania poruszyli temat uzbrojenia terenu w podstawowe media – prąd o 
odpowiedniej mocy, wodę, ścieki gaz oraz aktualizację klasyfikacji gleb działek pod strefę.  Postępy w tej 
kwestii zrelacjonował wójt Marek Szopa. Informował m.in., iż po interwencji PGE planuje przeprowadzić ze 
świętokrzyskiego Sędziszowa, przez Książ Wielki koło nowej „siódemki” do Miechowa wysokonapięciową 
linię energetyczną 110 kV. Potencjalni inwestorzy mają już do dyspozycji 15kV oraz w samym Książu – 30kV. 



                      
 

                              

8 lutego  2021 r. W Moczydle Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, Wicemarszałek Województwa 
Małopolskiego Łukasz Smółka, Starosta Powiatu Miechowskiego Jacek Kobyłka, Wójt Gminy Książ Wielki 
Marek Szopa, przedstawiciele władz powiatowych i gminnych uroczyście otwarli obwodnicę Książa 
Wielkiego.– W każdym miejscu w Polsce, Polacy zasługują na bezpieczne, przewidywalne i komfortowe drogi, 
nie tylko te główne, ale też te lokalne – powiatowe i gminne – mówił minister Adamczyk podkreślając, iż 
samorządy lokalne dobrze wykorzystują środki unijne, w tym przypadku z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
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8 lutego 2021 r. Był historycznym dniem dla Powiatu Miechowskiego. W sali konferencyjnej Starostwa 
podpisana została umowa na ostatni, dotychczas nierozstrzygnięty do realizacji, odcinek drogi ekspresowej 
S7 przebiegającej przez Ziemię Miechowską – Miechów – Szczepanowice. 
Rangę tego wydarzenia podkreślała obecność m.in. Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, posła 
Władysława Kurowskiego, II Wicewojewody Województwa Małopolskiego – Ryszarda Pagacza, 
Wicemarszałka Łukasza Smółki, dyrektora krakowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad – 
Tomasza Pałasińskiego. 
Minister Andrzej Adamczyk podkreślał, iż Rząd Premiera Mateusza Morawieckiego dotrzymał słowa i robi 
wszystko, aby zrealizować drogę S7 od Krakowa do Warszawy, od Krakowa do Rabki i wreszcie z Warszawy 
do Gdańska, by droga ta była jednolitym, bezpiecznym przewidywalnym i komfortowym ciągiem 
komunikacyjnym, wpisującym się w sieć drogową naszego kraju. Minister przypomniał, iż właśnie na odcinku 
przebiegającymi przez ziemię miechowską specjaliści z Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad i wszyscy 
zaangażowani w budowę nowej „Siódemki”, przez lata starali się przerwać złą passę i uzyskać zgody 
środowiskowe pozwalające realizować tę inwestycję. W końcu się udało. Droga ta jest niezwykle ważna nie 
tylko z perspektywy komunikacyjnej, ale też mającej powstać strefie gospodarczej przy węźle Książ Wielki, o 
czym wspominał Minister. 
 

                

 

 

27 luty 2021r.Plany powstania   przy węźle Książ na drodze szybkiego ruchu S7  strefy gospodarczej omawia 

na spotkaniu  starosta Jacek Kobyłka i wójt Marek Szopa  

Będą  tam lokalizowane wyłącznie inwestycje, które nie wpływają negatywnie na otoczenie, czyli mogące 

rozpoczynać działalność bez konieczności opracowania oceny oddziaływania na środowisko.  Ponadto  strefa 



                      
 
jest nakierowana na dużych inwestorów, gdyż zaoferuje działki o wielohektarowej powierzchni. 

