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WSTĘP
SZANOWNI MESZKAŃCY GMINY KSIĄŻ WIELKI

Poziom zadań realizowanych przez samorząd
Gminy Książ Wielki ma bezpośrednie przełożenie
na codzienną jakość życia .
Celem przygotowania niniejszego Raportu było
uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację
gospodarczą i społeczną gminy Książ Wielki. W tym
celu zostały zgromadzone szczegółowe dane o
wszystkich aspektach funkcjonowania Gminy
według danych na dzień 31 grudnia 2019 roku.
Dzięki temu istnieje możliwość dokonania analizy
poziomu rozwoju Gminy Książ Wielki.
Raport pokazuje trendy rozwojowe i jest podstawą
do obiektywnej, opartej na faktach, oceny
możliwości dalszego rozwoju Gminy. Jest on opisem
stanu, do którego będzie się można odwoływać w trakcie
realizacji strategii, śledząc postępy wdrażania zaplanowanych działań.
Raport zawiera analizę następujących obszarów tematycznych Gminy:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

środowisko naturalne
demografia
finanse gminy
działalność gospodarcza
warunki życia mieszkańców (w tym sytuacja mieszkaniowa, wodociągi i kanalizacja, drogi, gospodarka
odpadami)
pomoc społeczna
bezpieczeństwo publiczne
ochrona zdrowia
oświata
kultura i sport
turystyka i zabytki.

Analiza zgromadzonych danych pozwoliła na zidentyfikowanie zarówno atutów Gminy, jak i pewnych braków
i problemów. Stały się one podstawą procesu planistycznego, bowiem atuty są tymi elementami, na których
należy bazować planując dalszy rozwój Gminy. Z kolei usunięcie bądź zniwelowanie braków i problemów to
zadania, których realizacja powinna przyczynić się do lepszego zaspokajania potrzeb mieszkańców i
przyjezdnych, a więc zwiększenia atrakcyjności Gminy
Wójt Gminy Książ Wielki
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.
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 (Powiat Miechowski),Cz
od zachodu: Gmina Kozłów ( Powiat Miechowski).

Rysunek 1 Gmina Książ Wielki na tle powiatu miechowskiego.

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.
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Gmina Książ Wielki zajmuje powierzchnię 138 km2 i zamieszkuje ją 5157 mieszkańców. Gęstość zaludnienia
wynosi 38 m/km2.Teren gminy podzielony jest na 22 sołectwa.
Klimat Obszar Gminy Książ Wielki znajduje się w regionie klimatycznym śląsko-małopolskim. Oto
statystyki charakteryzujące pogodę na tym terenie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

średnia temperatura stycznia: 3,0 °C
średnia temperatura lipca: 17,7 °C
czas trwania termicznej zimy (liczba dni o średniej temp. poniżej 0 °C): 92 dni
czas trwania termicznego lata (liczba dni o średniej temp. powyżej 15 °C): 91 dni
liczba dni pogodnych (o najmniejszym zachmurzeniu): 62 dni
liczba dni pochmurnych (o najwyższym zachmurzeniu): 122 dni
roczny opad atmosferyczny: 610 mm
liczba dni z szatą śnieżną: 80 dni
Na terenie Gminy przeważają wiatry z kierunku zachodniego.

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.
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.
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
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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%).
Tabela 1. Sołectwa Gminy Książ Wielki wg wielkości zajmowanej powierzchni.
Powierzchnia

Sołectwo

Liczba mieszkańców

w ha

Antolka

309,99

280

Boczkowice

526,7

181

Cisia Wola

433,39

158

Cisie

1353

167

Częstoszowice

407

100

Giebułtów

657,21

210

Głogowiany - Stara Wieś

456,93

162

Głogowiany - Wrzosy

211,8

187

Konaszówka

385,87

229

Krzeszówka

493,93

161

Książ Mały

415,52

162

Książ Mały - Kolonia

496,03

207

Książ Wielki

605,74

856

Łazy

993

158

Małoszów

250,44

110

Mianocice

287,66

238

Moczydło

2308

318

Rzędowice

597,41

280

Tochołów

328,97

258

Trzonów

550,72

226

Wielka Wieś

501

244

Zaryszyn

1196

264

13 766,31

5157

RAZEM:

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Książ Wielki.
CZĘŚĆ II. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W GMINIE KSIĄZ WIELKI
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Gmina Książ Wielki ma 5 157 mieszkańców stale zamieszkujących, z czego 51,1% stanowią kobiety, a
Stan na dzień

Liczba ludności
Liczba ludności
zameldowanej
zameldowanej
na pobyt stały
na pobyt czasowy
31.12.2014
5226
331
31.12.2015
5236
339
31.12.2016
5214
348
31.12.2017
5194
365
31.12.2018
5179
387
31.12.2019
5157
396
Tabela nr 2.Liczba ludności gminy Książ Wielki na 31.12.2019r, wg USC

Razem

5557
5575
5562
5559
5566
5553

48,9% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców zmalała o 9,4%. 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.
Mieszkańcy gminy Książ Wielki zawarli w 2019 roku 30 małżeństw, co odpowiada 5,8 małżeństwom na 1000
mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla
Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 % 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 -41. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu
-7,98 na 1000 mieszkańców gminy Książ Wielki. W 2019 roku urodziło się 60 dzieci, w tym 35% dziewczynek i
65% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 368 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli
stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,73 i jest znacznie mniejszy od średniej dla
województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju. Wpływ na
liczbę ludności w gminie Książ Wielki prócz przyrostu naturalnego ma migracja.

Tabela nr 3. Urodzenia w Gminie Książ Wielki
Rok

Płeć
żeńska
25
34
31
22
21
133

2015
2016
2017
2018
2019
Ogółem

męska
38
26
25
35
39
163

razem
63
60
56
57
60
296

Tabela 4. Zgony w Gminie Książ Wielki
Rok
2015
2016
2017

Kobiety
35
47
46

Mężczyźni
35
40
49

Razem
70
87
95
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2018
2019
Ogółem

39
43
210

35
41
200

74
84
410

Średnia wieku mieszkańców Gminy Książ Wielki wynosi 42,6 lat, w województwie 40,5 lat , w kraju 41,4lat.
W gminie Książ Wielki na 1000 mieszkańców pracuje 89 osób . 58,6% wszystkich pracujących ogółem
stanowią kobiety, a 41,4% mężczyźni. Bezrobocie rejestrowane w gminie Książ Wielki wynosiło w 2018 roku
4,8% (5,6% wśród kobiet i 4,2% wśród mężczyzn).Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Książ
Wielki 304 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 82 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak
więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -222. 63,0% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy
Książ Wielki pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 5,6% w przemyśle i
budownictwie, a 12,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i
gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i
ubezpieczeniowej).
CZĘŚĆ III. INFORMACJE FINANSOWE
1.STAN FINANSÓW i MIENIA GMINY KSIĄŻ WIELKI ZA 2019 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.
Na sesji Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 grudnia 2018 roku został uchwalony budżet gminy na 2019
rok.
Zaplanowane dochody na 31.12.2019 r. to kwota-25 633 629,81
Wykonane dochody
-//to kwota - 24 750 712,15
co stanowi 96,55 %
Zaplanowane wydatki
-//to kwota- 28 820 170,40
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Wykonane wydatki
-//to kwota-27 154 444,20
co stanowi 94,22 %
Na dzień 31.12.2019r. budżet gminy Książ Wielki zamknął się planowanym deficytem w kwocie
2 403 732,05zł.
.
Planowane
przychody budżetu w roku 2019 to kwota 5 247 518,59 zł.
Wykonane przychody budżetu na 31.12.2019 rok to kwota 5 247 946,53 zł w tym:
emisja papierów wartościowych w kwocie 5 000 000,00zł.
wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych kwota 247 946,53 zł
Planowane rozchody budżetu to kwota 2 060 978,00 zł przeznaczone są na spłatę pożyczek i wykup obligacji
komunalnych.
Na 31.12.2019 r. spłacono 2 060 978,00 zł w tym:
189 360,00 zł pożyczka w WFOŚ i GW w Krakowie na zakup samochodu dla OSP w Książu Wielkim,
950 000,00 zł wykup papierów wartościowych ,
921 618,00 zł pożyczka BGK na realizację programu PROW przebudowa dróg gminnych.
Pozostała do spłaty na lata 2020-2030 kwota 11 000 000,00 zł z tytułu wykupu papierów wartościowych
zaciągniętych na realizację inwestycji.
Planowane dochody bieżące na 31.12.2019 rok to kwota 23 844 400,37 zł, a
wykonane 23 657 017,92 zł ,co stanowi 99,21%.
Planowane dochody majątkowe 1 789 229,44 zł, wykonane 1 093 694,23 co stanowi 61,12%.
Wymagalne należności budżetu gminy to kwota 1 303 072,71 zł, w tym z tytułu towarów i usług kwota
162 335,09 zł.
Na inwestycje zaplanowano kwotę 6 811 760,43 zł, zrealizowano 5 764 291,10 co stanowi 84,62 % planu
wydatków inwestycyjnych. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 22 008 409,97 zł, zrealizowano
21 390 153,10 zł co stanowi 97,19%.
1.Wykonanie planowanych dochodów Gminy Książ Wielki za 2019 rok.Tabela nr 5. Wykonanie dochodów
Gminy Książ Wielki za 2019 r .
L.P

Dzi
ał

Plan
dochodów
ogółem

Wyszczególnienie

Wykonanie
dochodów
ogółem

WSK %

Dochody ogółem
1.

10

2.

20

3.

400

4.

600

5.

700
750

751

8.

752

9.

756

10.

758

11.

801

12.

852

720 455,91
3 056,00

720 455,91
3 055,64

100,00
99,98

620 455,91
3 056,00

620 455,91
3 055,64

Wytwarzanie i zaopatrywanie w
energię elektryczna , gaz i wodę

622 000,00

613 680,88

98,66

622 000,00

613 680,88

Transport i łączność

923 598,00

923 508,00

99,99

1 980,00

1 080 868,51

339 977,45

31,45

1 890,00
139 798,43

99 452,00

104 771,61

105,34

321 520,00
99 452,00

104 771,61

101 220,00

100 087,41

98,88

101 220,00

100 087,41

1 028,00

1 028,00

100,00

1 028,00

1 028,00

Dochody od osób prawnych ,od
osób fizycznych i innych jednostek
nieposiadających
osobowości
prawnej oraz wydatki związane z
ich poborem

5 809 285,34

5 725 475,70

98,55

5 809 285,34

Różne rozliczenia

8 260 170,00

8 260 170,00

100,00

Oświata i wychowanie

489 360,58

452 286,33

Pomoc Społeczna

305 058,36

307 210,67

Administracja publiczna

Obrona narodowa

13.

853

Pozostałe zadania
pomocy społecznej

14.

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

16 500,00

16 500,00

15.

855

5 814 078,54
622 654,42

900

Rodzina
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

5 824 490,80
619 114,93

16.

Razem

WSK%
Wykonanie
Plan dochodów

z

zakresu

757 971,38

745 771,59

100,00

100 000,00

100 000,00

100,00

99,98
98,66

0,00

0,00

0,00

0,00
921 618,00

0,00
921 618,00

0,00
100,00

85,89
105,34

759 348,51
0,00

63 813,30

8,40

0,00

0,00

98,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 725 475,70

100,00
98,55

0,00

0,00

0,00

8 260 170,00

8 260 170,00

100,00

0,00

0,00

0,00

92,42

489 360,58

452 286,33

92,42

0,00

0,00

0,00

100,70

305 058,36

307 210,67

100,70
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98,39

757 971,38

745 771,59

100,00

16 500,00

16 500,00

99,82

5 824 490,80
610 852,00

5 814 078,54
614 391,49

100,57

25 633 629,81

24 750 712,15

WSK %

Dochody majątkowe

Rolnictwo i łowiectwo
Leśnictwo

Urzędy
naczelnych
organów
władzy państwowej , kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
7.

Wykonanie

Dochody bieżące

Gospodarka mieszkaniowa
6.

Plan
dochodów

96,55

23 844 400,37

23 657 017,92

95,45

98,39

100,00
99,82

0,00

0,00

0,00

100,57

8 262,93

8 262,93

100,00

99,21

1 789 229,44

1 093
694,23

61,12
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań Rb27 za 2019r.
2.Wykonanie planowanych wydatków Gminy Książ Wielki za 2019 rok.
Tabela 6. Wykonanie planu wydatków za 2019rok.
l.p

Dział

Rozdział

Nazwa - treść

Wydatki ogółem

Plan
1.

2.

010

Rolnictwo i łowiectwo

4.

5.

6.

7.

Wykonanie

Wydatki bieżące

Plan

WSK%

Wykonanie

Wydatki majątkowe

Plan

WSK
%

Wykonanie

864 801,91

862 187,15

99,69

645 455,91

642 841,52

99,59

219 346,00

219 345,63

99,99

25 000,00

22 385,61

89,54

25 000,00

22 385,61

89,54

0,00

0,00

0,00

1030

Izby Rolnicze

1095

Pozostała działalność

839 801,91

839 801,54

99,99

620 455,91

620 455,91

100,00

219 346,00

219 345,63

99,99

Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz i
wodę
Dostarczanie wody

441 000,00

437 383,18

99,17

441 000,00

437 383,18

99,17

0,00

0,00

0,00

441 000,00

437 383,18

99,17

441 000,00

437 383,18

99,17

0,00

0,00

0,00

1 643 273,35

1 632 122,38

99,32

218 163,00

207 012,03

94,88

1 425
110,35

1 425 110,35

100,0
0

2 268,00

2 268,00

100,00

2 268,00

2 268,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 425
110,35

1 425 110,35

100,0
0

215 895,00

204 744,03

94,83

215 895,00

204 744,03

94,83

0,00

0,00

0,00

3 647 438,93

2 648 923,99

72,62

75 070,85

73 478,30

97,87

2 575 445,69

72,09

110 378,85

108 786,07

98,55

75 070,85

73 478,30

97,87

3 572
368,08
35 308,00

35 307,77

99,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 537
060,08

2 540 137,92

71,81

Działalność usługowa

50 408,00

50 185,22

99,55

50 408,00

50 185,22

99,55

0,00

0,00

0,00

71004

Plany
zagospodarowania
przestrzennego

47 708,00

47 707,66

99,99

47 708,00

47 707,66

99,99

0,00

0,00

0,00

71035

Cmentarze

2 700,00

2 477,56

91,76

2 700,00

2 477,56

91,76

0,00

0,00

0,00

2 918 301,11

2 900 088,27

99,37

2 887 339,11

2 869 227,57

99,37

30 862,00

30 860,70

99,99

400

40002
3.

WSK %

600

Transport i łączność
60004

Transport zbiorowy publiczny

60014

Drogi publiczne powiatowe

60016

Drogi publiczne gminne

700

Gospodarka mieszkaniowa
70005

Gospodarka
gruntami
nieruchomościami

70095

Pozostała działalność

710

750

i

Administracja publiczna

75011

Urzędy Wojewódzkie

188 886,00

187 244,68

99,13

188 886,00

187 244,68

99,13

0,00

0,00

0,00

75022

Rady Gmin

127 863,82

127 560,39

99,76

127 863,82

127 560,39

99,76

0,00

0,00

0,00

75023

Urzędy Gmin

2 027 847,29

2 011 969,36

99,21

2 016 100,29

2 000 222,86

99,21

11 747,00

11 746,50

99,99

75075

Promocja jednostek samorządu
terytorialnego

69 794,00

69 792,70

99,99

69 794,00

69 792,70

99,99

0,00

0,00

0,00

75085

Wspólna obsługa jednostek
samorządu terytorialnego

438 210,00

437 924,14

99,93

419 095,00

418 809,80

99,93

19 115,00

19 114,20

99,99

75095

Pozostała działalność

65 700,00

65 617,00

99,87

65 700,00

65 617,00

99,87

0,00

0,00

0,00

101 220,00

100 087,41

98,88

101 220,00

100 087,41

98,88

0,00

0,00

0,00

5 980,00

5 978,00

99,98

5 980,00

5 978,00

99,98

0,00

0,00

0,00

47 721,00

47 153,20

98,81

47 721,00

47 153,00

98,81

0,00

0,00

0,00

751

75101

75108

Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i
ochrony
prawa
oraz
sądownictwa
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej ,kontroli i
ochrony prawa .
Wybory do Sejmu i Senatu
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8.

75109

Wybory do rad gmin , rad
powiatów
i
sejmików
województw , wybory wójtów ,
burmistrzów
i prezydentów
miast
oraz miast
oraz
referenda gminne , powiatowe
i wojewódzkie

75113

Wybory
do
Europejskiego

752
75212

9.

10
.

754

500,00

499,95

99,99

500,00

499,95

99,99

0,00

0,00

0,00

47 019,00

46 455,31

98,80

47 019,00

46 455,31

98,80

0,00

0,00

0,00

Obrona narodowa

470,00

470,00

100,00

470,00

470,00

100,00

0,00

0,00

0,00

Pozostałe wydatki obronne

470,00

470,00

100,00

470,00

470,00

100,00

0,00

0,00

0,00

385 730,00

382 833,11

99,24

385 730,00

382 833,11

99,24

0,00

0,00

0,00

338 730,00

335 833,71

99,14

338 730,00

335 833,71

99,14

0,00

0,00

0,00

Parlamentu

Bezpieczeństwo publiczne
ochrona przeciwpożarowa
75412

Ochotnicze Straże Pożarne

75421

Zarządzanie kryzysowe

757

75702

i

40 000,00

39 999,40

99,99

40 000,00

39 999,40

99,99

0,00

0,00

0,00

Obsługa długu publicznego

629 563,46

294 894,88

46,84

629 563,46

294 894,88

46,84

0,00

0,00

0,00

Obsługa
papierów
wartościowych, kredytów i
pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego

294 896,00

294 894,88

99,99

294 896,00

294 894,88

99,99

0,00

0,00

0,00

334 667,46

0,00

0,00

334 667,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 234 970,58

7 085 041,72

97,92

7 205 811,58

7 055 883,39

97,91

29 159,00

29 158,33

99,99

4 114 911,00

4 114 255,68

99,98

4 085 752,00

4 085 097,35

99,98

29 159,00

29 158,33

99,99

246 033,00

246 020,28

99,99

246 033,00

246 020,28

99,99

0,00

0,00

0,00

844 743,00

844 736,78

99,99

844 743,00

844 736,78

99,99

0,00

0,00

0,00

256 376,00

256 364,73

99,99

256 376,00

256 364,73

99,99

0,00

0,00

0,00

75704

12
.

Rozliczenia z tytułu poręczeń i
gwarancji udzielonych przez
Skarb Państwa lub jednostkę
samorządu terytorialnego
Dział 801 – Oświata i
wychowanie

801

80101

Szkoły podstawowe

80103

Oddziały
przedszkolne
szkołach podstawowych

80104

w

Przedszkola

80106

Inne
formy
przedszkolnego

wychowania

80110

Gimnazja

558 158,00

558 153,09

99,99

558 158,00

558 153,09

99,99

0,00

0,00

0,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

560 000,00

552 196,24

98,60

560 000,00

552 196,24

98,60

0,00

0,00

0,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli

15 091,60

99,99

15 091,60

99,99

0,00

0,00

0,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

247 811,00

246 997,39

99,67

247 811,00

246 997,39

99,67

0,00

0,00

0,00

34 890,00

2 137,37

6,12

34 890,00

2 137,37

6,12

0,00

0,00

0,00

234 605,00

126 745,52

54,02

234 605,00

126 745,52

54,02

0,00

0,00

0,00

34 071,58

34 063,44

99,97

34 071,58

34 063,44

99,97

0,00

0,00

0,00

80149

150 92,00

150 92,00

Realizacja zadań wymagających
stosowania
specjalnej
organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci przedszkolach ,
oddziałach przedszkolnych , w
szkołach podstawowych i innych
formach
wychowania
przedszkolnego
80150

Realizacja zadań wymagających
stosowania
specjalnej
organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci i młodzieży w szkołach
podstawowych,
gimnazjach,
liceach
ogólnokształcących,
liceach profilowanych i szkołach
zawodowych oraz szkołach
artystycznych
80153

Zapewnienie uczniom prawa do
bezpłatnego dostępu
do
podręczników , materiałów
edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych
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80195
13
.