     

 

 3 maj 2021r.Obchody Święta 3 Maja, w  Gminie Książ Wielki były fetowane wprawdzie skromnie, ale i tak z 

większym rozmachem niż rok temu, kiedy pod trzema pomnikami kwiaty w imieniu Mieszkańców składali 

bez żadnej asysty: starosta Jacek Kobyłka, wójt Marek Szopa i przewodniczący RG Henryk Huma. Teraz 

zarówno w Książu Wielkim , jak i w Książu Małym  towarzyszyły im poczty sztandarowe strażaków oraz liczni 

druhowie z prezesem Zarządu Związku Powiatowego OSP RP Adamem Domagałą na czele. W obu kościołach 

odbyły się  msze w intencji strażaków oraz ich patrona św. Floriana.                                           

 

https://www.ksiazwielki.eu/images/stories/2021/02/19-2.jpg
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22 maja 2021r.Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeszówce  i w Trzonowie  przeprowadzili  

zebrania sprawozdawczo-wyborcze z udziałem wójta Marka Szopy -prezesa Gminnego Związku OSP w Książu 

Wielkim oraz komendanta gminnego OSP Kazimierza Kamińskiego. Skrupulatnie rozliczono na nich 

dokonania roku 2020, przyjęto plany działania na rok 2021, a przede wszystkim przegłosowano na wniosek 

komisji rewizyjnych absolutorium dla ustępujących zarządów i wyłoniono ich nowe składy. 

                        



                      
 

                         

27 maja 2021r.Zwieńczeniem majowych uroczystości strażackiego świętowania pod patronatem św. 

Floriana był apel przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie , podczas którego 

wręczone zostały medale, odznaczenia i awanse na wyższe stopnie. Po złożeniu raportu dowódcy 

uroczystości kpt. Przemysława Kopcia i przyjęciu go przez Zastępcę Małopolskiego Komendanta 

Wojewódzkiego PSP – bryg. Piotra Słowiaka, po podniesieniu flagi państwowej i odśpiewaniu hymnu, 

druhów strażaków, zaproszonych gości i samorządowców Ziemi Miechowskiej, powitał Komendant 

Powiatowy w Miechowie – mł. bryg. Michał Majda. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych strażaków, 

członków ich rodzin, a szczególnie ofiary COVID -19. Podziękowania za służbę i gratulacje z okazji odznaczeń i 

awansów złożyli: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Piotr Słowiak, radny wojewódzki i dyr. 

Szpitala św. Anny Mirosław Dróżdż, Starosta Powiatu Miechowskiego Jacek Kobyłka, prezes Oddziału 

Powiatowego Związku OSP – Adam Domagała. Strażaków i gości pobłogosławił Małopolski Kapelan 

Strażaków – ks. bryg. Władysław Kulig. Włodarze samorządów, szefowie służb i zaproszeni goście otrzymali  

okolicznościowe statuetki.                             
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20 czerwiec 2021r. 

 Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Moczydle pokazało wysoki poziom 

wyszkolenia, działania i aktywności 28 druhów (w tym 23 czynnych) z miejscowej jednostki. Sukcesów im 

bowiem nie brakuje: zarówno bojowych podczas służby jak i sportowych podczas zawodów. Dlatego planuje 

się włączyć właśnie tę drużynę do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. - Powinno to nastąpić w 2023 

albo 2024 roku – zapowiedział komendant powiatowy PSP mł. bryg. Michał Majda. Prócz niego gośćmi 

strażaków z Moczydła byli m. in.: przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Świerczek, członek Zarządu 

Powiatu Rafał Pawlik, wójt Marek Szopa oraz naczelnik gminnego związku OSP Kazimierz Kamiński. 

                   
20 czerwiec 2021r. 

Mł. bryg. Michał Majda, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie (na zdjęciu 

pierwszy z prawej obok starosty Jacka Kobyłki i wójta Marka Szopy), stwierdził na sobotnim zebraniu 

sprawozdawczo-wyborczym OSP w Książu Wielkim, że to w naszym powiecie jednostka kluczowa, gdyż 



                      
 
funkcjonując w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym ma siedzibę najdalej wysuniętą na północ 

Małopolski. - Jako ochotnicy zaangażowaliście się do pełnienia społecznej służby, która wymaga poświęcenia. 

Zobowiązuje was do tego także ponad stuletnia tradycja, bo w straży nigdy nie było łatwo i łatwo nigdy nie 

będzie. Dlatego podczas dyskusji rozmawiano głównie o tym co zrobić, aby do jednostki powrócił dawny, 

bojowy duch i aby znowu garnęła się do niej w większym stopniu młodzież. Obecnie drużyna liczy 20 druhów 

czynnych i 4 honorowych. W roku 2020 brali udział w 55 akcjach, w tym m.in. ugasili 10 pożarów oraz 

likwidowali 39 lokalnych zagrożeń.               