14
.

Pozostała działalność

88 280,00

88 279,60

99,99

88 280,00

88 279,60

99,99

0,00

0,00

0,00

Ochrona zdrowia

63 948,62

63 017,26

98,54

63 948,62

63 017,26

98,54

0,00

0,00

0,00

4 000,00

4 000,00

100,00

4 000,00

4 000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

59 948,62

59 017,26

98,44

59 948,62

59 017,26

98,44

0,00

0,00

0,00

1 065 846,36

1 047 026,80

98,23

1 046 146,36

1 027 371,40

98,20

19 700,00

19 655,40

99,77

85202

387 240,00

387 223,08

99,99

387 240,00

387 223,08

99,99

0,00

0,00

0,00

85205

Zadania
w
zakresie
przeciwdziałania przemocy w
rodzinie

2 120,00

2 120,00

100,00

2 120,00

2 120,00

100,00

0,00

0,00

0,00

85213

Składki
na
ubezpieczenia
zdrowotne opłacane za osoby
pobierające
niektóre
świadczenia
z
pomocy
społecznej
,
niektóre
świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej
Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki
na
ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

12 644,00

12 567,52

99,39

12 644,00

12 567,52

99,39

0,00

0,00

0,00

62 909,00

62 899,36

99,98

62 909,00

62 899,36

99,98

0,00

0,00

0,00

2 796,00

2 795,79

99,99

2 796,00

2 795,79

99,99

0,00

0,00

0,00

851

85153

Zwalczanie narkomanii

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

852

Pomoc społeczna

85214

15
.

16
.

85215

Dodatki mieszkaniowe

85216

Zasiłki stałe

155 556,36

141 280,68

90,82

155 556,36

141 280,68

90,82

0,00

0,00

0,00

85219

Ośrodki Pomocy Społecznej

320 574,00

316 668,71

98,78

300 874,00

297 013,31

98,71

19 700,00

19 655,40

99,77

85228

Usługi
opiekuńcze
i
specjalistyczne
usługi
opiekuńcze

36 405,00

36 402,01

99,99

36 405,00

36 402,01

99,99

0,00

0,00

0,00

85230

Pomoc w zakresie dożywiania

85 602,00

85 069,65

99,37

85 602,00

85 069,65

99,37

0,00

0,00

0,00

Pozostałe zadania z zakresu
polityki społecznej

800 785,42

781 802,57

97,62

800 785,42

781 802,57

97,62

0,00

0,00

0,00

85311

Rehabilitacja
społeczna
i
zawodowa
osób
niepełnosprawnych

544 180,09

544 179,99

99,99

544 180,09

544 179,99

99,99

0,00

0,00

0,00

85395

Pozostała działalność

256 605,33

237 622,58

92,60

256 605,33

237 622,58

92,60

0,00

0,00

0,00

93 154,00

93 111,46

99,95

93 154,00

93 111,46

99,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

853

854

Edukacyjna
Wychowawcza

Opieka

85401

Świetlice szkolne

74 820,00

74 777,46

99,94

74 820,00

74 777,46

99,94

0,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

18 334,00

18 334,00

100,00

18 334,00

18 334,00

100,00

0,00

0,00
0,00

17
.

855

Rodzina

5 883 478,82

5 870 934,62

99,78

5 883 478,82

5 870 934,62

99,78

0,00

Świadczenia rodzinne

4 150 040,64

4 147 646,27

99,94

4 150 040,64

4 147 646,27

99,94

0,00

0,00
0,00

85501

0,00
0,00

85502

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

85503

Karta Dużej Rodziny

1 527 593,76

1 517 445,51

99,33

1 527 593,76

1 517 445,51

99,33

0,00

770,42

770,42

100,00

770,42

770,42

100,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
85504

Wspieranie rodziny

178 406,00

178 406,00

100,00

178 406,00

178 406,00

100,00

0,00

0,00
0,00

85508

Rodziny zastępcze

14 433,00

14 432,18

99,99

14 433,00

14 432,18

99,99

0,00

0,00
0,00
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85513

18
.

19
.

20
.

900

Składki
na
ubezpieczenia
zdrowotne opłacane za osoby
pobierające
niektóre
świadczenia rodzinne zgodnie z
przepisami
ustawy
o
świadczeniach rodzinnych oraz
za osoby pobierające zasiłki dla
opiekunów
,
zgodnie
z
przepisami ustawy z dnia 4
kwietnia 2014 r. o ustaleniu i
wypłacie
zasiłków
dla
opiekunów
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska

12 235,00

12 234,24

99,99

12 235,00

12 234,24

99,99

0,00

0,00

1 328 110,45

1 238 803,85

93,27

1 277 610,45

1 238 803,85

93,27

50 500,00

0,00
0,00

0,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona
środowiska

123 219,00

119 981,37

97,37

123 219,00

119 981,37

97,37

0,00

0,00

0,00

90002

Gospodarka odpadami

408 944,00

379 652,30

92,83

408 944,00

379 652,30

92,83

0,00

0,00

0,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

476 435,00

470 178,56

98,68

476 435,00

470 178,56

98,68

0,00

0,00

0,00

90005

Ochrona
powietrza
atmosferycznego i klimatu

74 026,45

23 526,45

31,78

23 526,45

23 526,45

31,78

50 500,00

0,00

0,00

90013

Schroniska dla zwierząt

18 760,00

18 758,34

99,99

18 760,00

18 758,34

99,99

0,00

0,00

0,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

214 297,00

214 277,83

99,99

214 297,00

214 277,83

99,99

0,00

0,00

0,00

90095

Pozostała działalność

12 429,00

12 429,00

100,00

12 429,00

12 429,00

100,00

0,00

0,00

0,00

1 602 569,39

1 602 144,65

99,97

144 854,39

144 429,65

99,70

1 457
715,00

1 457 715,00

100,0
0

921

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
92116

Biblioteki

88 000,00

87 995,85

99,99

88 000,00

87 995,85

99,99

0,00

0,00

0,00

92105

Pozostałe zadania w zakresie
kultury

24 960,00

24 960,00

100,00

24 960,00

24 960,00

100,00

0,00

0,00

0,00

92109

Domy i ośrodki
świetlice i kluby

1 489 609,39

1 489 188,80

99,97

31 894,39

31 473,80

98,68

1 457
715,00

1 457 715,00

100,0
0

Kultura fizyczna

65 100,00

63 385,68

97,36

65 100,00

63 385,68

97,36

0,00

0,00

0,00

92601

Obiekty sportowe

40 100,00

38 385,68

95,72

40 100,00

38 385,68

95,72

0,00

0,00

0,00

92605

Zadania z
fizycznej

25 000,00

25 000,00

100,00

25 000,00

25 000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

28 820 170,40

27 154 444,20

94,22

22 008 409,97

21 390 153,10

97,19

6 811
760,43

5 764 291,10

84,62

926

Razem

kultury

zakresu

,

kultury

3.WSKAŹNIKI BUDŻETOWE GMINY KSIĄŻ WIELKI ZA 2019 ROK.
1.Wskaźnik Wb1 – udział dochodów bieżących w dochodach ogółem
Db

𝑊𝑏1 = Do gdzie Db-Dochody bieżące ( dochody niebędące dochodami majątkowymi )
Do –Dochody ogółem
23 657017,92
Dla 2019roku 𝐷𝑏1 = 24750712,15 = 95,59%
Wskaźnik Wb1 wskazuje , że w 2019 roku w Gminie Książ Wielki 95,59 % dochodów ogółem stanowią dochody
bieżące .Dla porównania w 2018 r, wskaźnik wynosił 87,37%.
2.Wskaźnik Wb2 – udział dochodów własnych w dochodach ogółem
Dw
𝑊𝑏2 = Do gdzie Dw-Dochody własne ( be subwencji i dotacji)
Do –Dochody ogółem
7 596 084,17
Dla 2019roku
𝐷𝑏2 = 24 750 712,15 = 30,69 %
Wskaźnik Wb2 = 30,69% wskazuje jaką część dochodów ogółem stanowią dochody własne. Dla porównania
w 2018 r, wskaźnik wynosił 28,44%.
3. Wskaźnik Wb3 – udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem
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No

𝑊𝑏3 =
gdzie No-Nadwyżka operacyjna (dodatnia wartość wyniku bieżącego będącego różnicą
Do
dochodów bieżących i wydatków bieżących )
Do –Dochody ogółem
2 266 864,82
Dla 2019roku
𝐷𝑏3 =
= 9,16 %
24 75−712,15

Dodatnia wartość wyniku bieżącego ( 2 266 864,82 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 9,16% 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%.
4. Wskaźnik Wb4 – udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem
Wm
𝑊𝑏4 =
gdzie: Wm -Wydatki majątkowe
Wo
Wo –Wydatki ogółem
5 764 291,10
Dla 2019roku
𝐷𝑏4 =
= 21,23%
27 154 444,20

Wskaźnik Wb4 dla Gminy Książ Wielki wskazuje ,że 21,23 % wydatków ogółem stanowią wydatki majątkowe
. Dla porównania w 2018 r, wskaźnik wynosił 31,26%.
5. Wskaźnik Wb5– obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń.
Ww
𝑊𝑏5 = Wb gdzie: Ww -Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Wb –Wydatki bieżące ( wydatki niebędące wydatkami majątkowymi)
9 351 038,42
Dla 2019roku
𝐷𝑏5 = 21 390 153,10 = 43,72 %
Wskaźnik Wb5 dla Gminy Książ Wielki wskazuje ,że 43,72% % wydatków bieżących stanowią wydatki na
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń . Dla porównania w 2018 r, wskaźnik wynosił 44,38%.
6. Wskaźnik Wb6 – udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem
No+Sm
𝑊𝑏6 = Do
gdzie No-Nadwyżka operacyjna , Sm –Dochody ze sprzedaży majątku
Do –Dochody ogółem
2 266 864,82+63 813,30
Dla 2019roku
𝐷𝑏6 =
= 9,42%
24 750 712,15
Wartość wskaźnika Wb6 = 9,42 % daje informację , że Gmina Książ Wielki wypracowuje nadwyżkę
operacyjną . Dla porównania w 2018 r, wskaźnik wynosił 10,82%.
7. Wskaźnik Wb7 – wskaźnik samofinansowania gminy
No+Dm
𝑊𝑏7 =
gdzie No-Nadwyżka operacyjna , Dm –Dochody majątkowe
Wm
Wm –Wydatki majątkowe
2 266 864,82+1 093 694,23
Dla 2019roku
𝐷𝑏7 =
= 58,30%
5 764 291,10
Wartość wskaźnika Wb7 = 58,30 % 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%.
3.4.WSKAŹNIKI NA MIESZKAŃCA - GMINY KSIĄŻ WIELKI
1.Wskaźnik WL1 – Transfery bieżące na mieszkańca
Tb

𝑊𝐿1 = L gdzie Tb-Transfery bieżące (subwencja ogólna i dotacje bieżące)
L –Liczba mieszkańców stale zamieszkujących Gminę Książ Wielki
17 596 084,17
Dla 2019roku
𝑊𝐿1 =
= 3 412,08 𝑧ł
5157

14

Raport o Stanie Gminy KsiĄŻ Wielki 2019 r.
Wartość wskaźnika WL1= 3 412,08zł daje informację ,ile na 1 mieszkańca gmina Książ Wielki otrzymuje
środków z zewnątrz. Dla porównania w 2018 r, wskaźnik wynosił 2 728,87 zł.
2. Wskaźnik WL2 – Nadwyżka operacyjna na mieszkańca
No
𝑊𝐿2 = L gdzie No-Nadwyżka operacyjna
L –Liczba mieszkańców stale zamieszkujących Gminę Książ Wielki
2 266 864,82
Dla 2019roku
𝑊𝐿2 =
= 439,57 𝑧ł
5157
Wartość wskaźnika WL2 daje informację , że na 1 mieszkańca Gminy Książ Wielki przypada 439,57 zł
nadwyżki operacyjnej. Dla porównania w 2018 r, wskaźnik wynosił 498,61 zł
3. Wskaźnik WL3–Zobowiązania ogółem na mieszkańca
Zo
𝑊𝐿3 =
gdzie Zo-Zobowiązania wg tytułów dłużnych ( pożyczki i emisja papierów wartościowych)
L
L –Liczba mieszkańców stale zamieszkujących Gminę Książ Wielki
11 000 000,00
Dla 2019roku
𝑊𝐿3 =
= 2 133,03𝑧ł
5157
Wartość wskaźnika WL3 daje informację , że na 1 mieszkańca Gminy Książ Wielki przypada 2 133,03zł
zobowiązań wg tytułów dłużnych. Dla porównania w 2018 r, wskaźnik wynosił 1 556,48 zł.
3.5.WSKAŹNIKI DLA ZOBOWIĄZAŃ W/G TYTUŁÓW DLUŻNYCH GMINY KSIĄŻ WIELKI
1. Wskaźnik WZ1 – udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem
Zo
𝑊𝑍1 = Do gdzie: Do –Dochody ogółem
Zo –zobowiązania wg tytułów dłużnych
11 000 000,00
Dla 2019roku
𝐷𝑍1 = 24 750 712,15 = 44,45%
Wskaźnik WZ1 dla Gminy Książ Wielki wskazuje ,że zadłużenie budżetu sięga 44,45 % dochodów ogółem. Dla
porównania w 2018 r, wskaźnik wynosił 33,61%.
2. Wskaźnik WZ2 – obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia
O+R
𝑊𝑍2 = 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
294 894,88+2 060 978,00
Dla 2019 roku
𝐷𝑍2 =
= 9,52%
24 750 712,15

Wskaźnik WZ2 dla Gminy Książ Wielki wskazuje ,że z budżetu roczne 9,52 % dochodów ogółem przeznaczane
jest na obsługę zadłużenia . Dla porównania w 2018 r, wskaźnik wynosił 9,52%..
3. Wskaźnik WZ3 – obciążenie dochodów własnych obsługą zadłużenia
O+R
𝑊𝑍3 = 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
294 894,88+2 060 978,00
Dla 2019 roku
𝐷𝑍3 =
= 31,02%
7 596 084,17
Im większa jest wartość tej relacji , tym większe jest ryzyko wystąpienia niewypłacalności Gminy. Dla
porównania w 2018 r, wskaźnik wynosił 25,02%.
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
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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 7. Skutki finansowe polityki dochodowej gminy Książ Wielki w zakresie dochodów podatkowych za
lata 2018-2019 .

Rok

Skutki
Skutki
decyzji
Skutki obniżenia górnych udzielonych ulg i wydanych przez
stawek podatków
zwolnień
Wójta –umorzenia

Razem skutki
finansowe

Ogółem
podatkowe

dochody % 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 %

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań rocznych Rb –PDP za lata 2018-2019
4.Ocena zadłużenia gminy Książ Wielki
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. Gmina Książ Wielki inwestując w obiekty użyteczności publicznej zaciągnęła
pożyczki i kredyty . Spłatą rat kapitałowych kredytów i pożyczek obciążone są budżety gminy do 2030 roku.
Prognoza spłat zadłużenia długoterminowego obrazuje kształtowanie się ustawowego z art. 114ustawy o
finansach publicznych . Od 2014 roku wskaźnik ten systematycznie się obniża ,z 37,02 % w 2014 roku do 25,1
% w 2017 roku. Podjęte decyzje inwestowania w Rewitalizację Książa Wielkiego wymusza wzrost wskaźnika
zadłużenia do 37% w roku 2019 po czym zaczyna spadać systematycznie do 0,00 % w roku 2030.
Tabela 8.Kształtowanie się skumulowanego długu publicznego gminy Książ Wielki w latach 2019-2030 na
koniec danego roku .
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2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1100000

1177260

1177260

9 000 00

7 500 00

6 000 00

5 000 00

4 000 00

3 000 00

2 000 00

1 000 0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

00

42,87%

30,73%

38,20%

32,64%

28,19%

22,56%

18,80%

15,04%

11,28%

7,52%

3,76%

0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie WPF za lata 2019-2030

Zobowiązania finansowe z tytułu emisji obligacji komunalnych Gminy Książ Wieki na 31.12.2019 rok
wynosiły ogółem 11 000 000,00 zł.
Emisja obligacji komunalnych Gminy Książ Wielki przez DNB Bank Polska S.A. w Warszawie ul. Postępu
15 C Umowa Emisji z dnia 05 .12.2012r. kwota 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 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 .
5.WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH, OPŁAT LOKALNYCH I NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W
ROKU 2019
Gmina Książ Wielki posiada podpisane umowy cywilnoprawne z 2025 odbiorcami wody z wodociągów
komunalnych. W 2019 wystawiono 121 faktury osobom prawnym na kwotę 190 851,42 zł oraz 5744 faktur
osobom fizycznym na kwotę 629 866,72 zł.
Tabela 9.Zaległości z tytułu umów cywilnoprawnych na 31.12. 2019r.
Zaległości za wodę Za
usługi Za czynsze
Za ścieki
komunalne
Osoby fizyczne
90 386,92
17 120,62
26 140,04
9 939,30
Osoby prawne
4 795,01
161,91
2 176,82
2 784,96
RAZEM
95 181,93
17 282,53
28 316,86
12 724,26
SUMA
153 505,58
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań Rb 27 za 2019r.

W 2019 roku wystawiono 197 wezwań do zapłaty za wodę na kwotę 137.103,56 zł. Wysłano 122 wezwań do
zapłaty za wywóz nieczystości na kwotę 9.249,88 zł.
W gminie Książ Wielki na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych na 31.12.2019 objętych było 4570
podatników .Zaległości posiada 277 podatników .Wysłano 377 upomnienia na kwotę 60.239,91zł z których
wpłacono w 2019r -29.184,59 zł . Wystawiono do Urzędu Skarbowego 39 tytułów wykonawczych na łączną
kwotę 12.954,20 zł.
Tabela 10.Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych na 31.12. 2019r.
Podatek
od Podatek
nieruchomości
rolny
Osoby fizyczne
Osoby prawne
RAZEM
SUMA

70 454,16
119 690,00
190 144,16

Podatek
leśny

79 363,30
419,00
7 938,60
0,00
87 301,90
419,00
434 378,90

Podatek
od
środków
transportowych
66 629,42
42 877,00
109 506,42

Za odpady
komunalne
47 007,42
0,00
47 007,42

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań Rb 27 za 2019r
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Tabela 11.Wykonanie dochodów z łącznego podatku ( rolny , od nieruchomości i leśny) w Gminie Książ
Wielki na 31.12.2019r.
Poza terenem
ANTOLKA
BOCZKOWICE
CISIE
CISIA WOLA
CZĘSTOSZOWICE
GIEBUŁTÓW
GŁ WRZOSY
GŁ. STARA WIEŚ
KONASZÓWKA
KOL.KSI.MAŁY
KRZESZÓWKA
KSIĄZ MAŁY
KSIĄŻ WIELKI
ŁAZY
MAŁOSZÓW
MIANOCICE
MOCZYDŁO
RZĘDOWICE
TOCHOŁÓW
TRZONÓW
WIELKA WIEŚ
ZARYSZYN
Razem

%
ZAL. POCZ.
PRZYPIS
ODPIS
WPŁATY
ZWROT
WYKONANIE ZAL. KOŃCOWA
0,00
1 101,00
159,00
629,00
0,00
66,77%
313,00
1 425,92
77 712,00
2 138,00
76 215,39
141,00
98,80%
925,53
4 785,10

92 516,00

3 354,00

90 311,10

78,00

96,05%

3 714,00

8 211,57

46 290,00

2 588,02

45 950,86

2 096,00

84,48%

8 058,69

4 508,16

38 457,00

363,00

38 529,96

0,00

90,44%

4 072,20

3 211,08

41 062,00

1 041,70

42 021,98

256,00

96,61%

1 465,40

8 109,35

82 257,00

2 758,81

82 195,74

0,00

93,82%

5 411,80

5 640,10

77 394,00

2 991,00

74 874,00

1 270,40

91,95%

6 439,50

3 322,08

33 679,00

1 535,00

32 313,04

0,00

91,11%

3 153,04

713,35

81 618,00

3 658,00

77 597,39

265,20

98,30%

1 341,16

8 209,41

52 030,00

4 711,04

51 097,20

55,00

91,92%

4 486,17

1 741,57

58 298,00

2 482,00

52 603,40

125,00

91,18%

5 079,17

236,90

67 754,00

499,50

66 786,00

152,00

98,73%

857,40

43 841,27

244 514,00

11 346,00

238 482,09

869,50

85,78%

39 396,68

7 095,26

43 576,00

2 145,40

42 555,77

555,90

86,55%

6 525,99

-16,54

34 164,00

886,00

31 973,26

176,00

95,60%

1 464,20

3 954,58

41 172,00

3 291,58

39 356,50

301,00

93,36%

2 779,50

8 486,86

224 327,00

40 122,91

184 791,36

204,00

95,79%

8 103,59

3 698,43

66 547,00

955,00

67 367,40

252,00

96,86%

2 175,03

1 751,60

62 650,00

2 322,80

60 678,00

958,00

96,20%

2 358,80

6 134,40

71 384,00

1 819,00

69 952,50

158,50

92,20%

5 905,40

233,52

46 772,00

677,00

45 983,30

79,00

99,08%

424,22

16 331,15

103 135,00

1 705,77

92 827,96

83,00

78,76%

25 015,42

141 625,12 1 688 409,00

93 550,53

1 605 093,20

8 075,50

91,75%

139 465,89

IV. STAN MIENIA GMINY KSIĄŻ WIELKI
1.ROZWÓJ GOSPODARCZY GMINY KSIĄŻ WIELKI
W 2019 roku zarejestrowano poprzez Urząd Gminy w Książu Wielkim 10 nowych przedsiębiorców, w tym: 5
zamieszkałych na terenie Gminy Książ Wielki i mających jednocześnie stałe miejsce wykonywania działalności
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na terenie Gminy Książ Wielki, 2 zamieszkałych na terenie Gminy Książ Wielki, nieposiadających stałego
miejsca wykonywania działalności, 3 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:
49.32.Z- Działalność taksówek osobowych (2 przedsiębiorców), 41.20.Z- Roboty budowlane związane ze
wznoszeniem budynków mieszkalnych ( 2 przedsiębiorców), 47.24.Z- Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast,
wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach ( 2 przedsiębiorców)
W 2019 r. wpisu o zakończenie działalności gospodarczej, poprzez Urząd Gminy
w Książu Wielkim dokonało 13 przedsiębiorców, w tym 11 posiadających stałe miejsce wykonywania
działalności na terenie Gminy Książ Wielki.
Najczęstszym przeważającym przedmiotem działalności wyrejestrowanych podmiotów było: 47.25.Z –
Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach (3 przedsiębiorców), 47.29.Z- Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach ( 3 przedsiębiorców), 47.11.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona w
niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych ( 2
przedsiębiorców), 47.24.Z- Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach ( 2 przedsiębiorców), 56.30.Z- Przygotowywanie i podawanie
napojów (2 przedsiębiorców), 56.10.A- Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne ( 2
przedsiębiorców), 47.78.Z- Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach ( 2 przedsiębiorców)
Tabela 12.Klasyfikacja firm według rodzajów prowadzonej działalności gospodarczej w gminie Książ Wielki.
Rodzaj działalności

Liczba firm

Handel hurtowy : naprawa pojazdów
samochodowych , wyłączając motocykle
Budownictwo

63

%
28%

52

23,11%

Transport i gospodarka magazynowa

32

14,22%

Przetwórstwo przemysłowe

13

5,78%

12

5,33%

10

4,45%

Rolnictwo , leśnictwo , łowiectwo i rybactwo

7

3,11%

Pozostała działalność usługowa

8

3,56%

Działalność w zakresie usług administrowania i
działalność wspierająca
Działalność związana z zakwaterowaniem i
usługami gastronomicznymi
Informacja i komunikacja

8

3,56%

5

2,22%

4

1,78%

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

3

1,33%

Działalność profesjonalna , naukowa
techniczna
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

i
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Działalność związana z obsługą
rynku
nieruchomości
Dostawa wody ;gospodarowanie ściekami i
odpadami
oraz działalność związana z
rekultywacją
Edukacja

3

1,33%

2

0,89%

2

0,89%

Administracja publiczna
gospodarcza i społeczna
Razem

1

0,44%

oraz

polityka

225

100%

2.Stan mienia komunalnego Gminy Książ Wielki
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 01 stycznia 2019 r. kwotę łączną 70 826 528,91
zł. Po uwzględnieniu zużycia w postaci umorzenia, wartość netto tego mienia stanowiła kwotę łączną
36 220 768,33 zł . Na dzień 31 grudnia 2019r. wartość netto stanowi kwotę 32 058 314,23 co daje spadek
( po uwzględnieniu umorzenia) o kwotę 4 162 454,10 zł.
Tabela nr 13. Wartość środków trwałych i pozostałych środków trwałych na 31.12.2019r.
Wartość
Wyszczególnienie
Stan na 01.01.2019 r.
Stan na 31.12.2019r.
Planowany
stan
31.12.2020

Wartość brutto
70 826 528,91
67 889 197,89
na 67 954 081,56

Umorzenie
34 605 760,58
35 780 883,66
37 860 680,69

netto
36 220 768,33
32 058 314,23
30 098 400,87

Stopień
umorzenia
48,85%
52,70%
55,71 %

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. umorzenie środków trwałych będących w użytkowaniu przez
wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Książ Wielki, stanowiło kwotę łączną 35 780 883,66 zł, co
wskazuje, że stopień ich umorzenia wyniósł 52,70%.
Tabela nr 14.Mienie Gminy Książ Wielki- w podziale na jednostki organizacyjne wg formy dysponowania w
wartości brutto na dzień 31.12.2019r.

l.
p

Nazwa jednostki

Grunt
y

organizacyjnej

Grunty

Budynki i
budowle

Wartość
Pow.

1.

Urząd Gminy

Inne
środki

196,06
78

Pozostał
e
aktywa

Razem

50 103
255,54

2 296
094,79

1 135
031,83

56 380
035,97

Podstaw
a prawna

Dyspo
no-

trwałe

2.845
653,81

Formy

wania
Własn
ość

W
Książu
Wielkim
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2.

Szkoła
Podstawowa w
Antolce

0,00

0,00

22 315,69

289
318,89

8 006,56

319 641,
14

3.

Centrum Usług
Wspólnych
Książu Wielkim
Zespół SzkolnoPrzedszkolny

---

---

----

18 934,
60

70
475,08

89
409,68

1,5667

125
596,00

7
211
921,05

327
949,25

12
859,00

7 678
325,30

4.

5.

7.

8.

9.

10
.

W
Książu
Wielkim
Szkoła
Podstawowa
W Książu Małym
Publiczny Zakład
Opieki
Zdrowotnej w
Książu Wielkim
Warsztaty
Terapii
Zajęciowej
w
Rzędowicach
Gminny Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w
Książu Wielkim
Biblioteka
Publiczna
w
Książ u Wielkim
Razem

Trwał
y
Zarząd
Trwał
y
Zarząd
Trwał
y

D.RR.VIII
.SJ.7723/
2-7/03

A.N.2245
/97

Zarząd
0,9728

38.920,0
0

461 817,64

140
293,08

5 917,27

646
947,99

Trwał
y

0,3961

39.610,0
0

2 255
029,75

207
929,40

32
547,18

2.535
116,33

Zarząd
Trwał
y

---

---

---

94
322,39

400,16

94
722,55

Zarząd
własn
ość

---

---

---

12
521,52

92
937,68

105
459,20

własn
ość

---

---

---

25.976,
37

13.563,
36

39.539,7
3

własn
ość

199,00
34

3 049
779,81

60 054
339,67

3 413
340,29

1
371
738,12

67 889
197,89

D.RR.VIII
.SJ.7723/
2-6/03
A.N.2610
/95

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Informacji o stanie mienia komunalnego za 2019 r.
1.1.Grunty.
Łączna wartość gruntów Gminy Książ Wielki wynosi na dzień 31.12.2018 r. 3 026 182,04 zł i
zwiększyła się o kwotę 110 248,18 Wg prowadzonej ewidencji gruntów wynika, że Gmina Książ Wielki według
stanu na 31.12.2019. posiadała gruntów ogółem 198,8502 ha, co w porównaniu do stanu na
01.01.2018r.stanowiło zwiększenie o 11,0117 ha.
Tabela nr 15. Powierzchnia gruntów z zasobu Gminy Książ Wielki .
L.P. Miejscowość
1.
2.
3.

Antolka
Boczkowice
Cisie

Stan
na
dzień
01.01.2019[ha]
5.1060
11.2413
3,6156

4.
5.
6.
7.

Cisia Wola
Częstoszowice
Giebułtów
Głogowiany

8,7421
10.3606
20,7400
3,6750

Stan
na
dzień
01.01.2019[ha]
5.0730
11.2413
3,7570

Dynamika [%]

8,7421
10.3636
20,9211
3,6750

100 %
100,02 %
100 ,87%
100 %

99,35%
100 %
103,91 %
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Konaszówka
Krzeszówka
Książ Mały Kolonia
Książ Mały
Książ Wielki
Łazy
Małoszów
Mianocice
Moczydło
Rzędowice
Tochołów
Trzonów
Wielka Wieś
Zaryszyn
Razem

8,0214
14,7036
7,6418
6,9594
11.3011
1,3247
5,3700
23,2912
13,8923
12,9382
4,3764
0,3700
11,8965
13,3990
198,8502

8,0214
14,6996
7,6418
7.9808
11,3011
1,3247
5,3700
23,2912
13,8923
12,7594
4,4433
0,3700
11,7085
13,3990
199,0034

100 %
99,97 %
100 %
114,67 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
98,61 %
101,52 %
100 %
98,41 %
100 %
100,08%

1.2.Infrastruktura wodociągowa
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 .
❖ 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 .
1.3. Oczyszczalnie ścieków
Do niej podłączona jest sieć kanalizacyjna o długości 12.2 km. Przyłączonych jest 185 budynków tym 262
gospodarstw domowych. 544 gospodarstwa wyposażone są w wybudowane przez Gminę przydomowe
oczyszczalnie ścieków a po okresie trwałości projektu PROW i zgodnie z wcześniejszą umową zostały
użytkownikom sprzedane
1.4. Infrastruktura drogowa
W posiadaniu gminy znajdują się 4 mosty – 218 m2 . 77,960 km dróg gminnych w tym:54,350 km dróg
asfaltowych o powierzchni 190 225m²
❖ 11,000 km dróg tłuczniowych o powierzchni 38 500 m²
❖ 12,600 km dróg gruntowych o powierzchni 44 100 m²
❖ wraz z kanalizacją deszczową, chodniki oraz oświetlenie parkowe oraz uliczne.
❖ Przy drogach gminnych znajduje się 15 wiat przystankowych ,
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
1.5.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)
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❖ 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 .
1.6. Wyposażenie Gospodarki Komunalnej
Gospodarka komunalna działa przy Urzędzie Gminy jest: wyposażona :
❖ samochód osobowo – dostawczy marki Mercedes
❖ samochód IVECO DAOLY.
❖ ciągnik rolniczy Ursus – 912 wraz z trzema przyczepami ,
❖ beczką asenizacyjną ,
❖ pługiem do odśnieżania,
❖ ciągnik FENDT 312 z beczką asenizacyjną ,
❖ spychacz typu DT-75 ,
❖ kosiarka ciągnikowa ,
❖ kosiarka samobieżna ,
❖ walec drogowy.
1.7. 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.
3 budynki Szkół, Przedszkole Samorządowe i sala gimnastyczna oddane w trwały zarząd.
Tabela 16.Wartości niematerialne i prawne NA 31.12.2019R.
Stany WNiP oraz
plany
Ilość

Wartość brutto

Umorzenie

Wartość netto

Stopień
umorzenia

na dzień:
01.01.2019r.

390

195 171,26

193 366,83

1 804,43

99,07%

31.12.2019 r.

371

186 522,06

184 717,63

1 804,43

99,04%

Plan na31.12.2020

373

189 974,88

189 974,88

0,00

100%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Informacji o stanie mienia komunalnego za2019r.

2.2.Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.
Tabela nr 17.Dochody z użytkowania majątku Gminy Książ Wielki.
Wykonanie za Zmiana +/Wyszczególnienie

2018r

Dochody z dzierżawy i najmu

206 556,25

-8 235,48

Wykonanie za

% wykon. planu

2019 r.

rocznego

198 320,77

99,16%
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Dochody

z

wieczystego

572,63

-79,65

492,98

94,81%

użytkowania
Dochody ze sprzedaży mienia
Dochody

z

usług

komunalnych

świadczonych

12 900,00
92 989,99

+50 013,30

63 813,30

100,1%

-16 661,37

76 328,62

63,61%

+268,75

3 055,64

99,99%

342 011,31

91,54%

sprzętem gminnym
Dochody

z

dzierżawy

2 786,89

obwodów łowieckich
Razem

315 805,76

+26 205,55

Za 2019 r. dochody z majątku gminy uzyskano łącznie w wysokości 342 011,31 zł, realizując plan w 91,54 %,
w stosunku do wykonania za 2018 r. stanowi wzrost tych dochodów o 26 205,55zł.
Wierzytelności przysługujące Gminie Książ Wielki .
Gmina Książ Wielki na 31 grudnia 2019 roku posiada 162 335,09 zł należności wymagalnych
tytułu
podpisanych umów cywilnoprawnych
3.ZREALIZOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE W 2019 ROKU
Tabela 17. Zadania inwestycyjne przyjęte na stan środków trwałych w 2019 roku.
Lp Mienie komunalne gminy Książ Wielki
Uzyskane
Zwiększenia
.
dofinansowanie
majątku
trwałego
1. Zakup działek w Giebułtowie pod drogę
0,00
15 873,71
2. Budowa świetlicy wiejskiej w Mianocicach
500 000,00
1 488 393,20
3. Zakupiono działkę w Rzędowicach pod ujęcie wody
0,00
19 434,06
4. Budowa drogi do pól Pokusa -Konaszówka
100 000,00
219 345,63
5. Zakupiono klimatyzację do Urzędu gminy w Książu 0,00
11 746,50
Wielkim
6. Zakupiono klimatyzację
do Gminnego Ośrodka 0,00
19 655,40
Pomocy Społecznej w Książu Wielkim
7.
8.

Zakupiono klimatyzację
do Centrum Usług 0,00
Wspólnych w Książu Wielkim
Zakupiono piec CO w Szkole Podstawowej w Książu 0,00
Małym

19 114,20
29 158,33
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FOT. 1 Droga dojazdowa do pól Konaszówka-Pokusa
Stopień
zawansowania
realizacji
wieloletnich na 31 12.2019r.

programów

Wieloletnia Prognoza Finansowa została
przyjęta Uchwałą Rady Gminy W Książu Wielkim
nr III/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku oraz
zmieniona Uchwałą nr V/37/2019 z 09 kwietnia
2019r. Uchwałą nr VI/49/2019 z 10 maja 2019r.
,Uchwałą nr VII/61/2019 z 25 czerwca 2019r. .
Uchwałą nr XI/89/2019 z 04 grudnia 2019r.
,Uchwałą nr XII/94/2019 z 28 grudnia 2019r. ,ze
względu na planowane zadłużenie i jego spłatę
prognoza obejmowała okres od 2019-2030 roku.
Przedsięwzięcia zawarte w powyższej Uchwale
zostały zrealizowane w 2019roku w następujący
sposób:
Tabela18 . Przedsięwzięcia o których mowa w art.
226, ust.4
pkt 1 ufp- wydatki majątkowe realizowane przez
Gminę Książ Wielki w 2019 roku, w tym z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej to:

Lp.

I

1.

2.

3.
Suma

Nazwa i cel przedsięwzięcia

Jednost
ka

Umowy, o których mowa w art. 226,
ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)
Zwiększenie
wykorzystania
odnawialnych źródeł energii pn. „
UG
Eksporterzy na rzecz słonecznej energii
Małopolski „
PROW 3.4. Odnowa i Rozwój Wsi.
Budowa świetlicy wiejskiej we wsi: UG
Mianocice
Rewitalizacja przestrzeni publicznej i
UG
społecznej Książa Wielkiego
X

Okres
realizacj
i

20172021

Limity wydatków
Łączne
nakłady
Wykonane
finansowe Planowane
wydatki
wydatki na %
2019
31.12.2019
wykonania

3692735,6
6

0,00

0,00

Limit zobowiązań

0%
3 692 735,66

20172019

1487715,0
0

1 457 715,00 1 457 715,00 100

20162020

9708
446,94

3 537 060,08 2 540 137,92 71,81

X

14888897,
4 994 775,08 3 997 852,92 80,04
60

1 457 715,00
8 909 885,00
14060 335,66

1.Fotovoltanika – kolektory słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej .Łączne nakłady finansowe to
kwota 3 692 735,66 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia lata 2017-2021. Na rok 2019 zaplanowano kwotę 0,00
zrealizowano 0,00 co stanowi 0% realizacji planu rocznego.
2.PROW3.4 Odnowa i Rozwój wsi. ” . PROW 3.4. Odnowa i Rozwój Wsi. Budowa świetlicy wiejskiej we wsi:
Mianocice. Łączne nakłady finansowe to kwota 1 487 715,00zł. Okres realizacji przedsięwzięcia lata 20172019. Na rok 2019 zaplanowano kwotę 1 457 715,00, zrealizowano 1 457 715,00 co stanowi 100% real
3.Rewitalizacja przestrzeni publicznej i społecznej Książa Wielkiego. Łączne nakłady finansowe to kwota
9.708.446,94zł. Okres realizacji przedsięwzięcia lata 2016-2020. Na rok 2019 zaplanowano kwotę 3 537
060,08, zrealizowano 2 540 137,92 co stanowi 71,81 % realizacji planu roczne.

25

Raport o Stanie Gminy KsiĄŻ Wielki 2019 r.

FOT.

Świetlica

w

Mianocicach

Tabela 19 . Przedsięwzięcia o których mowa w art. 226, ust.4 pkt 1 ufp- wydatki bieżące realizowane przez
Gminę Książ Wielki w 2019 roku w tym z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Jednostka
org.

Okres
realizacji

Lp.

Nazwa i cel przedsięwzięcia

1.

Gminny
Ośrodek
Poddziałanie 9.1 RPOWM „Rozwijaj się
Pomocy
2019z gmina Książ Wielki ”Kompleksowa
Społecznej w 2021
aktywizacja społeczno-zawodowa
Książu
Wielkim

Suma

X

X

Łączne
nakłady
finanso
we

Limity wydatków
Wykonanie
Plan na na
2019
31.12.2019

%
wykona
nia

970755,
00

125531,
81

100

125 531,81

Limit zobowiązań

970 755,00
970 755, 125531,
00
81

125 531,81

100

970 755,00

1.Poddziałanie 9.1 RPOWM „Rozwijaj się z gmina Książ Wielki ”Kompleksowa aktywizacja społecznozawodowa . Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację zadania jest Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Książu Wielkim. Okres realizacji przedsięwzięcia lata 2019-2021.
Łączne nakłady finansowe to kwota 970 755,00 zł. Na rok 2019 zaplanowano kwotę
zrealizowano 125 531,81 co stanowi 100 % realizacji przedsięwzięcia.

125 531,81

Z budżetu Gminy Książ Wielki została przekazana dotacja dla Starostwa Powiatowego w Miechowie na
realizację Odcinka drogi nr 1217 Książ Wielki –Książ Mały –Moczydło w kwocie 1 425 110,55 zł.
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FOT. Droga Moczyło –Krzeszówka –Książ Mały

3. PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY KSIĄŻ WIELKI W ROKU 2019
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 20.Zasób mieszkaniowy Gminy Książ Wielki obejmował następujące mieszkania:
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Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Adres

Liczba lokali szt.