 
24 czerwiec 2021r.   Podczas burzy, która wieczorem przeszła nad naszą Gminą, najwięcej deszczu spadło w 

Giebułtowie i tam też popłynęła przydrożnymi rowami od strony Kaliny Wielkiej największa woda. Podobnie 

było rok temu gdy niemal całkowicie zamuliło tutejsze, potężne przepusty, lecz wtedy przezornie 

oczyszczono je, co wymagało ciężkiej pracy ekipy gospodarki komunalnej UG. Obecnie wójt Marek Szopa 

porozumiał się ze Starostą Jackiem Kobyłką i wspólnymi siłami usunięto muł oraz naniesione nurtem pnie 

drzew w tych miejscach gdzie krzyżują się drogi powiatowe z gminnymi.
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24 czerwiec 2021r.W  nowej sali posiedzeń przy Urzędzie Gminy w Książu Wielkim, odbyło się zwołane przez 

wójta Marka Szopę zebranie sołtysów oraz zarządów Kół Gospodyń Wiejskich poświęcone sprawie szczepień 

naszych mieszkańców, a w szczególności dotarcia do nich z informacjami o dodatkowych możliwościach, 

terminach oraz szczepionkach (jednorazowych) przeciwko COVID-19. 

           

24 czerwiec 2021r.Burza, która przyniosła gradobicie w czwartkowe popołudnie (24 czerwca) nad częścią 

naszej Gminy, spowodowała dotkliwe straty w kilku sołectwach, zwłaszcza w Cisiu, Łazach, Rzędowicach, 

Konaszówce i w Głogowianach-Starej Wsi. - To nie był zwykły grad, bo z góry spadały bryły lodu wielkości 

kurzego jaja, które niszczyły wszystko – relacjonują mieszkańcy dotknięci żywiołową klęską. Uderzenia tych 

lodowych pocisków przebijały z łatwością nie tylko dachy pokryte eternitem (na zdjęciu), lecz także blachą, a 

nawet dachówką. W zabezpieczaniu domów poszkodowanym pomagali strażacy. Wójt Marek Szopa powołał 

dwie komisje oceniające szkody, które już w piątek rano ruszyły w teren by właścicielom znaczniej 

uszkodzonych domów wypłacać w trybie pilnym kilkutysięczne zapomogi. 

 

Fot. zniszczone dach przez gradobicie 



                      
 
25 czerwiec 2021r.  Aby mieszkańcom Cisia po każdym większym deszczu woda nie zalewała zabudowań i 

pól, Gmina wykopała kilka lat temu na oddzielnej, geodezyjnie wyznaczonej działce, szeroki rów zwany 

wodnikiem, biegnący przez całą wieś równolegle do przecinającej ją wzdłuż drogi powiatowej. Na zdjęciu 

widać jak wygląda jego początek i jakie szkody potrafi wyrządzić płynący tędy nurt obrywając wielkie połacie 

nieutwardzonych zboczy. Wójt Marek Szopa osobiście sprawdzał wyrządzone szkody po ostatnim gradobiciu 

połączonym z ulewą. I jak zapowiedział, zaraz po żniwach trzeba wodnik pogłębić na nowo oraz naprawić 

przepusty i biegnące nad nim przejazdy. 

                  
 

27 czerwiec 2021r.Do nowej świetlicy w Mianocicach przyjechało  kilkudziesięciu mieszkańców Gminy Książ 

Wielki, członków Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy zorganizowali tu swój zjazd by wybrać władze 

partii na kolejną kadencję. Byli także koledzy ludowcy z innych gmin oraz zaproszeni goście, w tym 

przewodniczący naszej RG Henryk Huma. Ludowcy najpierw uczestniczyli w mszy świętej specjalnie 

odprawionej z tej okazji. 

A po niej uczestników zjazdu w miejscu obrad przywitała kapela ludowa „Małopolanie” .                                    
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30 czerwiec 2021r.Niemal wszyscy radni z 14 uczestniczących w sesji absolutoryjnej, głosujący nad 

udzieleniem wójtowi Markowi Szopie wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 

2020 rok – podnieśli rękę na „tak”. Na „nie” w obu przypadkach był tylko jeden, ten sam radny, który nie 

uzasadnił publicznie swojej decyzji. Tymczasem przedstawione sprawozdania finansowe nie budziły niczyjej 

wątpliwości i zostały pozytywnie zaopiniowane zarówno przez komisję rewizyjną RG jak i przez Regionalną 

Izbę Obrachunkową w Krakowie. 

   

15 lipiec 2021r.   Modernizacja, a właściwie gruntowna przebudowa obiektu mieszczącego w Łazach 

remizę i świetlicę przebiega konsekwentnie małymi etapami, w miarę uzyskiwania na ten cel funduszy 

zewnętrznych.  Zmieniono wnętrze likwidując jeden garaż, położono płytki na posadzkach zainstalowano 

węzeł sanitarny, ocieplono ściany zewnętrzne oraz powstał plac wyłożony kostką brukową .Wójt Gminy 

Marek Szopa  często sprawdzał postęp robót. 

                             

24-25 lipiec 2021r.Ponad 70 osób spośród uczestników pikniku rodzinnego w Mianocicach (24 lipca) 

zaszczepiło się przeciwko covid-19 (zdjęcie). Podczas podobnej imprezy w Konaszówce (25 lipca) chętnych 

było nieco mniej, ale także kilkudziesięciu zgłosiło się do mobilnego punktu prowadzonego przez zespół 

medyczny Szpitala św. Anny w Miechowie. Organizacją tych działań, zainspirowanych przez Urząd Gminy, 

zajęły się ze znakomitym skutkiem miejscowe Koła Gospodyń Wiejskich. W gminie Książ Wielki poziom 

wyszczepienia mieszkańców przeciw covid-19 wynosi ponad 60 procent i jest najwyższy w regionie. Dzięki 

https://www.ksiazwielki.eu/images/stories/2021/07/01-1.jpg


                      
 
temu gmina otrzymała nagrody o łącznej wysokości 1,25 mln zł, które pozwolą na modernizację budynku 

miejscowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz zakup aparatury medycznej. 

                        

 

31 lipiec 2021r. Na Zamku Mirów w Książu Wielkim rozpocznie się w sobotę 31 lipca coś, czego tu nigdy nie 

było: 11. edycja festiwalu Gadafest, wypełnionego – jak zapewniają organizatorzy – „muzyką pełną energii, 

metafizycznej zadumy i dźwiękowej improwizacji”. Ponadto, gdyż to również impreza dla rodzin z dziećmi, 

przygotowano dla nich warsztaty i gry terenowe. 

                      

15 sierpień 2021r.SKS „Jastrzębiec” otrzymał puchar od Małopolskiego Związku Piłki Nożnej za 

wywalczony ostatnio awans do klasy okręgowej. To cenne, sportowe trofeum wręczył wraz z życzeniami 

dalszych sukcesów na boiskach, wiceprezes MZPN w Krakowie Jerzy Nagawiecki. Z jego rąk puchar przyjął 

kapitan drużyny Norbert Górski. Uroczystość z udziałem radnej Małgorzaty Rosół oraz przedstawiciela UG 

Kamila Wasika, odbyła się na stadionie w Książu Wielkim przed niedzielnym meczem z piłkarzami „Orła” 
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Bębło. W tym pierwszym, historycznym spotkaniu w ramach rozgrywek już w klasie okręgowej, nasi 

zawodnicy zwyciężyli bezapelacyjnie bo 4:0, co stanowi dobrą zapowiedź na przyszłość i potwierdzenie 

dobrej formy „Jastrzębca”. 

                     

                 