Ul. Krakowska 9
Ul. Podzamcze 3
Ul. Morawca 3
Ul. Rynek 8
Ul. Rynek 9
Ul. Rynek 10
Ul. Warszawska 1
Ul. Warszawska 3
Ul. Warszawska 5
Ul. Warszawska 7
Wielka Wieś 48
Antolka 12
Antolka 13
Książ Mały 59
Moczydło 32
Cisie 34
Razem

4
5
1
1
2
2
2
2
1
1
7
2
2
4
3
1
41

Liczba izb
szt.
8
7
4
2
4
4
4
5
2
3
16
4
8
10
7
3
99

Powierzchnia
użytkowa ogółem m2
154,2
116,26
54,4
32,2
78,0
136,8
59,15
97,5
48,0
44,0
350,20
41,00
143,90
172,00
116,26
66,90
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.
FOT.2 Obszar zdegradowany na terenie gminy Książ Wielki.
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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. Książ Wielki-Rynek
Tabela 21. 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)

2.

Budowa placu zabaw w Książu Małym
działka nr 101.

RPO WM (Rewitalizacja)

Budowa boiska w Książu Małym, działka nr
101.

Gmina Książ Wielki
RPO WM (Rewitalizacja)

Gmina Książ Wielki

3.

Nie
wykonane
na
wskutek
sprzeciwu
mieszkańców
Częściowo
wykonane/siłownia /–
zadanie wykonane z
KGW Książ Wielki
Nie wykonane
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4.

5.
6.

7.

8.

9.

Lp.

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).
Realizacja programu Senior - WIGOR.
Budowa przedszkola w Antolce, działka nr
28/3.
Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej,
działka
787/1
w Książu Wielkim.
Realizacja działań wymienionych w
Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych
Odnowa wsi Mianocice, Książ Mały Kol.,
Łazy, Trzonów, Głogowiany/Rzędowice,
Krzeszówka poprzez remont świetlic
wiejskich.

ZADANIE

Gmina Książ Wielki
MPIPS
Mieszkańcy Gminy
RPO WM

Inwestycja w trakcie
realizacji . zakończenie
lipiec 2020r.

Gmina Książ Wielki
MPIPS, Mieszkańcy Gminy
Gmina Książ Wielki
RPO WM (Rewitalizacja)
Gmina Książ Wielki
Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa
2016-2020.

Realizacja w 2020r.

Gmina Książ Wielki
MPIPS, RPO WM

Realizacja ciągła
(GOPS)

Gmina Książ Wielki
PROW (Odnowa wsi)

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Nie wykonane

Nie wykonane

Wybudowano Świetlicę
w Mianocicach. Remonty
świetlic wykonano w
Trzonowie
,w
Rzędowicach,
Głogowianach-Stara
Wieś
STAN REALIZACJI

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

1.

2.

3.

4.

5.

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).
Termomodernizacja budynku Urzędu
Gminy Książ Wielki, ul. Warszawska 17,
działka nr 701/3.
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej
w Książu Małym, Książ Mały 59, działka nr
101.
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i
Gimnazjum oraz Przedszkola w Książu
Wielkim, ul. Reja 4, działka nr 804/2.
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej
z biblioteką
i Punktem Przedszkolnym w Antolce,
Antolka 13, działka nr 28/3.

Gmina Książ Wielki
RPO WM (Rewitalizacja)

Wykonano
termomodernizację
budynków mieszkalnych
w Książu Wielkim na ul
Krakowskiej 9 oraz w
Książu Małym 59 .
Realizacja pozostałych w
2020r.

Gmina Książ Wielki
RPO WM (Rewitalizacja)

Realizacja w 2020r.

Gmina Książ Wielki
RPO WM (Rewitalizacja)

Nie zrealizowano

Gmina Książ Wielki
RPO WM (Rewitalizacja)

Nie zrealizowano

Gmina Książ Wielki
RPO WM (Rewitalizacja)

Inwestycja wykonana w
2018r.
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6.

7.

8.

9.

Lp.

Budowa pro konsumenckiej mikro
instalacji
fotowoltaicznej
w 300 gospodarstwach domowych na
terenie Gminy Książ Wielki.
Rozwój OZE na terenie Gminy Książ Wielki
poprzez
wykonanie
instalacji
fotowoltaicznych
w
obiektach
użyteczności publicznej.

Gmina Książ Wielki
RPO WM

Gmina Książ Wielki
RPO WM

Demontaż i bezpieczne składowanie
wyrobów zawierających azbest z obszaru
województwa małopolskiego

Gmina Książ Wielki
Mieszkańcy Gminy
Szwajcarsko
- Polski Program
Współpracy

Kompleksowa
poprawa
stanu
wyposażenia
w infrastrukturę wod. - kan. (przydomowe
oczyszczalnie ścieków 60-100 szt.; ciągnik
i beczka asenizacyjna; wodociągi w Książu
Wielkim, Antolce i Krzeszówce, wymiana
zasuw i hydrantów na terenie całej gminy.

Gmina Książ Wielki
PROW

ZADANIE

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Inwestycja do realizacji
w 2020-2021
Inwestycja
wykonana
częściowo/Szkoła
Podstawowa w Antolce/

Inwestycja wykonana
.Program zakończony

Inwestycja do realizacji
2020r.

STAN REALIZACJI

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

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Przebudowa i rozbudowa parkingu na
działkach o nr ew. 782/1 i 782/5, Książ
Wielki.
Rozbudowa parkingu na działce o nr ew.
782/6 Książ Wielki.
Budowa parkingu na działce o nr ew.
782/4 Książ Wielki.
Modernizacja dróg w obrębie terenów
przemysłowych: ul. Długosza i ul.
Podzamcze, Książ Wielki, dz. nr 905/1.
Modernizacja dróg w obrębie terenów
przemysłowych: ul. Stroma, Książ Wielki,
dz. nr 912/1.
Modernizacja chodników przy ul. Do
Grodziska, Książ Wielki, dz. nr 708/4 i
708/5.
Modernizacja ul. Szkolna, Książ Wielki, dz.
nr 921/1.

Gmina Książ Wielki
RPO WM (Rewitalizacja)
Gmina Książ Wielki
RPO WM (Rewitalizacja)
Gmina Książ Wielki
RPO WM (Rewitalizacja)

Inwestycja wykonana
Inwestycja wykonana
Inwestycja wykonana

Gmina Książ Wielki
RPO WM (Rewitalizacja)

Inwestycja wykonana

Gmina Książ Wielki
RPO WM (Rewitalizacja)

Nie wykonano

Gmina Książ Wielki
RPO WM (Rewitalizacja)

Inwestycja wykonana

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
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10.

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

Gmina Książ Wielki
RPO WM (Rewitalizacja)

11.

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

Gmina Książ Wielki
RPO WM (Rewitalizacja)

12.

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

Gmina Książ Wielki
RPO WM (Rewitalizacja)

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.
Rewitalizacja "Małego Rynku" w Książu
Wielkim, przy ul. Stromej, działki nr 913 i
912/1.
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
RPO WM (Rewitalizacja)

Nie wykonano

15.

16.

Gmina Książ Wielki
RPO WM (Rewitalizacja)

Gmina Książ Wielki
PROW

Inwestycja wykonana
Inwestycja w trakcie
realizacji. Zakończenie
kwiecień 2020r.
Inwestycja w trakcie
realizacji. Zakończenie
kwiecień 2020r.

Nie wykonano

Inwestycja wykonana
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Fot.

Książ

Wielki

ulica

Murarska

Fot. Książ Wielki ul. Murarska
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Fot. Książ Wielki- Parking

Fo

Fot. Książ Wielki –Toaleta na parkingu
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FOT. Budynek ul. Krakowska przed rewitalizacją

Fot. Budynek ul. Krakowska po rewitalizacji
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FOT. Budynek Książ Mały 59 przed rewitalizacją

FOT. Budynek Książ Mały 59 po rewitalizacją
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Fot. Droga dojazdowa do budynku w Książu Małym

Fot. Książ Wielki ul. Kościelna po rewitalizacji
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FOT. Budynek Szkoły w Antolce

przed teremomodernizają

Fot.PoTermomodernizacji

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.
2. KIERUNKI PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA GMINY KSIĄŻ WIELKI.
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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 2019 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. zz siedzibą
w Łodzi ul. Roja 39/74 , 91-134 Łódź. FOT. Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego
Gminy
Książ
Wielk

Fot. Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ Wielki
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Zakończenie prac projektowych oraz uchwalenie przez Radę Gminy Książ Wielki Studium przewidziane jest

na koniec 2020roku.
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 2019 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.
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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 20142020 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 czerwca 2021 roku.
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 Ksiąz Wielki jest zaplanowanych 115 instalacji z zakresu fotowoltaiki i 78 instalacji solarnych.
Wysokośc dofinansowania będzie wynosiła 60 % kwoty netto.
Koszt całkowity projektu dla naszej gminy to:4 207 168,50 PLN wysokość dotacji to:2 162 893,72 PLN a wkład
własny wynosi: 2 059 493,79 PLN.
W dniu 6 sierpnia 2019 roku zostało zamieszczone ogłoszenie o postępowaniu przetargowym na
dostawę i montaż urządzeń dla odnawialnych źródeł energii, termin otwarcia ofert został ustalony na dzień 16
października 2019 roku. Ostatecznie po ocenach formalnych i merytorycznych złożonych ofert, zostały
wyłonione dwie firmy, które na terenie subregionu Miechowskiego (Gminy: Miechów, Charsznica, Gołcza,
Kozłów, Książ Wielki, Racławice, Słaboszów) będą go realizować.
Instalację fotowoltaiczną firma:
HYMON ENERGY Sp. z o. o. z/s ul. Dojazd 16a; 33-100 Tarnów, cena to 20 281 492,03 PLN
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Instalację solarną firma:
SANITO Sp. z o. o. z/s ul. Puławska 476; 02-884 Warszawa, cena to 15 941 102,73 PLN
Podpisanie umów z wykonawcami jest przewidziane na rok 2020, po weryfikacji złożonych odwołań.
W dniu 16 października 2019 roku została podpisana umowa (na okres realizacji do dnia 30.06.2021 roku) z
wykonawcą na nadzór inwestorski tj. firmą BICO Group Sp z o.o. na kwotę brutto 595.703,00 PLN.
4. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2019R.
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U z 2019r. poz.2010 2020 z późn. zm.) gmina dokonują 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 2019r. do 31.12 2019r. i została sporządzona zgodnie z zakresem określonym w art. 9tb ust.1 w/w
ustawy.
Uchwały Rady Gminy
• Uchwała Nr XVI/134/2016 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 30 sierpnia 2016 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 XII/97/2019 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 grudnia 2019 r w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki tej opłaty (obowiązuje od 1 stycznia 2020r.)
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 2018 realizowana była przez firmę: Małopolskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. ul. Barska 12, 30-307 Kraków Firma ta została wyłoniona w 2017 r. w trybie
ustawy Prawo zamówień publicznych. Umowa została zawarta na okres 01. 07. 2017r. – 30. 06. 2020 r.
Opłata za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych wynosi 26 136.00 zł/miesiąc. W dniu 8
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kwietnia 2019 r. zawarto aneks do powyższej umowy . Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych wynosi 29 298,90 zł brutto miesięcznie
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.
.
Od 01. 07. 2017 r podmiot wyłoniony w przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów
komunalnych prowadzi w Miechowie przy ul. Konopnickiej 30 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych
czynny w poniedziałki i środy w godz. 730 – 1430 i w soboty w godz. 700 – 1200 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.
W zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej zmieszane odpady komunalne odbierane były z częstotliwością
j1 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.
Według Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego Gmina Książ Wielki wchodzi w skład
regionu zachodniego. W związku z powyższym zmieszane odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania firma odbierająca odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości w 2019 r. przekazywała do następujących instalacji:- MBP Ujków Stary, Osadowa 1, Ujków
Stary, 32-329 Bolesław,
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.
W ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości ponosili na rzecz
Gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata ta uiszczana była od gospodarstwa
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domowego, a jej wysokość zróżnicowana była w zależności od liczby osób zamieszkujących we wspólnym
gospodarstwie domowym.
Uchwalona przez Radę Gminy w Książu Wielkim (Uchwała NR XXVII/232/2017 Rady Gminy w Książu Wielki z
dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty określiła wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Zgodnie z w/w uchwałą miesięczna wysokość obowiązującej stawki opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny wynosiła:
Tabela nr 22. Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Książ Wielki.
Rodzaj gospodarstwa domowego
Gospodarstwo domowe 1 osobowe
Gospodarstwo domowe 2 osobowe
Gospodarstwo domowe 3 osobowe
Gospodarstwo domowe 4 osobowe
Gospodarstwo domowe 5 osobowe i większe

Stawka opłaty za odpady segregowane
8,00 zł
16, 00 zł
24, 00 zł
28, 00 zł
35, 00 zł

Miesięczna stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 12 zł/ miesięcznie jeżeli odpady
zbierane były w sposób nieselektywny.

Odpady komunalne odebrane z terenu Gminy Książ Wielki w latach 2018-2019
Tabela nr 23.Odpady komunalne nieulegające biodegradacji.
Kod odpadów
20 03 01
15 01 02
15 01 07
16 01 03
17 01 01
170904

170107

20 01 35

20 03 07
20 01 036

200123
200135

Rodzaj Odpadów
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Opakowania z tworzyw sztucznych
Opakowania ze szkła
Zużyte opony
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek
i remontów
Zmieszane odpady z budowy, remontów i
demontażu inne niż wymienione w 17 09 01,
17 09 02, 17 09 03
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia inne niż wymienione
w 170106
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23
zawierające niebezpieczne składniki.
Odpady wielkogabarytowe
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20
01 35
Urządzenia zawierające freony
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 200121 i 200123
zawierające niebezpieczne składniki

Masa odpadów
w Mg w 2018r.
707.170

Masa odpadów
w Mg w 2019r.
599,020

91,797
148,036
2,140
10,660

73.938
73.570
4,3
0,0

1,500

0,0

6,640

4,900

1,124

1,760

23,98
0,818

53,84
0.617

0,776
0,926

0,677
0,0
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200136

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 200121 i 200123 i
200135

0,930

0,0

Tabela nr 24. Odpady ulegające biodegradacji.
Kod odpadów

Rodzaj Odpadów

15 01 01
20 02 01
15 01 05
20 03 02

Opakowania z papieru i tektury
Odpady ulegające biodegradacji
Opakowania wielomateriałowe
Odpady z targowisk

Masa odpadów
w Mg w2018r.
6,62
19,790
2,110
5,700

Masa odpadów
w Mg w2019r.
12,500
35,830
10,1
0,0

Na koniec 2019 roku z nieruchomości zamieszkałych objętych odbiorem odpadów komunalnych w ramach
złożonych deklaracji winna wpłynąć do budżetu gminy kwota 401 497,16 zł a dochody zrealizowane wyniosły
361 933,46 zł oraz z odsetek kwota 2764,89 co łącznie daje kwotę 364 698,35 zł.
W 2019 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.
Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi, jakie poniosła gmina
Książ Wielki w 2019 roku, związane były z odbiorem, transportem oraz zagospodarowaniem odpadów z
gospodarstw
domowych
wyniosły
408 941,90
zł,
w tym:
- wywóz śmieci z gospodarstw domowych 358 689,60 zł,
- obsługa administracyjna za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 44 980,30 zł.
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne za inkaso 5 272,00 zł.
Dla zbilansowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Książ Wielki w 2019roku dopłaciła
z dochodów własnych kwotę 44 243,55 zł
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.
5..STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
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.
Cel operacyjny nr 1:
Aktywizacja i integracja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym .
Cel operacyjny Nr 2
Utworzenie systemu wsparcia dla rodzin z problemami opiekuńczo- wychowawczymi.
Cel operacyjny nr 3:
Budowa systemu pomocy i wsparcia środowiskowego dla osób w wieku podeszłym oraz
niepełnosprawnych.
Cel operacyjny nr 4:
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System wsparcia osób i rodzin dotkniętych bezrobociem.
Cel operacyjny nr 5:
Budowanie zintegrowanego systemu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
6. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2019-2021
Niniejszy Program jest kontynuacją programu wspierania rodziny, który był realizowany w gminie Książ
Wielki w latach 2016-2018.
Podstawowym założeniem Gminnego Programu jest utworzenie spójnego systemu wsparcia rodzin, które
określić można, jako zaspokojenie potrzeb biologicznych, społecznych, psychicznych, emocjonalnych oraz
poczucia więzi i przynależności. Rodzina, jako najważniejsze środowisko wychowawcze ma decydujący wpływ
na przyszły kształt i strukturę osobowości dziecka. Każdy rodzaj zaburzeń, dewiacji i odchyleń w zakresie
funkcjonowania rodziny ma swoje reperkusje w zachowaniu dziecka oraz w prawidłowym funkcjonowaniu
rodziny. Niezwykle ważne jest umocnienie rodziny i przeciwdziałanie jej dysfunkcyjności. Pomoc rodzinie
ujmowana jest zatem w sposób holistyczny. Działania ukierunkowane na rodzinę wymagają
wielopłaszczyznowego rozwiązania sytuacji i podjęcia zintegrowanych działań instytucji, które zostały
powołane do pracy z rodziną i jej wspierania. Realizacja programu odbywać się będzie za zgodą rodziny przy
jej aktywnym udziale. W procesie zmian zostaną wykorzystane zasoby własne rodziny oraz źródła wsparcia
zewnętrznego.
Program jest odpowiedzią na obowiązek nałożony na gminy ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która to nakazuje samorządowi podejmowanie działań
wspierających wobec rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu Funkcji opiekuńczo – wychowawczych.
Podstawa prawna Programu.
- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78 poz. 483 z późn. zm.),
-Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 998
z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 z późn.
zm.),
- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.
U. z 2018 r. poz. 2137),
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r., poz. 1030 z późn. zm),
- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 682 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 z późn. zm.),
-Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z
późn. zm.).

6.1.WSPIERANIE RODZINY W JEJ PRAWIDŁOWYM FUNKCJONOWANIU
Ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na Gminę
obowiązek opracowania programu wspierającego rodziny przeżywające trudności związane z opieką i
wychowaniem małoletnich dzieci. Praca z rodziną obejmuje działania profilaktyczne, pracownika socjalnego,
asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz podmioty powołane do wspierania rodziny.
Ważną rolę w procesie wspierania rodziny odgrywa asystent rodziny, którego zadaniem jest osiągnięcie przez
rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej i niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny oraz
podjęcie działań zmierzających do zażegnania sytuacji kryzysowej rodziny.
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❖ ORGANIZACJA WSPARCIA RODZINY
Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym ustawą spoczywa na jednostkach
samorządu terytorialnego oraz organach administracji rządowej.
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dokonuje podziału zadań i tak do kompetencji gminy
należy:
Profilaktyka – wspieranie rodziny;
- asystent rodziny,
- placówki wsparcia dziennego,
- rodziny wspierające.
❖ Wspieranie rodziny:
Rodzina może otrzymać wsparcie przez działania:
-instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny;
-placówek wsparcia dziennego;
-rodzin wspierających
Praca z rodziną jest prowadzona w szczególności w formie:
-konsultacji i poradnictwa specjalistycznego;
-terapii i mediacji;
-usług dla rodzin z dziećmi , w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych;
-pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego;
-organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji
,zwanej dalej „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”.
-Praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczania dziecka poza rodziną.
❖ Rodzinna piecza zastępcza;
Pieczę zastępczą organizuje powiat ,jest sprawowana w formie:
1)rodzinnej,
2)instytucjonalnej
❖ Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:
1. Rodzina zastępcza:
a)Spokrewnione,
b)Niezawodowe,
c) Zawodowe, w szczególności:
-Pełniące funkcję pogotowia rodzinnego,
Specjalistyczne: dla dzieci niepełnosprawnych, dla nieletnich, dla małoletnich matek
2. Rodzinny Dom Dziecka.
❖ Zadania gminy w zakresie ustawowym obejmują również:
Współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej współfinansowanie pobytu dziecka w
pieczy zastępczej należy do zadań własnych gminy.
W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina ściwa ze
względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi odpowiednio wydatki 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,
3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w
pieczy zastępczej ,
W przypadku umieszczania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej ,regionalnej placówce opiekuńczoterapeutycznej , interwencyjnym ośrodku preadaptacyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce
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zamieszkania
dziecka
ponosi
odpowiednio
wydatki
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,
3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu w pieczy
zastępczej.