31 sierpień 2021r.Po rocznej pandemicznej przerwie odbyły się Dożynki Powiatu Miechowskiego. 
Covid-19 nie pozwolił jeszcze na pełne świętowanie ze sceniczną oprawą obrzędowo-artystyczną. 
Jednakże w duchu poszanowania tradycji, władze Powiatu Miechowskiego na Mszy św. 
dziękczynnej w Bazylice Grobu Bożego w Miechowie doceniły trud rolników i wraz z nimi 
podziękowały Bogu za tegoroczne plony. W asyście Kapeli Ludowej „Małopolanie”, przedstawiciele 
gmin ziemi miechowskiej z ich włodarzami w barwnym korowodzie dożynkowym przeszli spod 
pomnika Jaksy Gryfity do bazyliki. W świątyni unosił się zapach świeżo upieczonych chlebów i 
kłosów zbóż wplecionych w misternie przygotowane piękne wieńce dożynkowe, które poświęcił ks. 
proboszcz Franciszek Siarek. W homilii ks. dr Karol Słowak dziękując Bogu za dar chleba 
powszedniego, mówił o jego wieloznacznej symbolice. Od zarania dziejów jest podstawowym 
pokarmem ludzkim. Jest on obecny również w kulcie. Jezus Chrystus sam stał się chlebem dającym 
życie wieczne. W czasie Eucharystii wykorzystujemy chleb, który staje się ciałem Jezusa Chrystusa, 
przyjmowany w komunii św. jako pokarm na życie wieczne. Modląc się, aby nikomu i nigdy nie 
zabrakło chleba, celebrans dziękował rolnikom za ich ciężką pracę doceniając włożony w nią trud, z 
którego wszyscy korzystamy.Za owoce ciężkiej pracy rolników Powiatu Miechowskiego, pod koniec 



                      
 
sprawowanej liturgii, dziękował również gospodarz dożynek – Starosta Miechowski Jacek Kobyłka 
wspominając, iż ten rok nie był łatwy. Szalejąca pandemia, wysokie koszty upraw, a z drugiej strony 
niezbyt satysfakcjonujące ceny plonów, kapryśna pogoda, ulewy, gradobicia… To wszystko sprawia, 
że gospodarowanie na roli staje się coraz trudniejsze i mniej opłacalne. Starosta podkreślał, że 
pomimo wspomnianych przeciwności, rolnicy ziemi miechowskiej dalej stanowią trzon gospodarki 
naszego powiatu, zwanego niejednokrotnie i słusznie – spichlerzem Małopolski. 

    

3 wrzesień 2021r.Nadzwyczajną sesję Rady Gminy formalnie zwołano z powodu odmowy Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji wypłacenia pomocy finansowej na łączną kwotę 246.462 zł dla naszych 

mieszkańców poszkodowanych w wyniku czerwcowego gradobicia. Informując o tym, Wojewoda Małopolski 

zadeklarował wsparcie w innym trybie, wymagającym wkładu własnego ze strony Gminy w wysokości co 

najmniej 20 proc. sumy odszkodowania, czyli prawie 50 tys. zł. Radni musieli teraz pilnie do tego się 

ustosunkować. Oczywiście dla dobra mieszkańców zaakceptowali warunki Wojewody 
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17 wrzesień 2021r. Wójt Marek Szopa otwierając uroczystość świętowania diamentowych i złotych godów 

Jubilatom  mieszkającym w Gminie Książ Wielki powiedział” iż ludzie, których kocha się z całego serca, nigdy 

się nie starzeją”. Widać ich wszystkich na okolicznościowych fotografiach, które wraz z wykazem nazwisk 

zamieszczamy poniżej. Życząc dalszych wielu lat wspólnego życia,  

              

                 

                   

Złote Gody  świętowali: 
 Alicja i Marek Kowalczykowie, 
Henryk i Henryka Kozikowie. 
Ewa i Stefan Kucowie, 
Maria i Jerzy Kuleszowie, 

Janina i Jan Pawłowscy, 
Marianna i Franciszek Portkowie, 
Danuta i Marian Przeździkowie, 
Izabela i Zdzislaw Ptakowie, 
Anna i Edward Rosołowie, 



                      
 
Wanda i Jan Satrowie, 
Zdzisława i Marian Szwaczkowie, 

Anna i Stanisław Warchałowie 
Wanda i Stanisław Wendowie, 

Barbara i Zbigniew Zbieniowie, 
Alicja i Stefan Żmudowie, 
                                                Diamentowe Gody świętowali: 
                                                Helena i Marian Widełkowie, 
                                                Bogusława i Zdzislaw Piaskowie, 
                                               Anna i Jan Wójcikowie, 
                                               Alfreda i Stanisław Zmarzłowie 

26 września 2021r.      W XI Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych, jakie rozegrano w ostatnią 
niedzielę na stadionie SKS „Jastrzębiec”, przy pięknej pogodzie i przy licznie przybyłej publiczności, 
uczestniczyło ok.350 strażaków. Kiedy podczas uroczystego otwarcia stanęli w równych szeregach zajęli 
niemal całe, piłkarskie boisko. Na lewym skrzydle ustawiono drużyny młodzieżowe: męskie i żeńskie. Na 
skrzydle prawym prezentowali się w kolorowych kaskach druhowie dorośli, w tym reprezentujący naszą 
Gminę ochotnicy z OSP Moczydło (w białych kaskach), których tym razem prześladował pech i chociaż biegli 
już po niemal pewne, kolejne zwycięstwo, to przez złe dokręcenie do motopompy węża pobierającego wodę 
(tzw. ssawnego) zostali zdyskwalifikowani. Niestety, ich rozwinięta błyskawicznie linia gaśnicza nie podała 
wystarczającego ciśnienia i nie zdołano przewrócić strumieniem wody ustawionych w tym celu pachołków.                                         
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10 październik 2021r.Uroczystość poświęcenia sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Książu Małym 

rozpoczęła Msza św., której przewodniczył Ks. Marek Mrugała, Świętokrzyski Kapelan Strażaków. 

Koncelebrowali ją Ks. Leszek Dziwosz, Kapelan Strażaków powiatu włoszczowskiego oraz Ks. Jan Rudecki, 

proboszcz parafii w Książu Małym. Na uroczystość przybyły władze samorządowe Gminy Książ Wielki i 

przedstawiciele 10 jednostek OSP  

 

19 październik 2021r.Organizacja strefy gospodarczej w Gminie Książ Wielki, realizacja programów 

rządowych, w tym prezentacja założeń „Polskiego Ładu, opieka zdrowotna w pandemii, rezonans 

magnetyczny dla miechowskiego szpitala, współpraca i bieżące sprawy oraz problemy samorządów 

Miechowszczyzny były wiodącymi tematami spotkania z wojewodą Łukaszem Kmitą, który na 

zaproszenie władz Powiatu Miechowskiego, 19 października w starostwie spotkał się z włodarzami 

miasta i gmin, komendantami powiatowych służb, dyrektorami jednostek i naczelnikami wydziałów. 

                     



                      
 
11 listopada 2021r.W 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości pod dwoma pomnikami w 

Książu Wielkim, które upamiętniają naszych bohaterów, złożono wiązanki kwiatów oddając im symboliczny 

hołd. Zarówno pod pomnikiem stojącym na Rynku jak i pod tablicą na placu marszałka Piłsudskiego, kwiaty 

złożyli: przewodniczący Rady Gminy Henryk Huma w imieniu mieszkańców, starosta Jacek Kobyłka w imieniu 

samorządu powiatowego oraz wójt Marek Szopa w imieniu samorządu gminnego. 
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18 listopada 2021r.Premier Mateusz Morawiecki gościł w czwartek w powiecie miechowskim. Prezes Rady 

Ministrów wizytował budowę odcinka drogi ekspresowej S7 w gminie Książ Wielki i tamtejszą strefę 

gospodarczą. Na zakończenie w Miechowie spotkał się z lokalnymi samorządowcami. Towarzyszył mu 

minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.18 listopada 2021r. 

                  

                  

 

 

 



                      
 
 

29 listopad 2021r.Kamienna figura błogosławionej Salomei, urodzonej w XIII wieku w Krakowie polskiej 

księżniczki, powróciła po kilku miesiącach rewaloryzacji na swoje miejsce przy ulicy Śniadeckiego w Książu 

Wielkim (naprzeciwko remizy OSP). Odnowiono nie tylko samą postać, lecz także odtworzono wysoką na 2,3 

m kolumnę na jakiej stała pierwotnie oraz otaczające jej podstawę płaskorzeźby. Koszt łącznie 90 tys. zł .  

 

Fot. Figura bł. Salomei przed remontem                         Fot . Figura bł. Salomei po rewaloryzacji 

  

  Fot. Figura z XVII przed odnowieniem w Krzeszówce     Fot. Figura w Krzeszówce odnowiona ze środków prywatnych          

i Wojewódzkiego Konserwatora zabytków. 
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23 grudnia 2021r.Sołtysi  Gminy Książ Wielki otrzymali od wójta Marka Szopy świąteczne życzenia oraz 

podziękowania za swoją pracę na rzecz mieszkańców 22 miejscowości Gminy Książ Wielki. Na uroczyste 

spotkanie w nowej świetlicy w Mianocicach, które odbyło się we wtorek 21 grudnia, nie mogli przybyć 

wprawdzie przedstawiciele wszystkich wsi, ale zaocznie uhonorowano wszystkich. Oprócz słów będą również 

konkrety bo od stycznia 2022 roku wzrasta ryczałt wypłacany sołtysom. 