7.POLITYKA SPOŁECZNA W GMINIE KSIĄŻ WIELKI
Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wielkim jest jednostką organizacyjną Gminy Książ Wielki,
realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej, działającą na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Rady
Gminy w Książu Wielkim Nr XII/93/2016 z dnia 4 lutego 2016 roku. W 2019 roku Ośrodek realizował zadania
własne gminy i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz koordynował realizację zadań ujętych
w
Gminnej
Strategii
Rozwiązywania
Problemów
Społecznych
Głównym zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wielkim jest realizacja zadań wynikających z ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:
1) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb
i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
2) realizacja rządowych programów pomocy społecznej.
W 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej realizował także przekazane mu zadania wynikające z innych
ustaw:
➢ przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych,
➢ przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,
➢ prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych,
➢ należące do właściwości gminy z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej,
➢ potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej,
❖ przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych ( 500+)
➢ przyznawanie „Kart Dużej Rodziny” ,
➢ prowadzenie obsługi techniczno-organizacyjnej Zespołu Interdyscyplinarnego,
❖ przyznawanie i wypłacanie świadczeń „Dobry start”.
.
Pomocy Społecznej, w 2019 roku zatrudniał pracowników wg. niżej przedstawionych danych:
• kierownika – cały etat
• 3 specjalistów pracy socjalnej – cały etat, (trzeci specjalista pracy socjalnej został zatrudniony od
lipca 2019 r.)
• referenta ds. świadczeń rodzinnych – cały etat,
• starszego referenta ds. świadczeń wychowawczych, cały etat,
• samodzielnego referenta ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego na ½ etatu,
• asystenta rodziny na umowę zlecenie,
• pomoc administracyjną -cały etat do 31-07-2019 r.
• opiekunki domową na umowę zlecenie .
Tabela nr 25.Struktura wydatków w dziale Pomoc społeczna i Rodzina w Gminie Książ Wielki w latach
2018-2019
ROK

Wydatki w dziale 852 Opieka
społeczna i 855-Rodzina

% udział w
wydatkach
bieżących

Wydatki
finansowane z
dotacji

Udział
%

Wydatki finansowane ze
środków własnych

Udział
%

2018
2019

5 874 553,24
6 892 244,71

31,98%
32,23%

5 211 677,92
6 047 278,97

88,72
87,74

662 875,32
844 965,74

11,28
12,26
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie budżetu gminy za lata 2018-2019

❖ Dla każdego świadczeniobiorcy pracownicy Ośrodka prowadzą teczki osobowe , teczki korespondencji
oraz obsługują stosowne programy informatyczne :
- HELIOS , który polega na wprowadzaniu wszystkich danych zgromadzonych w teczkach osobowych ,
❖ - program CHEOPS do obsługi dodatków mieszkaniowych i energetycznych,
❖ - program KDR do obsługi wniosków Kart Dużej Rodziny,
❖ - Empatię ; portal informatyczno-usługowy dla instytucji realizujących politykę socjalną
❖ państwa oraz w szczególności dla osób i rodzin korzystających ze świadczeń socjalnych
❖ oferowanych przez państwo,
❖ -SEPI , umożliwia podmiotom administracji publicznej bezpieczny i natychmiastowy dostęp do
niezbędnych informacji,
❖ -Program aplikacji statystycznej CAS – bezpośrednie przekazywanie do wojewody sprawozdań.

Tabela nr 26.Realizacja zadań statutowych GOPS w Książu Wielkim w 2019 roku.
Dział 852
Rozdział

Wydatki
wykonane
2019r.

Pomoc społeczna
Udział w wydatkach
środków Wojewody

% udział w
wydatkach
Wojewody

Udział
w
Wydatkach
środków Gminy

%
udział
w
wydatkach Gminy

387 223,08

0,00

0,00

387 223,08

100

85205 Przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie

2 120,00

0,00

0,00

2 120,00

100

85213 Składka zdrowotna

12 567,52

12 567,52

100

0,00

0

85214 Zasiłki okresowe

62 899,36

15 574,00

24,76

47 325,36

75,24

85215 Dodatki
mieszkaniowe
85216
Zasiłki stałe
85219 Ośrodek Pomocy
Społecznej
85228 Usługi opiekuńcze
85230 Pomoc państwa w
zakresie dożywiania
85508 Rodziny zastępcze

2 795,79

0,00

0

2 795,79

100

141 280,68

141 280,68

100

0,00

0

316 668,71

36 008,00

11,37

280 660,71

88,63

36 402,01
85 069,65

0,00
67 609,00

0
79,47

36 402,01
17 460,65

100
20,53

14 432,18

0,00

0,00

14 432,18

100

1 061 458,98

273 039,20

25,72%

788 419,78

74,28%

85202 Domy pomocy
społecznej

Ogółem

za

Źródło: Opracowanie własne na podstawie budżetu gminy za 2019r.

Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej w formie wsparcia finansowego, usług, pomocy
w naturze oraz w postaci pracy socjalnej. Kieruje również do domów pomocy społecznej osoby wymagające
całodobowej opieki.
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Zasiłek celowy: w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby życiowej może być przyznany zasiłek celowy, w
szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży,
niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw, a także kosztów pogrzebu.
Zasiłek celowy może być również przyznany osobie/rodzinie, która poniosła straty w wyniku zdarzenia
losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Udzielono następujących świadczeń:
- 1 osobie bezdomnej z terenu Gminy Książ Wielki opłacano pobyt w schronisku. Wydano kwotę:
10 800,00zł.
-dla 66 osób udzielono pomocy ( finansowej i rzeczowej) w formie zasiłków celowych
m.in. na
zakup leków, środków czystości, opału, wydano kwotę: 24 688,20 zł.
Zasiłek celowy specjalny: w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie/rodzinie
o dochodach
przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości
nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby/rodziny.
W roku 2019 zasiłek dla 17 osób przyznano decyzją celowy specjalny zasiłek na kwotę 11 491zł.
Wydatki na zadanie finansowane były w całości ze środków własnych gminy.
Zasiłek okresowy: przysługuje ze wglądu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie,
niemożliwość utrzymania lub nabycia uprawnie do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego
przy spełnieniu kryterium dochodowego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w
sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej od
01.10.2018r. i nadal, kryterium dla osoby samotnie gospodarującej kwota wynosi: 701,00 zł, dla osoby w
rodzinie kwota wynosi: 528,00 zł.
Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między kryterium dochodowym osoby
samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby lub kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
Zasiłki okresowe w 2019 r. wypłacono - 15 574,00
23 rodzinom, udzielono - 178 świadczeń.
Przyznawanie i wypłatę dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o
dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2017 roku, poz. 180 ze zm.). Dodatki mieszkaniowe wypłacane są ze
środków budżetu gminy. Stanowią formę pomocy dla osób, które nie są w stanie pokryć wydatków związanych
z utrzymaniem mieszkania. 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.
Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na
ubezpieczenie emerytalno – rentowe i chorobowe, określonych
w przepisach o systemie ubezpieczeń
społecznych chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Najniższa emerytura wynosi:
1 100,00zł .
Dodatek przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód za 3 miesiące poprzedzające złożenie wniosku o
przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie
jednoosobowym, tj.: 1025,00 zł lub 125 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym: 1 375,00zł.
W roku 2019 wypłacono dodatki mieszkaniowe dla - 2rodzin, udzielono - 12 świadczeń.
Zasiłek stały: przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej lub osobie w rodzinie, niezdolnej
do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy,
w przypadku gdy dochód jest
niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, a także 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 przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie
gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż : 645,00 zł miesięcznie:
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- w przypadku osoby w rodzinie- różnicy między kryterium dochodowym na osobę 528,00
dochodem na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż: 30,00 zł.
Zasiłek stały w 2019r. pobierały – 25 osoby, udzielono - 252 świadczeń.

w rodzinie a

Realizacja programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” Wieloletni Rządowy Program w zakresie
dożywiania „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” .
W ramach Programu realizowane były działania dotyczące zapewnienia pomocy
w formie
dożywiania dzieci do 7 roku życia, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osobom i
rodzinom, w szczególności bezrobotnym, samotnym, chorym, niepełnosprawnym w formie posiłku, zasiłku
celowego na zakup posiłku, żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci artykułów żywnościowych.
W 2019r. w ramach w/w programu, pomocą w formie bezpłatnych posiłków w szkole objętych było- 71
uczniów.
Pomocą w formie finansowej objętych było - 40 rodzin, udzielono – 159 świadczeń.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane są za osoby pobierające świadczenia
stałych, liczba osób uprawnionych - 23 osoby, udzielono - 238 świadczeń.

w formie zasiłków

Na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w środowisku społecznym świadczona jest praca
socjalna w formie poradnictwa. Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom, które mają trudności w
rozwiązywaniu swoich problemów bez względu na posiadany dochód, pomocą objęto- 82 rodziny.
Partycypowanie w kosztach pobytu naszych mieszkańców jest również zadaniem własnym Gminy .
Koszt utrzymania naszych klientów w domach pomocy społecznej jest bardzo wysoki i stanowi duże obciążenie
dla budżetu Gminy. Osoby przebywające
w placówce również ponoszą odpłatność do wysokości 70%
swojego świadczenia. Ośrodek ponosi natomiast różnicę pomiędzy pełną odpłatnością ustaloną przez
Starostów i obowiązującą w danej placówce a kwotą wniesioną przez pensjonariusza.
W 2019 r. tą formą pomocy objęto - 18 osób.
Odpłatność rodziny zgodnie z zawartymi umowami za rok 2019 wyniosła 32 294,84 zł .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.
Usługi opiekuńcze są zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym , są organizowanie i
świadczone w miejscu zamieszkania.
Z tej formy pomocy w 2019r. skorzystała - 1 osoba. Pomoc w formie usług opiekuńczych świadczyła opiekunka
domowa zatrudniona na umowę zlecenie.
Środki finansowe na pokrycie zadania pochodziły ze środków własnych gminy.
Odpłatność świadczeniobiorców za usługi opiekuńcze za rok 2019 wyniosła 1 795,92 zł.
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W minionym roku Ośrodek przystąpił do współpracy z CARITAS Archidiecezji Krakowskiej, i w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Pomocy
Najbardziej
Potrzebującym
(FEAD)
948 osób skorzystało z pomocy żywnościowej.

FOT. Przygotowywanie Paczek żywnościowych przez pracowników GOPS i Urzędu Gminy

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 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:
1402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056,00 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.

Tabela nr 27.Realizacja zadań zleconych Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Książu
Wielkim
Dział 855
Rozdział

85501-Świadczenia
wychowawcze
85502Świadczenia
rodzinne
85503Karta Dużej
Rodziny
85504Wspieranie
rodziny
85513 Składka
zdrowotna
Ogółem

Wydatki
wykonane
2019r.

Rodzina
Udział w wydatkach
środków Wojewody

% udział w
wydatkach
Wojewody

Udział
w
wydatkach
środków Gminy

% udział w
wydatkach
Gminy

4 137 412,98

4 133 215,92

99,90

4 197,06

0,10

1 501 962,09

1 456 589,19

96,98

45 372,90

3,02

770,42

770,42

100%

0,00

0,00%

178 406,00

171 430,00

96,09

6 976,00

3,91

12 234,24

12 234,24

100

0,00

0,00

5 830 785,73

5 774 239,77

99,03%

56 545,96

0,97%

za

Źródło: Opracowanie własne na podstawie budżetu gminy za 2019r.

Świadczenie wychowawcze zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu
dzieci przysługują od dnia 1 kwietnia 2016 roku (ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 obowiązuje od dnia 1 lipca
2019 roku).
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Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych
z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb. Osobami uprawnionymi do
otrzymania świadczenia wychowawczego są: matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka albo opiekun prawny
dziecka, do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Świadczenie wychowawcze przysługuje na drugie i
kolejne dziecko niezależnie od dochodu . Natomiast rodziny spełniające kryterium dochodowe tj. osiągające
dochód na osobę nie przekraczający 800 zł mogą pobierać 500 zł również na pierwsze dziecko. Jeśli jedno z
dzieci jest niepełnosprawne to limit dochodu na jedną osobę wzrasta do 1200 zł.
Od dnia 1 lipca 2019 świadczenie przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez niego 18 roku
życia niezależnie od dochodu.
W okresie od 1stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019r. uprawnionych do świadczenia wychowawczego
było - 554 rodzin. Udzielono – 8181 świadczeń. Na wypłatę świadczeń poniesiono wydatki z budżetu państwa
w kwocie: 4 079 188,30 zł. Koszty obsługi na realizację powyższego zadania wyniosły: 58 224,68 zł - płace z
pochodnymi, szkolenia, delegacje służbowe, zakup materiałów biurowych , tonerów do drukarki, druków,
prowizje bankowe, licencje na programy komputerowe, odpis na ZFŚS.
Ogółem na świadczenia
wychowawcze wykorzystano kwotę 4 137 412,98 zł.
Ustawa o świadczeniach rodzinnych określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady
ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń.
Świadczeniami rodzinnymi są:
❖ zasiłki rodzinne wraz z dodatkami,
❖ świadczenia opiekuńcze - zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy,
zasiłek dla opiekuna,
❖ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. „becikowe”,
❖ świadczenie rodzicielskie.
Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.
Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, których dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty:
674 zł od 1 listopada 2015r i nadal . W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się
orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczenie
o umiarkowanym albo znacznym stopniu
niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę na przekracza
kwoty: 764 zł. od 1 listopada 2015 r. i nadal.
Wydatki w ogólnej kwocie 1 501 962,09 zł zostały wypłacone na świadczenia rodzinne, świadczenia
opiekuńcze, składkę emerytalno-rentową, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi. Na
wypłatę samych świadczeń tj. świadczeń rodzinnych , świadczeń opiekuńczych, świadczeń rodzicielskich,
świadczeń z funduszu alimentacyjnego została wydatkowana kwota w wysokości 1 366 707,56 zł , z tego:
- zasiłki rodzinne i dodatki: – udzielono 431 świadczeń,
- zasiłki pielęgnacyjne: udzielono 103 świadczeń,
- świadczenia pielęgnacyjne , udzielono 18 świadczeń,
- specjalny zasiłek opiekuńczy: udzielono 2 świadczeń,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka: udzielono- 39 świadczenia,
- zasiłek dla opiekuna:, udzielono 3 świadczeń ,
- świadczenie rodzicielskie: udzielono 12 świadczeń,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego , udzielono 280 świadczeń ,
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku
życia, a jeśli się uczy w szkole wyższej, to do ukończenia 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia
o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, w rodzinie nie przekracza kwoty: 800 zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże
nie wyższej niż 500 zł na każde dziecko.
- fundusz alimentacyjny: liczba osób uprawnionych - 22, udzielono – 280 świadczeń.
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POSTĘPOWANIE WOBEC DŁUŻNIKÓW
W ciągu całego 2019 roku wystosowano 16 pism w celu wezwania 13 dłużników na wywiady alimentacyjne.
Przesłano informacje zawarte w wywiadach alimentacyjnych oraz oświadczeniach majątkowych pozyskane od
15 dłużników do właściwych komorników sądowych prowadzących postępowanie egzekucyjne. Przesłano
również powyższe informacje pozyskane od 13 dłużników do właściwych ośrodków pomocy społecznej. Do
komorników sądowych przekazano 15 informacji istotnych dla skuteczności egzekucji świadczeń
alimentacyjnych dotyczących 13 dłużników alimentacyjnych. Tut Ośrodek skierował wniosek do PUP o
aktywizację zawodową 2 dłużników alimentacyjnych. W Biurach Informacji Gospodarczej umieszczono
informacje o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych. Prowadzono korespondencję z komornikami
sądowymi w sprawie ustalenia aktualnych adresów zamieszkania 2 dłużników. Ponadto pozyskano informację
z Aresztów Śledczych o sytuacji 1 dłużnika alimentacyjnego. Kwota zadłużenia 10 największych dłużników
alimentacyjnych wynosi 688 030,19 zł. Na terenie gminy Książ Wielki zamieszkuje 23 dłużników
alimentacyjnych.
W 2019 roku wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się w
stosunku do 3 dłużników alimentacyjnych. Wydano decyzje administracyjne w sprawie uznania dłużnika
alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych wobec 3 dłużników alimentacyjnych.
Skierowano do Prokuratury Rejonowej 4 wnioski o ściganie dłużników alimentacyjnych. Wystosowano 16
zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa nie alimentacji na Komendę Powiatową Policji.
Przyczynami zaległości jest: wykazywanie przez dłużników alimentacyjnych prac dorywczych o małej
dochodowości. Dłużnicy alimentacyjni w znacznej części to osoby bezrobotne, które wg. oświadczeń
majątkowych nie posiadają zasobów finansowych, ruchomości oraz nieruchomości.
Za okres IV kwartałów 2019 roku wpłaty dokonane przez dłużników alimentacyjnych za pośrednictwem
komorników sądowych wynoszą 47 290,57 zł w tym z odsetek kwota 12 459,96.Do Budżetu Państwa
przekazano kwotę 33 168,51, a na dochody gminy kwotę 14 122,06.Zaległości Funduszu Alimentacyjnego i
zaliczki alimentacyjnej to kwota 1 650 826,52 zł , z tego wobec Budżetu Państwa kwota 969 864,50 a wobec
gminy kwota 680 962,02 .Są raczej systematyczne lecz niskie.
ŚWIADCZENIA „DOBRY START”
Rada Ministrów Rozporządzeniem z dnia 30 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1061) ustanowiła rządowy
programu „Dobry start” w ramach, którego rodzice, opiekunowie dzieci uczących się otrzymali 300 zł. na
wyprawkę szkolną.
Świadczenie przysługuje bez względu na dochód rodzin. Świadczenie “Dobry Start” jest zwolnione od podatku.
Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów
wsparcia.
Świadczenie “Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczęcie roku szkolnego dla dzieci do ukończenia 20
roku życia (nie dotyczy uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych). Dzieci niepełnosprawne uczące się w
szkole otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.
Świadczenie nie przysługuje jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy
społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole
wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie; na dziecko z tytułu
rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego (klasa „zero”).
W roku 2019 świadczenie 300+ otrzymało 553 dzieci na kwotę 165 900,00 Wydatki na koszty obsługi zadania
wyniosły 5 530,00 zł. Ogółem koszt zadania to kwota 171 430,00zł , środki finansowe pochodziły z budżetu
państwa.
POTWIERDZANIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW
PUBLICZNYCH.
Z potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych na
okres 90 dni mogą korzystać:
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❖ osoby nieubezpieczone,
❖ osoby posiadające obywatelstwo polskie,
❖ -osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium RP,
❖ -osoby, które spełniają kryterium dochodowe obowiązujące w pomocy społecznej, co do
❖ których nie stwierdzono dysproporcji pomiędzy dochodem a rzeczywistą sytuacją majątkową.
W 2019 r. w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej wydano administracyjnych.