 

28 grudnia 2021r.Spodziewane fundusze jakie nasza Gmina ma otrzymać w ramach tzw. Polskiego ładu, 

przeznaczy się na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Książu Wielkim wraz z wydłużeniem sieci kanalizacyjnej 

w stronę Konaszówki oraz na uporządkowanie stanu komunikacyjnego dróg. Z taką propozycją priorytetów 

inwestowania w roku 2022 wystąpił wójt Marek Szopa . Po dłuższej, merytorycznej dyskusji nad mapą 

obrazującą kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy, radni te priorytety w pełni zaakceptowali 

 

   

 

 

 



                      
 

 CZĘŚC IX. PODSUMOWNIE 

               Szanowni Państwo!! 

 

      Informacje zawarte w przedstawionym Państwu  

Raporcie  pokazują aktualną sytuację gminy , jej 

sukcesy , osiągnięcia , a także istniejące 

problemy  wpływające na życie mieszkańców.  

Rok 2021  był dla nas wszystkich  rokiem 

wyjątkowym. Epidemia koronowirusa trwająca 

od 2019 roku  postawiła nas w nowej , 

nieznanej wcześniej sytuacji.  

Okres  pandemii  był czasem wielkiej 

niepewności , a nasze życie zostało 

podporządkowane  wielu nakazom i zakazom. 

Paraliż dotknął niemal wszystkie dziedziny 

życia. Mimo powszechnego lockdałnu 

,przestrzegając zasad  reżimu sanitarnego , 

pracowaliśmy bez przerwy, realizując 

zaplanowane  zadania i dostosowując się do  

nowych wyzwań.  

Trudności związane z pandemią  nie wpłynęły 

na tempo  realizowanych przez nas inwestycji  i 

modernizacji. 

W tym miejscu  chciałbym przekazać  wyrazy  uznania i podziękowania  pracownikom wszystkich  

jednostek organizacyjnych  gminy, sołtysom, druhom z Ochotniczych Straży Pożarnych , pracownikom 

służb medycznych , nauczycielom , organizacjom pozarządowym –KGW, którzy służyli  swoją pomocą i 

wsparciem. 

Naszym priorytetem podobnie jak w latach poprzednich  jest pozyskiwanie jak największej ilości funduszy 

zewnętrznych .Jak wynika z treści Raportu  podjęliśmy szereg  działań w wielu obszarach , mających na 

celu ich pozyskanie. 

Jesteśmy w okresie przełomu  perspektyw   finansowych  związanych ze środkami unijnymi. 

To dla samorządowców czas  wzmożonego  wysiłku .Musimy wywiązać się ze wszystkich zobowiązań  

powziętych w związku z realizacją  projektów w ramach poprzedniej  perspektywy (lata 2014-2020), a 

jednocześnie  jak najlepiej  przygotować  się do absorbcji środków UE w nowej perspektywie finansowej 

na lata 2022-2027, w tym nowego Funduszu Odbudowy  po pandemii koronowirusa. Nasza Gmina Książ 

Wielki cały czas się rozwija , był to kolejny rok bogaty w inwestycje. 

Raport potwierdza, że jest jeszcze  dużo do wykonania , aby zaspokoić  podstawowe potrzeby  

mieszkańców . 

 Wierzę że wspólnie z aktywnymi  i zaangażowanymi  mieszkańcami  będziemy rozwijać  Naszą Małą 

Ojczyznę. 

                                                                                           Z wyrazami szacunku  

                                                                                           Wójt Gminy Książ Wielki      

 

                                                                                Marek Szopa 
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Na stronie Urzędu Gminy Książ Wielki   

http://www.ksiazwielki.eu do wglądu : 
➢ Sprawozdania z realizacji budżetu gminy Książ Wielki, 
➢ Wyciąg z Wieloletniej Prognozy Finansowej, 
➢ Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Książ Wielki 
➢ Inne aktualne informacje  
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