7 decyzji

Poddziałanie 9.1 RPOWM „Rozwijaj się z gmina Książ Wielki ”Kompleksowa aktywizacja społecznozawodowa .
Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację zadania jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Książu Wielkim. Okres realizacji przedsięwzięcia lata 2019-2021.
Tabela nr 28.Wydatki w 2019 roku w projekcie „Rozwijaj się z gminą Książ Wielki ”
Rozdział
85395- Pozostała
działalność

Razem

Rodzaj wydatków
Wynagrodzenia i pochodne obsługi
finansowo –księgowej Projektu
Umowy zlecenie dla psychologa,
pedagoga, logopedy
Kursy aktywizacji zawodowej ( Prawo
jazdy)

Kwota
24 159,81
44 560,00
56 812,00
125 531,81

W roku 2019 w projekcie brało udział 22 podopiecznych GOPS w Książu Wielkim. Wydatki obejmowały
wypłatę umów zleceń dla psychologa, pedagoga oraz logopedy, którzy w ramach aktywizacji prowadzili zajęcia
i ćwiczenia z podopiecznymi GOPS. Jedna
z uczestniczek ukończyła kurs prawa jazdy kategorii B. Na
powyższe wydatki składają się również wypłaty dodatków dla kierownika oraz pracowników socjalnych, na
obsługę księgową, koordynatora projektu oraz diagnozę potrzeb i wsparcia dla uczestników projektu.
8. REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY
OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W 2019R.
Uchwałą Nr XV / 121 /2016 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 21 czerwca 2016 roku przyjęto Gminny
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.
Wprowadzone zostały również procedury postępowania z ofiarami przemocy dla pracowników socjalnych
Ośrodka oraz procedury postępowania pracownika socjalnego w sytuacji konieczności realizacji art.12a ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy.
Funkcjonujący od czerwca 2011 roku Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w
roku 2019 odbył 4 spotkania oraz 14 spotkań w grupach roboczych. W ubiegłym roku Zespół prowadził 9
Niebieskich Kart w rodzinach dotkniętych przemocą z tego w 2019 roku założono 3 karty. W minionym roku
Niebieskie Karty zostały założone przez policję. Zakończono 9 Karty, pozostałe są w realizacji. Pracownicy
socjalni z dzielnicowym Posterunku Policji wspólnie monitorowali środowiska zagrożone przemocą.
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Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy realizowane były ze środków własnych gminy ,otrzymano
2.120,00 zł , wykorzystano 2.120,00 zł. Ze środków tych zakupiono materiały biurowe na potrzeby Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz pokryto koszty udziału
w szkoleniu: „ Przeciwdziałanie przemocy w rodzinienajnowsze rozwiązania prawne”.
Głównym celem wyżej wymienionego Programu jest przeciwdziałanie zjawisku przemocy i zwiększenie
skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania przemocy na terenie Gminy Książ Wielki.
Realizacja celów szczegółowych określonych w programie w roku 2019 przebiegła następująco;
Cel szczegółowy nr 1 – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez zwiększenie dostępności i
skuteczności pomocy dla rodzin, w których stosowana jest przemoc.
Umieszczenie informacji nt. przemocy na stronie BIP Urzędu Gminy i OPS ( informacji gdzie można uzyskać
pomoc na terenie gminy i powiatu ). Bieżąca informacja udzielana przez pracowników Ośrodka Pomocy
Społecznej. Informacja umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka. Rozpowszechnianie ulotek w
podmiotach działających na terenie gminy.
Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 2019 roku skierowano na
komisję 15 wniosków o wszczęcie procedury zobowiązania do leczenia odwykowego, z tego 8 zgłoszonych
przez rodzinę, 2 wnioski przez policję 3 kurator Sądowy, 2 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. GKRPA
przeprowadziła z rodzinami 7 rozmów motywujących do objęcia leczeniem odwykowym osób zgłoszonych na
komisję. Komisja zgłosiła 3.
2 wnioski do Sądu Rodzinnego i Nieletnich o przymusowe leczenie odwykowe, dla 3 osób zlecono wykonanie
badań . Dobrowolnie terapię odwykową podjęło 7 osób.
W roku 2019 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 jednej porady prawnej dla 21
osób z terenu naszej gminy, 8 osób skorzystało z porad psychologa. Bezpłatne porady prawne –Punkt
Nieodpłatnej Porady Prawnej ( Starostwo Powiatowe ).
Podnosząc świadomość społeczną na temat zjawiska przemocy w rodzinie przeprowadzono w szkołach
programy profilaktyczne dla uczniów, pogadanki dla rodziców, których celem było przede wszystkim
wyczulenie uczniów i rodziców na zjawiska przemocy zarówno
w rodzinie jak i przemocy
rówieśniczej.
Cel szczegółowy nr 2 – Zapewnienie osobom doświadczającym przemocy bezpieczeństwa
pomocy.

i skutecznej

Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie na lata 2016-2020.
Udzielanie bezpłatnych specjalistycznych porad ofiarom przemocy domowej.
W roku 2019 Wójt Gminy po raz kolejny zawarł porozumienie ze Starostą Powiatu Miechowskiego w ramach
którego mieszkańcy gminy Książ Wielki mogli bezpłatnie korzystać z porad specjalistów Punktu Interwencji
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Kryzysowej funkcjonującego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie. Bezpłatne porady
prawne (Starostwo Powiatowe).
W minionym roku mieszkańcy naszej gminy korzystali z porad prawnika ( 21 osób) , psychologa ( 8 osób).
Osoby doznające przemocy, w każdej chwili mogą zgłaszać swoje problemy w tut. Ośrodku Pomocy Społecznej
u pracowników socjalnych, na Policji, w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ; uczniowie w szkole u
pedagoga szkolnego.
Na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej zamieszczona jest informacja o dostępności skorzystania z
porad specjalistów Punktu Interwencji Kryzysowej w Miechowie .
Kontynuacja działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie .
W roku 2019 roku Zespół realizował 9 Niebieskich Kart w rodzinach dotkniętych przemocą , z tego w 2019
roku założono 3 karty. W minionym roku wszystkie NK zostały założone przez policje, w ciągu roku zakończono
wszystkie Niebieskie Karty.
Pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z dzielnicowym Posterunku Policji regularnie
monitorują środowiska, w których występuje przemoc. Praca socjalna z rodzinami dotkniętymi przemocą.
Współpraca z instytucjami i podmiotami świadczącymi pomoc
na rzecz dziecka i rodziny. Pracownicy
socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej we współpracy
z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych zgłaszali do komisji osoby, co do których istnieją podejrzenia stosowania przemocy, wnioski o
objęcie leczeniem odwykowym, czego następstwem w niektórych przypadkach było złożenie do sądu wniosku
o przymusowe leczenie .
Cel szczegółowy nr 3- Podniesienie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących zadania w
zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Współpracujące ze sobą instytucje znajdujące się 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 w miarę możliwości biorą udział w
szkoleniach, natomiast 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. W roku 2019 przewodnicząca Zespołu
brała udział w 3 dniowym szkoleniu: „ Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie-najnowsze rozwiązania prawne.”
Ubiegły rok był kolejnym, w którym nie zorganizowano szkolenia dla całego Zespołu, ponieważ członkowie
wchodzący w skład Zespołu na bieżąco biorą udział w szkoleniach organizowanych przez swoje instytucje.
Realizacja zadania jest zawarta w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie przyjętego Uchwałą Nr XV / 121 /2016 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 21
czerwca 2016 roku na lata 2016-2020.
Funkcjonujący od czerwca 2011 roku Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w
roku 2018 odbył 4 spotkania oraz 21 spotkań w grupach roboczych. W ubiegłym roku Zespół prowadził 11
Niebieskich Kart w rodzinach dotkniętych przemocą z tego w 2018 roku założono 8 kart. W minionym roku
Niebieskie Karty zostały założone przez policję. Zakończono 4 Karty, pozostałe są w realizacji. Pracownicy
socjalni z dzielnicowym Posterunku Policji wspólnie monitorowali środowiska zagrożone przemocą.
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9.WSPIERANIA RODZINY WROKU 2019.
Uchwałą Nr V/44/2019 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 09 kwietnia 2019 roku został przyjęty
Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Książ Wielki na lata 2019-2021.
Głównym celem Programu Wspierania Rodziny w Gminie Książ Wielki jest wspieranie rodzin
przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji, związanych z opieka , wychowaniem i skuteczna
ochrona dzieci w procesie przywracania ich zdolności do prawidłowego funkcjonowania.
Cel szczegółowy nr 1 - Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka.
W roku 2019 Ośrodek udzielił pomocy dla 16 rodzin z tyt. bezradności w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.
Pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z dzielnicowym Posterunku Policji regularnie
monitorują środowiska, w których występuje przemoc. świadczą pracę socjalna z rodzinami dotkniętymi
przemocą oraz współpracują z instytucjami i podmiotami świadczącymi pomoc na rzecz dziecka i rodziny.
W minionym roku Ośrodek udzielał tym rodzinom wsparcia w różnych formach pomocy tj. świadczenia z
pomocy społecznej , świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze,
świadczenia „Dobry start”. Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu swoich funkcji, związanych z opieką,
wychowaniem korzystały z pomocy w formie finansowania posiłków dla dzieci w stołówkach szkolnych, z
pomocy finansowej (zasiłki okresowe, zasiłki celowe, zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności ). Dla 54
uczniów wypłacono stypendia szkolne na ogólna kwotę 18.334,00 zł . Z dotacji podręcznikowej w roku 2019
skorzystało 387 dzieci na łączną kwotę 34.063,44 zł. Dotację przedszkolną skierowano do 123 dzieci na łączną
kwotę 172.569,00 zł . Ośrodek realizował również ogólnopolski program dla rodzin wielodzietnych ( 3+) Kartę
Dużej Rodziny. W minionym roku wydano 221 kart tradycyjnych orz 283 kart elektroniczne. Skierowano 6
uczniów szkoły podstawowej na wypoczynek letni zorganizowany przez Kuratorium Oświaty w Krakowie. 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) 948 osób skorzystało z pomocy żywnościowej.
W tut. Ośrodku zatrudniony jest asystent rodziny którego praca polega na : wspieraniu rodziny w
pokonywaniu trudności i barier, pomocy w uzyskaniu poprawy sytuacji w różnych obszarach funkcjonowania
społecznego, wdrożeniu prawidłowych postaw życiowych, rodzicielskich wszystkich członków rodziny,
odbudowaniu więzi i relacji rodzinnych. Elastyczny i nienormowany czas pracy asystenta rodzinnego służyć
ma realnym potrzebom i rytmowi życia rodziny. Praca asystenta rodziny ma charakter kompleksowy. W
pierwszej kolejności osoba pełniąca tę funkcję dba o rozwiązanie podstawowych problemów socjalnych
rodzin, mieszkaniowych, materialnych, zdrowotnych czy prawnych. Asystent rodziny pracuje z rodziną w
miejscu jej zamieszkania lub innym miejscu wskazanym przez rodzinę, za zgodą rodziny przy jej aktywnym
udziale.
W ubiegłym roku Asystent Rodziny zatrudniany był na umowę zlecenie. Koszty zatrudnienia finansowane były
ze środków własnych gminy otrzymano 6.976,00 zł , wykorzystano 6.976,00 zł . Pomoc asystenta udzielana
była dla 3 rodzin ( 7 dzieci)
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10.OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY
W dniu 16 czerwca 2014r. Uchwałą Rady Ministrów ustanowiono rządowy program dla rodzin
wielodzietnych, który potocznie nazywany jest Kartą Dużej Rodziny. Jest to program dla rodzin z co najmniej
trojgiem dzieci i polega na posiadaniu Karty Dużej Rodziny, która uprawnia do ulg w różnych instytucjach i
przedsiębiorstwach. Instytucje i przedsiębiorstwa, które w tym celu podpisały stosowne porozumienie z
Ministerstwem

są

wymienione

na

stronie

internetowej

www.rodzina.gov.pl,

gdzie lista jest systematycznie aktualizowana. 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. Ośrodek
Pomocy Społecznej w Książu Wielkim w 2018r. wydał Karty Dużej Rodziny - 28 kart tradycyjnych i 67 kart
elektronicznych. Gmina Książ Wielki z tego tytułu nie ponosi żadnych kosztów.
11. 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 2019 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.
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❖ 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.
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.
1. 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.
2. Ogłoszenie konkursu musi wyprzedzać jego rozstrzygnięcie, o co najmniej 21 dni.
3. Ogłoszenie powinno zostać zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy w Książu Wielkim.
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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 2019” przyjętego uchwałą nr XIX/158/2016 Rady Gminy w
Książu Wielkim z dnia 06.12.2016r., 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
2019 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
•
Organizacja gminnej ligi halowej piłki nożnej
•
Popularyzacja aktywnych form spędzania czasu wolnego
Łączna kwota przyznanych dotacji w tym obszarze – 25.000,00 PLN
W ramach realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
w roku 2019” Urząd Gminy w Książu Wielkim utrzymywał stały kontakt z organizacjami działającymi na terenie
gminy Książ Wielki.
Na dzień 31 grudnia 2019 r. funkcjonowało w na terenie Gminy Książ Wielki
28 organizacji pozarządowych, w tym:
➢ Stowarzyszenie Zespół Folklorystyczny Książowiacy w Książu Małym Kolonii,
➢ 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
➢ 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.
12. PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI NA 2019 ROK
Roczny Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
przyjmowany jest corocznie do 31 marca uchwałą Rady Gminy 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:

61

Raport o Stanie Gminy KsiĄŻ Wielki 2019 r.
❖ 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.
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.
CZĘŚĆ VI. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY KSIĄŻ WIELKI W 2019 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 Płonczyński
Marek Gajos
Grzegorz Ptak
Krystian Grela
Zdzisław Ptak
Dariusz Książek
Małgorzata Rosół
Mirosław Michta
Małgorzata Sych
Robert Milewski
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 2019 roku odbyło się 8 sesji Rady Gminy, na których podjęto75 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 29.Realizacja uchwał Rady Gminy Książ Wielki w 2019r.
Lp.
Uchwała
Realizacja uchwał Rady Gminy
Sesja Rady Gminy Książ Wielki z dnia 21 lutego 2019 r.
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1.

Uchwała Nr IV/25/2019 w sprawie ustalenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa,
logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego
oraz nauczyciela przedszkola i innej placówki przedszkolnej
pracującego z grupą obejmującą dzieci 6-letnie i dzieci
młodsze.

2.

Uchwała Nr IV/25/2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat
za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów
objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w
publicznym przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w
szkołach
podstawowych
oraz
publicznych innych formach wychowania przedszkolnego
prowadzonych przez Gminę Książ Wielki.

3.

Uchwała Nr IV/26/2019 w sprawie zamiaru przekształcenia
Szkoły Podstawowej w Antolce poprzez zmianę obwodu
szkoły.

4.

Uchwała Nr IV/27/2019 w sprawie zamiaru przekształcenia
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Książu Wielkim poprzez
zmianę obwodu Szkoły Podstawowej w Książu Wielkim
wchodzącej w skład Zespołu.

5.

6.

7.

Uchwała
została
opublikowana
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Małopolskiego. W szkołach na terenie Gminy Książ
Wielki zastosowano wymiar godzin pracy nauczycieli
wskazany w uchwale.
Uchwała
została
opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. W publicznym
przedszkolu,
oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych oraz
publicznych innych formach
wychowania przedszkolnego
prowadzonych przez Gminę Książ Wielki wdrożono
uchwalone opłaty.
W celu zoptymalizowania dowozów uczniów do szkół
na terenie Gminy Książ Wielki zaproponowano
zmianę obwodu Szkoły Podstawowej w Antolce.
Zawiadomieni zostali rodzice uczniów, Małopolskie
Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz wystąpiono do
Małopolskiego Kuratorium Oświaty o wydanie opinii
dot. przekształcenia Szkoły.
W celu zoptymalizowania dowozów uczniów do szkół
na terenie Gminy Książ Wielki zaproponowano
zmianę
obwodu
Zespołu
Szkolno
–
Przedszkolnego w Książu Wielkim. Zawiadomieni
zostali rodzice uczniów, Małopolskie Kuratorium
Oświaty w Krakowie oraz wystąpiono do
Małopolskiego Kuratorium Oświaty o wydanie opinii
dot.
przekształcenia
Zespołu
Szkolno
–
Przedszkolnego.

Uchwała Nr IV/28/2019 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Gminy dla
Udzielono wsparcia finansowego Starostwu
Starostwa Powiatowego w Miechowie na realizację zadania
Powiatowemu w Miechowie w kwocie 1 425 110,35
pn. „Zwiększenie dostępności komunikacyjnej północnej
zł.
części Powiatu Miechowskiego do projektowanej drogi
ekspresowej S7 w węźle „Książ”.
Uchwała
została
opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Działania w sprawie zapobiegania
bezdomności zwierząt oraz opieki nad zwierzętami
bezdomnymi w roku 2019 prowadzone były na
Uchwała Nr IV/29/2019 w sprawie przyjęcia programu opieki
podstawie
uchwalonego
programu.
nad
zwierzętami
bezdomnymi
oraz
zapobiegania
Współpracowano ze schroniskiem dla zwierząt
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Książ Wielki w 2019
„RAFIK” w Bolesławiu, odławianiem bezdomnych
roku”.
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.
Uchwała Nr IV/30/2019 w sprawie wydzierżawienia działki Działka będąca przedmiotem uchwały została
stanowiącej własność Gminy Książ Wielki.
wydzierżawiona rolnikowi.
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8.

Uchwała Nr IV/31/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr
II/14/2006 z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie nadania
statutów sołectwom Gminy Książ Wielki.

9.

Uchwała Nr IV/32/2019 w sprawie wskazania wstępnego
miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na
terenie Gminy Książ Wielki.

10.

Uchwała Nr IV/33/2019 w sprawie przystąpienia Gminy Książ
Wielki do Stowarzyszenia – Zielony Pierścień Tarnowa z
siedzibą w Skrzyszowie jako członek wspierający.

11.

Uchwała Nr IV/34/2019 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady
Gminy na rok 2019.

12.

Uchwała Nr IV/35/2019 w sprawie przyjęcia planów pracy
Komisji
Rady
Gminy
na rok 2019.

Uchwała
została
opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. W związku ze zmianą ustawy
o samorządzie gminnym poprzez m.in. przedłużenie
kadencji rady gminy i wójta do lat 5, przedłużono
kadencję sołtysów z terenu Gminy Książ Wielki.
Uchwała
została
opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Po 14 dniach od opublikowania uchwały
zebrała się komisja, która oceniła konieczność
ustanowienia przystanków autobusowych przy
drodze powiatowej w Moczydle.
Gmina Książ Wielki przystąpiła do Stowarzyszenia
Zielony Pierścień Tarnowa z siedzibą w Skrzyszowie
w związku z pozyskaniem dofinansowania do
montażu
kolektorów
słonecznych
i ogniw
fotowoltaicznych.
Rada Gminy w Książu Wielkim założyła, że zgodnie z
ustawa o samorządzie gminnym odbędzie co
najmniej
cztery
posiedzenia,
na
których
rozpatrywane będą projekty uchwał, przyjmowane
programy i sprawozdania. W roku 2019 odbyło się
dziewięć posiedzeń Rady Gminy, na których
zrealizowane zostały założenia z planu pracy.
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.

Sesja Rady Gminy Książ Wielki z dnia 09 kwietnia 2019 r.

13.

14.

15.

16.

17.

Uchwała
została
opublikowana
Uchwała Nr V/36/2019 w sprawie zmiany Uchwały
w Dzienniku Urzędowym Województwa MałoBudżetowej Gminy Książ Wielki na 2019 rok nr III/19/2018 z
polskiego. Do budżetu Gminy Książ Wielki
dnia 28 grudnia 2018 r.
wprowadzono uchwalone zmiany.
Uchwała Nr V/37/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone
Prognozy Finansowej Gminy Książ Wielki.
zostały uchwalone zmiany.
Przygotowaniem raportu zajęła się Pani Skarbnik
Uchwała Nr V/38/2019 w sprawie szczegółowych wymogów Teresa Kmera, następnie raport został opublikowany
dotyczących raportu o stanie gminy.
w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazany
Radnym Gminy Książ Wielki.
Nieruchomość położona na działce nr 189
Uchwała Nr V/39/2019 w sprawie wyrażenia zgody na
w Trzonowie została obciążona służebnością przesyłu
obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości położonej
na rzecz PGE Dystrubcja S.A., Odział Skarżysko –
w miejscowości Trzonów.
Kamienna.
Zakupiono nieruchomości w Tochołowie oznaczone
Uchwała Nr V/40/2019 w sprawie wyrażenia zgody na
jako działki o nr ewid. 144/7 o pow. 0,0036 ha, nr
nabycie nieruchomości.
ewid. 114/8 o pow. 0,0360 ha oraz o nr ewid. 114/10
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18.

Uchwała Nr V/41/2019 w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie nieruchomości.

19.

Uchwała Nr V/42/2019 w sprawie przekształcenia Szkoły
Podstawowej w Antolce poprzez zmianę obwodu szkoły.

20.

Uchwała Nr V/43/2019 w sprawie przekształcenia Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego w Książu Wielkim poprzez zmianę
obwodu Szkoły Podstawowej w Książu Wielkim wchodzącej w
skład Zespołu.

21.

Uchwała Nr V/44/2019 w sprawie Przyjęcia Gminnego
Programu Wspierania Rodziny w Gminie Książ Wielki na lata
2019 – 2021.

22.

Uchwała Nr V/45/2019 w sprawie zarządzenia poboru opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa,
wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso.

23.

Uchwała Nr V/46/2019 w sprawie rozpatrzenia wezwania do
usunięcia naruszenia prawa.

o pow. 0,0072 ha z przeznaczeniem pod istniejący pas
drogi gminnej 140225 Tochołów Letnoga.
Zakupiono nieruchomości w Giebułtowie oznaczone
jako działki o nr ewid. 96/5 o pow. 0,0294 ha, nr ewid.
96/7 o pow. 0,1318 ha, nr ewid. 97/3 o pow.
0,0450 ha z przeznaczeniem pod istniejący pas drogi
gminnej 140194K Boczkowice – Giebułtów – Kalina
Wielka.
Uchwała
została
opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i
Szkoły Podstawowej w Antolce. Zmieniony obwód
Szkoły obejmuje miejscowości: Antolka, Łazy, Cisie,
Cisia Wola, Giebułtów, Tochołów i Małoszów.
Uchwała
została
opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Książu Wielkim.
Zmieniony obwód Zespołu Szkolno- Przedszkolnego
obejmuje miejscowości: Częstoszowice, Głogowiany
– Wrzosy, Głogowiany – Stara Wieś, Konaszówka,
Książ Wielki, Mianocice, Moczydło, Rzędowice,
Wielka Wieś.
Zadania uwzględnione w Gminnym Programie
Wspierania Rodziny w Gminie Książ Wielki realizuje
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu
Wielkim.
Uchwała
została
opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Na inkasentów opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi wyznaczeni zostali sołtysi z
terenu Gminy Książ Wielki.
W uchwale zostało odrzucone wezwanie do usunięcia
naruszenia prawa uchwałą Rady Gminy z dnia 22
grudnia 2014 r Nr II/13/2014 w sprawie zaliczenia
drogi Książ Wielki – Pod Sobotę do kategorii dróg
gminnych i ustalenia jej przebiegu złożone przez
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Odział
Terenowy w Krakowie.

Sesja Rady Gminy Książ Wielki z dnia 10 maja 2019 r.

24.

25.

26.

Uchwała Nr VI/47/2019 w sprawie zmiany w uchwale nr
XXXIII/291/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. o emisji obligacji
komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania
i wykupu.

W uchwale zmienione zostały numery serii obligacji.
Następnie Wójt Gminy Książ Wielki zawarł aneks do
umowy z Bankiem PKO Bank Polski S.A. z siedzibą
w Warszawie.
Uchwała
została
opublikowana
Uchwała Nr VI/48/2019 w sprawie zmiany Uchwały
w Dzienniku Urzędowym Województwa MałoBudżetowej Gminy Książ Wielki na 2019 rok nr III/19/2018 z
polskiego. Do budżetu Gminy Książ Wielki
dnia 28 grudnia 2018 r.
wprowadzono uchwalone zmiany.
Uchwała Nr VI/49/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone
Prognozy Finansowej Gminy Książ Wielki.
zostały uchwalone zmiany.
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

Uchwała rozpoczęła procedurę przygotowywania do
Uchwała Nr VI/50/2019 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków
sporządzenia
Studium
uwarunkowań
i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ
zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ Wielki.
Wielki.
Uchwała Nr VI/51/2019 w sprawie wyrażenia zgody na Wynajęty został lokal o powierzchni 20,5m 2 w
zawarcie umowy najmu na czas nieokreślony.
Antolce na cele mieszkaniowe.
Uchwała Nr VI/52/2019 w sprawie wyrażenia zgody na Zakupiona została nieruchomość oznaczona jako
nabycie nieruchomości.
działka o nr ewid. 10/6 o pow. 0,1309 ha położona
w Rzędowicach na cele związane
z gospodarką
wodociągową.
Uchwała Nr VI/53/2019 w sprawie dofinansowania
doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Dyrektorzy placówek oświatowych na terenie Gminy
placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Książ Książ Wielki zapoznali nauczycieli z treścią uchwały.
Wielki.
Uchwała
została
opublikowana
Uchwała Nr VI/54/2019 w sprawie ustalenia planu sieci w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopublicznych szkół podstawowych mających siedzibę na polskiego. W związku z likwidacją gimnazjum
obszarze Gminy Książ Wielki.
ustalony został nowy plan sieci publicznych szkół
podstawowych na terenie Gminy Książ Wielki.
Uchwała
została
opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Na terenie Gminy Książ Wielki istnieją
następujące placówki wychowania przedszkolnego:
Uchwała Nr VI/55/2019 w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w
publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych
szkołach podstawowych oraz publicznych innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę
Książ Wielki.

Przedszkole Samorządowe w Zespole Szkolno –
Przedszkolnym w Książu Wielkim,
Oddział Przedszkolny w Szkole
Antolce,

Podstawowej

w

Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Książu
Małym

33.

Punkt Przedszkolny w Antolce, Punkt Przedszkolny w
Książu Małym.
Dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miechowie
Uchwała Nr VI/56/2019 w sprawie przyznania dotacji celowej
udzielona została dotacja celowa w kwocie 6 000 zł
z budżetu Gminy Książ Wielki dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w celu „Przygotowania jednostek OSP do działań
w Miechowie.
ratowniczo – gaśniczych.”

Sesja Rady Gminy Książ Wielki z dnia 25 czerwca 2019 r.
34.

35.

36.

Radni Gminy Książ Wielki po rozpatrzeniu Raportu o
Uchwała Nr VII/57/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
stanie Gminy Książ Wielki udzielili Wójtowi Gminy
wotum zaufania.
Książ Wielki wotum zaufania.
Radni Gminy Książ Wielki po rozpatrzeniu
Uchwała Nr VII/58/2019 w sprawie zatwierdzenie
sprawozdania finansowego Gminy Książ Wielki za
sprawozdania finansowego Gminy Książ Wielki za 2018 rok
2018 rok oraz sprawozdania Wójta Gminy
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Książ
z wykonania budżetu za 2018 rok zatwierdzili je
Wielki za 2018 rok
jednogłośnie.
Radni Gminy Książ Wielki po zapoznaniu się ze
sprawozdaniem finansowym Gminy za rok 2018, rok
Uchwała Nr VII/59/2019 w sprawie udzielenia absolutorium
oraz sprawozdania Wójta Gminy z wykonania
dla Wójta Gminy Książ Wielki.
budżetu za 2018 rok, opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Krakowie, informacją o stanie
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37.

Uchwała Nr VII/60/2019 w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Książ Wielki na 2019 rok nr III/19/2018 z
dnia 28 grudnia 2018 r.

38.

Uchwała Nr VII/61/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Książ Wielki.

39.

Uchwała Nr VII/62/2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Książu Wielkim.

40.

Uchwała Nr VII/63/2019 w sprawie przekazania do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w
Krakowie na uchwałę Nr II/13/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
w sprawie zaliczenia drogi Książ Wielki - Pod Sobote do
kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.

mienia komunalnego Gminy oraz stanowiskiem
Komisji Rewizyjnej udzielili Wójtowi Gminy Książ
Wielki absolutorium.
Uchwała
została
opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Do budżetu Gminy Książ Wielki
wprowadzono uchwalone zmiany.
Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone
zostały uchwalone zmiany.
Radni Gminy Książ Wielki po zapoznaniu się z
rocznym sprawozdaniem finansowym Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Książu Wielkim
zatwierdzili je jednogłośnie.
Złożona skarga przez Krajowy Ośrodek Wsparcia
Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie na uchwałę
Nr II/13/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie
zaliczenia drogi Książ Wielki - Pod Sobote do kategorii
dróg gminnych
ustalenia jej przebiegu została
przekazana
do
Wojewódzkiego
Sądu
Administracyjnego w Krakowie wraz z odpowiedzią
na skargę udzieloną przez Wójta Gminy Książ Wielki.

Sesja Rady Gminy Książ Wielki z dnia 23 lipca 2019 r.

41.

Uchwała
została
opublikowana
Uchwała Nr VIII/64/2019 w sprawie zmiany Uchwały
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskie
Budżetowej Gminy Książ Wielki na 2019 rok nr III/19/2018 z
go. Do budżetu Gminy Książ Wielki wprowadzono
dnia 28 grudnia 2018 r.
uchwalone zmiany.

Sesja Rady Gminy Książ Wielki z dnia 13 września 2019 r.
42.
Uchwała Nr IX/65/2019 w sprawie przekazania środków
finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej
Straży
Pożarnej
województwa
małopolskiego
z przeznaczeniem na zakup profesjonalnej pralki i suszarki do
prania ubrań specjalnych dla Komendy Powiatowej Straży
Pożarnej w Miechowie.

43.

44.

45.

46.

Z budżetu Gminy Książ Wielki przekazano 7 000 zł
Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży
Pożarnej w Krakowie poprzez Fundusz Wsparcia
Państwowej Straży Pożarnej.

Dokonano sprzedaży w formie przetargu ustnego
Uchwała Nr IX/66/2019 w sprawie sprzedaży nieruchomości. nieograniczonego działki oznaczonej nr ewid. 596 o
pow. 0,1880ha w miejscowości Wielka Wieś.
Z dniem 31 sierpnia 2019 r. Gimnazjum im. Stefana
Uchwała Nr IX/67/2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia Żechowskiego zakończyło działalność. Należności,
działalności Gimnazjum w Książu Wielkim.
zobowiązania oraz majątek wygaszonego Gimnazjum
przejęła Gmina Książ Wielki.
Uchwała Nr IX/68/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na Skarga na działanie organu wykonawczego Gminy
działanie organu wykonawczego Gminy Książ Wielki.
Książ Wielki została uznana za bezzasadną.
Uchwała Nr IX/69/2019 w sprawie przekazania do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Skarga złożona przez Prokuraturę Rejonową
Prokuratury Rejonowej w Miechowie na uchwałę nr w Miechowie została przekazana do Wojewódzkiego
XVI/134/2016 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 30 sierpnia Sądu
Administracyjnego
w Krakowie
wraz
2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku z odpowiedzią na skargę Wójta Gminy Książ Wielki.
na terenie Gminy Książ Wielki.
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47.

48.

49.

50.

51.

Uchwała Nr IX/70/2019 w sprawie przekazania do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi
Prokuratury Rejonowej w Miechowie, pl. Kościuszki 3, 32-200
Miechów na uchwałę nr IV/37/2003 Rady Gminy w Książu
Wielkim z dnia 27 lutego 2003 r. sprawie uchwalenia
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Skarga złożona przez Prokuraturę Rejonową
w Miechowie została przekazana do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Krakowie wraz
z odpowiedzią na skargę Wójta Gminy Książ Wielki.

Projekt
Regulaminu
dostarczania
wody
Uchwała Nr IX/71/2019 w sprawie przyjęcia projektu
i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Książ
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na
Wielki został przekazany do zaopiniowana przez
terenie Gminy Książ Wielki i przekazania go do zaopiniowania
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
organowi regulacyjnemu.
gdzie został zaopiniowany negatywnie.
Uchwała
została
opublikowana
Uchwała Nr IX/72/2019 w sprawie zmiany
Uchwały
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskie
Budżetowej Gminy Książ Wielki na 2019 rok nr III/19/2018 z
go. Do budżetu Gminy Książ Wielki wprowadzono
dnia 28 grudnia 2018 r.
uchwalone zmiany.
Uchwała została uzgodniona przez Radę Gminy w
Książu Wielkim. Poprzez uchwałę Sejmiku
Województwa Małopolskiego złagodzone zostaną
Uchwała Nr IX/73/2019 w sprawie uzgodnienia projektu przepisy regulujące nowe budownictwo na naszej
uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie części Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny
Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej.
Miechowskiej. Wkrótce domy będą mogły być
budowane w minimalnej odległości 10 m od cieku
wodnego lub zbiornika wody, a nie jak do tej pory 50
m
W związku z zakończeniem kadencji wcześniejszej
Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki
Uchwała Nr IX/74/2019 w sprawie wyboru członków Rady Zdrowotnej w Książu Wielkim, została wybrana nowa
Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Książu Rada, w skład której weszli przedstawiciele Rady
Wielkim.
Gminy,
a
także
przedstawiciel Wojewody Małopolskiego,
a jej
przewodniczącym jest Wójt Gminy.

Sesja Rady Gminy Książ Wielki z dnia 29 października 2019 r.

52.

Uchwała Nr X/75/2019 w sprawie regulaminu określającego
niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w
przedszkolach, szkołach i innych placówkach prowadzonych
przez Gminę Książ Wielki.

53.

Uchwała Nr X/76/2019 w sprawie przyznania dotacji celowej
z budżetu Gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Moczydle.

54.

Uchwała Nr IX/77/2019 w sprawie zmiany
Uchwały
Budżetowej Gminy Książ Wielki na 2019 rok nr III/19/2018 z
dnia 28 grudnia 2018 r.

55.

56.

Uchwała Nr X/78/2019 w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie umowy najmu na czas nieokreślony.
Uchwała Nr X/79/2019 w sprawie przyjęcia rocznego
programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2020 rok.

Uchwała
została
opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i weszła w życie z mocą obowiązującą od 1
września 2019 r.
Dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Moczydle
udzielona została dotacja celowa w kwocie 15 384,34
zł na zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo –
gaśniczego: agregat prądotwórczy, pilarka do
drewna, węże W-52 (5 szt.), węże W-75 (5 szt.) oraz
zakup bramy garażowej.
Uchwała
została
opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Do budżetu Gminy Książ Wielki
wprowadzono uchwalone zmiany.
Wynajęty został lokal o powierzchni 37,62m2 w
Książu Wielkim pod działalność gospodarczą.
Uchwalony Program umożliwia współpracę Gminy z
organizacjami pozarządowymi, a także innymi
podmiotami prowadzącymi działalność
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57.

Uchwała Nr X/80/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Dokonano zmiany w treści uchwały Nr V/39/201 z
wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu dnia 9 kwietnia 2019 r. poprzez zmianę numeru księgi
nieruchomości położonej w miejscowości Trzonów.
wieczystej działki.

Sesja Rady Gminy Książ Wielki z dnia 04 grudnia 2019 r.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

Uchwała
została
opublikowana
Uchwała Nr XI/81/2019 w sprawie obniżenia średniej ceny w Dzienniku Urzędowym Województwa Małoskupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego.
polskiego. Cena skupu żyta została obniżona z 58,46
zł do 50 zł do celów wymiaru podatku rolnego.
Uchwała
została
opublikowana
Uchwała Nr XI/82/2019 w sprawie wysokości stawek podatku w Dzienniku Urzędowym Województwa Małood nieruchomości.
polskiego. W lutym 2020 roku uchwała została
zmieniona, jednak stawki pozostały te same.
Uchwała
została
opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa MałoUchwała Nr XI/83/2019 w sprawie określenia wysokości polskiego. Na podstawie uchwalonych stawek
stawek w podatku od środków transportowych.
podatnicy mogli zadeklarować kwotę podatku do
zapłacenia
poprzez
wypełnienie
deklaracji
podatkowej.
Uchwała
została
opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa MałoUchwała Nr XI/84/2019 w sprawie ustalenia stawek za polskiego. Stawki 15zł i 20 zł będą obowiązywały
oczyszczanie ścieków w przydomowych oczyszczalniach mieszkańców, z którymi zostanie podpisana umowa
ścieków.
na konserwację, utrzymanie i oczyszczanie
przydomowych oczyszczalni ścieków, dla pozostałych
osób stawka będzie wynosiła 150 zł.
Uchwalone stawki obowiązują osoby spoza terenu
Uchwała Nr XI/85/2019 w sprawie ustalenia opłat za
Gminy Książ Wielki korzystające z usługi opróżniania
opróżnianie zbiorników bezodpływowych, transport i
zbiorników
bezodpływowych,
transportu
unieszkodliwianie nieczystości ciekłych z terenu Gminy Książ
i unieszkodliwiania nieczystości ciekłych z terenu
Wielki.
Gminy Książ Wielki.
Uchwała Nr XI/86/2019 w sprawie ustalenia maksymalnej
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
wydawane są przez Wójta Gminy, mając na względzie
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz
liczbę maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży, a
napojów alkoholowych.
także sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Uchwała została uchwalona w związku ze złożeniem
Uchwała Nr XI/87/2019 w sprawie określenia trybu oraz
skargi Prokuratury Rejonowej w Miechowie na
sposobu powołania i odwołania członków Zespołu
obowiązującą do tej pory uchwałę. W skład Zespołu
Interdyscyplinarnego do spraw przemocy w rodzinie w Gminie
Interdyscyplinarnego wchodzą osoby powołane
Książ Wielki oraz szczegółowych warunków jego
przez Wójta Gminy w drodze zarządzenia na czas
funkcjonowania.
nieokreślony.
Uchwała
została
opublikowana
Uchwała Nr XI/88/2019 sprawie zmiany Uchwały Budżetowej
w Dzienniku Urzędowym Województwa MałoGminy Książ Wielki na 2019 rok nr III/19/2018 z dnia 28
polskiego. Do budżetu Gminy Książ Wielki
grudnia 2018 r.
wprowadzono uchwalone zmiany.
Uchwała Nr XI/89/2019 sprawie zmiany Wieloletniej Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone
Prognozy Finansowej Gminy Książ Wielki.
zostały uchwalone zmiany.
Dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzonowie
udzielona została dotacja celowa w kwocie 30 000 zł
Uchwała Nr XI/90/2019 w sprawie udzielenia dotacji
na wykonanie centralnego ogrzewania w budynku,
Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzonowie
wykonanie wylewki w Sali świetlicy wraz z
malowaniem ścian.
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Uchwała Nr XI/91/2019 w sprawie ustalenia szczegółowych
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia,
mieszkaniach chronionych, schroniskach dla osób
Realizacją uchwały zajmuje się Gminny Ośrodek
bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych
68.
Pomocy Społecznej w Książu Wielkim zgodnie z
z usługami opiekuńczymi udzielających schronienia osobom
prowadzoną pomocą dla osób potrzebujących.
tego pozbawionym w tym osobom bezdomnym, które
ostatnie miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy
Książ Wielki.
Uchwała
została
opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa MałoUchwała Nr XI/92/2019 w sprawie wskazania wstępnego polskiego. Po 14 dniach od opublikowania uchwały
69.
miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na zebrała się komisja, która oceniła konieczność
terenie Gminy Książ Wielki.
ustanowienia przystanków autobusowych przy
drodze powiatowej nr 1217 K Książ Wielki – Książ
Mały - Moczydło.
Sesja Rady Gminy Książ Wielki z dnia 28 grudnia 2019 r.
Uchwała
została
opublikowana
Uchwała Nr XII/93/2019 w sprawie zmiany Uchwały
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mało70.
Budżetowej Gminy Książ Wielki na 2019 rok nr III/19/2018 z
polskiego. Do budżetu Gminy Książ Wielki
dnia 28 grudnia 2018 r.
wprowadzono uchwalone zmiany.
Uchwała Nr XII/94/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone
71.
Prognozy Finansowej.
zostały uchwalone zmiany.
Uchwalona uchwała przyjęła plan dochodów i
72.
Uchwała Nr XII/95/2019 - Uchwała budżetowa na rok 2020.
wydatków na rok 2020.
W uchwalonej Wieloletniej Prognozie Finansowej
Uchwała Nr XII/96/2019 w sprawie przyjęcia Wieloletniej
73.
uwzględnione zostały planowane i realizowane
Prognozy Finansowej Gminy Książ Wielki.
przedsięwzięcia na lata 2020 – 2030.
W uchwale zostały uchwalone stawki opłaty za
Uchwała Nr XII/97/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok
74.
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 2020 w wysokości 20 zł miesięcznie od każdej osoby
ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
za odpady zbierane w sposób selektywny i 40 zł za
odpady zmieszane.
Uchwała Nr XII/98/2019 w sprawie zmieniająca uchwałę w Stawki uchwalone w Uchwale Nr XI/84/2019 z dnia 4
sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez grudnia w sprawie ustalenia stawek za oczyszczanie
75.
właścicieli nieruchomości w zakresie opróżniania zbiorników ścieków w przydomowych oczyszczalniach ścieków
bezodpływowych, transportu i unieszkodliwiania nieczystości nie zostały zmienione.
ciekłych na terenie Gminy Książ Wielki.
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VII. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI SAMORZĄDOWYMI NA KONIEC 2019 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

CZĘŚĆ VIII. EFEKTY DZIAŁAŃ PROWADZONYCH W GMINIE KSIĄŻ WIELKI W ROKU 2019

▪

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
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Fot. Modernizacja strażnicy OSP Moczydło

Fot. Wyremontowana Remiza OSP Głogowiany- Stara Wieś

Wszystkie jednostki są zrzeszone w Gminnym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej.
OSP skupia w swoich szeregach 213 członków zwyczajnych, 30 członków honorowych, 35 członków
wspierających oraz 29 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.
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Tabela 30. Wyposażenie jednostek OSP w Gminie Książ Wielki
L.p. Wyposażenie jednostek OSP w Gminie Książ W szt.
Wielki
1.
Samochody pożarnicze średnie
2
2.
Samochody pożarnicze lekkie
9
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
132
Wyżej wymieniony sprzęt wykorzystywany był w 2019 roku 55 razy w wyjazdach ratowniczo - gaśniczych oraz
w wyjazdach gospodarczych na terenie gminy i poza nią. W interwencjach uczestniczyło 420 strażaków
ochotników.
Tabela nr 31 . Wydatki Gminy Książ Wielki na OSP w latach 2018-2019
ROK
2018
2019

Wydatki na OSP
360 737,25
335 833,71

% wydatków ogółem
1,35%
1,24 %

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.

Tabela nr 32. Wydatki Gminy Książ Wielki na ekwiwalent dla strażaków OSP.
ROK Wysokość ekwiwalentu % udział w stosunku do wydatków na OSP
2018 15 425,38
5,92%
2019 13 901,82
4,14%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie budżetu gminy za lata 2018-2019
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2.WSPÓŁPRACA Z POLICJĄ W 2019R.
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).
Tabela nr 32 . Przestępstwa popełnione w 2019roku w Gminie Książ Wielki.
L.p.
Kategoria
Powiat miechowski
Gmina Książ Wielki Miejscowość Książ
przestępstwa
Wielki
1.
Kradzież
56
8
3
2.
Kradzież
z 42
3
1
włamaniem
3.
Rozbój
4
0
0
4.
Pobicie
8
0
0
5.
Zniszczenie mienia
33
2
0
6.
Znęcanie nad rodziną 18
0
0
7.
Seksualne
6
0
0
8.
Wypadek drogowy
33
7
3
9.
Kierowanie w stanie 111
13
6
nietrzeźwości
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Ogólna
przestępstw

ilość 311

33

13

3.GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Sprawy porządku publicznego
i bezpieczeństwa
obywateli
oraz przeciwpożarowej i
przeciwpowodziowej w tym wyposażenie i utrzymanie gminnego magazynu OC należą do podstawowych
zadań własnych gminy Do realizacji tych zadań powołany został Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego.
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego powołany na podstawie Zarządzenia Nr 19/2005 Wójta
Gminy
Książ Wielki z dnia 8 czerwca 2005 roku. Zespół współpracuje z Wójtem Gminy oraz z zespołami: powiatowym
i wojewódzkim. Gmina Książ Wielki posiada także "Plan Reagowania Kryzysowego" opracowany w 2012 roku.

4.OCHRONA ZDROWIA
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,
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❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

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 2019 roku zatrudnionych było na podstawie umowy o pracę 17 osób w przeliczeniu na etaty
stanowi to 15,7 etatu w tym 5 lekarzy , 4 pielęgniarki , 2 asystentki stomatologiczne , 1 pracownik
fizjoterapii, 1 położna, 1 pracownik administracyjno-biurowy, 1 pracownik medyczny, 2 pracowników
obsługi . Personel medyczny zatrudniony w oparciu o umowy kontraktowe to: 7 lekarzy , 1 fizjoterapeuta.
W ramach umowy zlecenia zatrudniony było 2 lekarzy i 2 fizjoterapeutów.
Przychody roku 2019 to kwota 2 161 943,22 ,
Koszty roku 2019 to kwota 2 097 791,10.
Utworzono rezerwę na odprawy emerytalne w wysokości 77 330,70 zł .
Wypracowany zysk finansowy w kwocie 64 152,12 zł przeznacza się na zwiększenie funduszu zakładu
Tabela nr 33. Przychody, koszty oraz wynik finansowy PZOZ w Książu Wielkim za 2019r.
l.p. Wyszczególnienie
Plan na 2019r
Wykonanie
%
wykonania
I
Przychody
2 190 000,00
2 161 943,22
98,7
1
Sprzedaż usług medycznych
2 080 000,00
2 073 081,13
99,7
2
Pozostałe przychody
110 000,00
104 981,09
95,4
3
Rezerwa na odprawy emerytalne oraz
-77 330,70
rozwiązanie rezerwy
z tytułu
wypłaconych odpraw
i nagród
+61 211,70
jubileuszowych
II
Koszty
2 190 000,00
2 097 791,10
95,8
1
Amortyzacja
89 000,00
84 640,85
95,1
2
Zużycie materiałów
110 000,00
105 478,38
95,9
3
Zużycie , energii , wody i gazu
16 000,00
15 893,38
99,3
4
Usługi obce
454 000,00
446 808,46
98,4
5
Podatki i opłaty
12 000,00
9 802,00
81,7
6
Wynagrodzenia
1 168 000,00
1 112 877,54
95,3
7
Ubezpieczenia społeczne i inne 320 000,00
303 133,31
94,7
świadczenia
8
Pozostałe koszty
12 000,00
11 749,15
97,9
9
Pozostałe koszty operacyjne
1 000,00
541,20
54,1
10 Koszty finansowe
8 000,00
6 866,83
85,8
III
Wynik Finansowy
0
+64 152,12
Tabela nr 34. Należności , zobowiązania oraz stan środków finansowych PZOZ w Książu Wielkim
L.p. Wyszczególnienie
1
Należności

Stan na 01.01.2019r.
208 179,00

Stan na 31.12.2019r.
207 373,00
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2
3

Zobowiązania
Stan środków pieniężnych

113 907,00
141 422,00

43 044,00
177 927,00

Stan finansowy pozwala ocenić pozytywnie obecną sytuację gospodarczą PZOZ w Książu Wielkim.
Ponadto na terenie gminy przeprowadzono akcje: badanie słuchu, wzroku, spirometria, badania w kierunku
osteoporozy, mammografię. Na terenie PZOZ jest możliwe wykonanie specjalistycznych badań
kardiologicznych typu Holter EKG, Holter ciśnieniowy.
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 i punkt apteczny.
W zakresie lecznictwa specjalistycznego i zamkniętego, obsługę mieszkańców gminy zapewnia Szpital Św. Anny
w Miechowie oraz placówki służby zdrowia w Kielcach i Krakowie.
5.OŚWIATA I EDUKACJA W GMINIE KSIĄŻ WIELKI W 2019 ROKU.
5.1Sieć szkolno-przedszkolna w 2019 w Gminie Książ Wielki:
- Gimnazjum w Książu Wielkim ( wygaszone 31.08.2019r.)
- Szkoła Podstawowa w Antolce
- Szkoła Podstawowa w Książu Małym
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Książu Wielkim
5.2 Baza oświatowa:
- Gimnazjum w Książu Wielkim po wygaszeniu w dniu 31 sierpnia 2019roku całą bazę przekazało do Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Książu Wielkim tj.
•

pełnowymiarową halę widowiskowo – sportową,

•

nowoczesną pracownię komputerową,

•

nowoczesną pracownię do nauki języków obcych,

•

bibliotekę z czytelnią i dostępem do Internetu,

•

nowoczesne pomoce dydaktyczne, m.in. laptopy, rzutniki multimedialne, tablice interaktywne,
programy multimedialne, pełny sprzęt audiowizualny, sprzęt sportowy.

5.3. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II RPO WM 2017-2020:
W Gimnazjum w Książu Wielkim 18.09.2017 r. rozpoczął działalność Szkolny Punkt Informacji i Kariery "SPInKa"
realizowany ramach projektu "Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II", do którego
przystąpiła gmina Książ Wielki.
Od 01.09.2019 r. do 31.01.2020 r. Szkolny Punkt Informacji i Kariery miał swoją siedzibę
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Książu Wielkim a od 01.02.2020 r. siedziba SPInKA mieści się w Szkole
Podstawowej w Książu Małym. Od 01.02.2020 wsparciem w ramach projektu objęci są również uczniowie ze
Szkoły Podstawowej w Antolce.
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Głównymi celami funkcjonowania Szkolnego Punktu Informacji i Kariery jest:
➢ przygotowanie uczniów do świadomego wyboru zawodu zgodnie z ich zainteresowaniami i
możliwościami,
➢ rozbudzanie aspiracji zawodowych wśród uczniów i motywowanie ich do działania,
➢ kształtowanie umiejętności wśród uczniów analizowania swoich cech osobowości
w aspekcie wyboru zawodu,
➢ dostarczanie uczniom informacji o zawodach, wymaganiach rynku pracy, o systemie szkolnictwa
ponadpodstawowego,
➢ kształtowanie wśród uczniów umiejętności pracy w zespole, komunikatywności, zaangażowania,
➢ kształtowanie wśród uczniów umiejętności podejmowania decyzji,
➢ przygotowanie uczniów do samodzielnego i aktywnego kształtowania swojej drogi zawodowej,
rozwój umiejętności rozpoznawania własnych zasobów osobistych i ich wykorzystywania w
kształtowaniu swojej drogi zawodowej,
➢ kształcenie wśród uczniów nawyków nieustannego planowania przyszłości
i konsekwentnego dążenia do realizacji celu,
➢ kształtowanie wśród uczniów postawy otwartości na wiedzę i prezentowania swojej osobowości,
➢ kreowanie wśród uczniów postaw aktywnych, przezwyciężania bierności, radzenia sobie w
sytuacjach trudnych i stresowych,
➢ pogłębianie i uporządkowanie wiedzy uczniów na temat struktury i funkcjonowania szkół
ponadpodstawowych,
➢ wdrażanie do samodzielnego poszukiwania informacji dotyczących wyboru dalszego kierunku
kształcenia i zawodu, na temat rynku pracy,
➢ zapoznanie z podstawami prawa pracy, poznanie zasad i trendów rządzących rynkiem pracy.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Adresatami działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w ramach Szkolnego Punktu Informacji i
Kariery są przede wszystkim uczniowie z terenu Gminy Książ Wielki oraz ich rodzice i nauczyciele.
Wsparcie doradcze polegało na realizacji warsztatów w klasach II i III gimnazjum, opracowaniu Indywidualnego
Planu Działań dla uczniów rekrutowanych do projektu oraz prowadzeniu konsultacji dla uczniów, rodziców i
nauczycieli.
Tematyka prowadzonych zajęć dotyczyła: samopoznania, zawodoznawstwa, rynku pracy, planowania oraz
rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. Podczas zajęć przekazywane były informacje
o równym dostępnie do zawodów dla kobiet, mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych. Przeprowadzono
prelekcję dla rodziców oraz nauczycieli szkoły dotyczącą doradztwa edukacyjno-zawodowego.
Uczniowie uczestniczyli w zajęciach warsztatowych zorganizowanych w ramach współpracy z Młodzieżowym
Centrum Kariery w Miechowie. Brali udział w grze „Chłopska szkoła biznesu”. Brali również udział w wyjazdach
na

Targi

Edukacyjny

Festiwal

Zawodów

w Krakowie. Na dzień 31.12.2019 r. wskaźnik określony w umowie partnerskiej (95 uczniów) został
zrealizowany. Oznacza to, że dla 95 uczniów został przygotowany Indywidualny Plan Działań.
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5.4.Szkoła Podstawowa w Antolce posiada:
• zastępczą salę gimnastyczną,
• nowoczesne boisko sportowe,
• 2 place zabaw,
• 2 mobilne pracownie komputerowe,
• bibliotekę szkolną dobrze wyposażoną w lektury i inne książki dla dzieci
i młodzieży,
• nowoczesne multimedialne pomoce dydaktyczne, m.in. laptopy, rzutniki multimedialne,
tablice interaktywne, programy multimedialne, pełny sprzęt audiowizualny,
• różnorodny sprzęt sportowy,
• pracownie: fizyko-chemiczną i biologiczno-geograficzną urządzoną dzięki pieniądzom na
wyposażenie pracowni, laboratoriów z rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej na
2018 rok.
1 września 2018 roku nauka w szkole rozpoczęła się w odnowionym, pięknym
i nowoczesnym budynku. Budynek szkoły został poddany głębokiej termomodernizacji. Koszt gruntownej
termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Antolce wyniósł około 1,75 mln zł. Budynek został ocieplony,
wymieniono instalację centralnego ogrzewania wraz ze źródłem zasilania, którym są teraz dwie pompy ciepła
wspomagane przez dwa piece gazowe. Wykonano
nową instalację elektryczną i oświetleniową,
wymieniono
posadzki
na
korytarzu
i klatce schodowej, wymienione zostały drzwi
wejściowe i drzwi do sal lekcyjnych. Wszystkie
pomieszczenia szkoły zostały pomalowane. Na dachu
szkoły zamontowano ogniwa fotowoltaiczne, które
zapewniają energię elektryczną na potrzeby dwóch
pomp ciepła.Dzięki przeprowadzonym w szkole
remontom szkoła zyskała 3 nowe pomieszczenia.
W piwnicach budynku powstała sala do prowadzenia
zajęć świetlicowych oraz wygospodarowano miejsce
na szatnię. Pomieszczenie, w którym do tej pory
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znajdowała się szatnia zostało zaadaptowane na potrzeby sali lekcyjnej. Nauka w szkole odbywa się na jedną
zmianę, każda klasa ma swoją salę lekcyjną.

Na początku roku szkolnego 2018/2019 do użytku
oddano także nowoczesne boisko sportowe, na
budowę którego przeznaczono około 400 tys. zł.
Inwestycję
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. Woda spływa z powierzchni boiska
do poprowadzonych po obu stronach betonowych
korytek.
W roku szkolnym 2018/2019 szkoła skorzystała ze
środków Ministerstwa Edukacji Narodowej na
wyposażenie pracowni, laboratoriów z rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok.
Zakupiono
sprzęt
i
pomoce
dydaktyczne
na
ogólną
kwotę
75 tys. zł niezbędne do realizacji podstawy programowej ośmioletniej szkoły podstawowej. Zakupiono pomoce
dydaktyczne do nauczania fizyki, chemii, geografii i biologii. Dzięki temu w szkole urządzono pracownie: fizykochemiczną i biologiczno-geograficzną. Szkoła posiada pomoce dydaktyczne pozwalające realizować podstawę
programową na jak najwyższym poziomie.
Szkoła systematycznie pozyskuje środki pieniężne na zakup multimedialnych pomocy dydaktycznych. W roku
szkolnym 2019/2020 szkoła przystąpiła do projektu „Aktywna tablica”, dzięki czemu zakupiono dwa 65 calowe
monitory interaktywne na kwotę 17,5 tys. zł. Za nagrody pieniężne zdobyte za zajęcie wysokich miejsc w
różnego rodzaju konkursach na szczeblu ogólnokrajowym i wojewódzkim szkoła zakupiła kolejny monitor
interaktywny
i 2 tablice interaktywne. Szkoła co roku bogaci się o nowe pomoce i sprzęt multimedialny. Obecnie każda
klasa jest wyposażona w rzutniki multimedialne, ekrany, tablice interaktywne oraz monitory. Szkoła posiada:
7
rzutników
multimedialnych,
3
tablice
interaktywne,
3 monitory interaktywne.
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Dzięki realizacji przez szkołę różnorodnych programów
rządowych i unijnych szkoła co roku bogaci się także o nowe
książki do biblioteki szkolnej. W tym roku szkolnym szkoła
złożyła wniosek na o udzielenie wsparcia finansowego na
zakup
książek
do
biblioteki
szkolnej
w ramach programu wieloletniego - „Narodowy Program
Rozwoju
Czytelnictwa”
–
Priorytet 3.
Szkoła Podstawowa w Antolce spełnia swe podstawowe
funkcje: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.

•

•

•

Realizując zadania dydaktyczno-wychowawcze szkoła
realizuje różnorodne programy, akcje
i działania edukacyjne:
Szkoła od roku szkolnego 2010/2011 uczestniczy w programie finansowanym ze środków unijnych
„Program dla szkół”. Program ten jest kontynuacją dotychczasowych programów „Owoce i warzywa
w szkole” i „Mleko w szkole”. Program ma na celu propagowanie wśród dzieci zdrowych nawyków
żywieniowych poprzez udostępnianie im produktów mlecznych oraz owocowo-warzywnych a także
poprzez różnorodne działania dydaktyczne. Program ma na celu promowanie wśród dzieci zdrowej
diety, bogatej w owoce i warzywa oraz produkty mleczne.
W programie uczestniczą dzieci z klas I-V. W roku szkolnym 2018/2019 w programie uczestniczyło
71 uczniów, a w rok szkolnym 2019/2020 – 61 uczniów klas I-V.
W roku szkolnym 2018/2019 szkoła uczestniczyła w ogólnopolskim programie aktywnej edukacji
ekologicznej „Ożywić pola” realizowanej przez Łowca Polskiego we współpracy z kołami łowieckimi.
Program był realizowany w formie konkursu. Celem programu było kształtowanie u uczniów postaw
ekologicznych. Szkoła co roku osiąga sukcesy, zajmując czołowe miejsca i zdobywa nagrody
pieniężne. W roku 2018 Szkoła zajęła I miejsce w Polsce i otrzymała nagrodę w wysokości 3.000,00 zł.
Szkoła uczestniczyła w Małopolskim Konkursie „Odblaskowa Szkoła” (szkoła uczestniczy w tym
konkursie od 2008 roku).
Celem konkursu jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci w
ruchu drogowym. Szkoła co roku osiąga sukcesy, zajmując
miejsca w pierwszej dziesiątce szkół i zdobywa nagrody
pieniężne. W roku szkolnym 2018/2019 szkoła zajęła IV
miejsce
w województwie i otrzymała nagrodę w wysokości 5.500,00
zł (nagrodę przeznaczono na zakup pomocy
dydaktycznych), a w roku 2019/2020 szkoła zajęła VIII
miejsce
w województwie i otrzymała nagrodę 3.000,00 zł. W
konkursie co roku uczestniczy około 350 szkół
województwa małopolskiego. Szkoła każdego roku była jednocześnie szkołą najlepiej realizującą
zadania konkursowe w powiecie miechowskim.
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•

•
•
•

•

Szkoła uczestniczyła w Programie „Szkolny Klub Sportowy”. Program ma na celu umożliwienie
podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i
rekreacyjnych. Program skierowany jest przede wszystkim do uczniów nieobjętych regularnymi
formami aktywności fizycznej, np. treningami
w klubie sportowym. W szkole prowadzone były
zajęcia z 1 grupą uczniów
w wymiarze 2 godzin tygodniowo.
•
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Antolce po
raz kolejny wzięli udział
w edukacyjnym projekcie „BohaterON”. BohaterON –
włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce
historycznej mająca na celu upamiętnienie i
uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego
poprzez wysłanie im bezpłatnych kartek
dystrybuowanych na terenie całego kraju. Projekt ma
edukować Polaków, bazując na historiach
Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz
budować wrażliwość społeczną. Nazwa akcji stanowi połączenie dwóch słów – polskiego „bohater”
oraz angielskiego „ON”, czyli „włączyć”. Angielskie „ON” dosłownie włącza historię bohatera – film
albo prezentację, na komputerze, w telewizji bądź na
tablecie.
• Szkoła włączyła się do akcji zorganizowanej przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej – „Szkoła pamięta”.
W ramach akcji w szkole zorganizowano działania
upamiętniające ważne wydarzenia: 80 rocznicę
wybuchu II wojny światowej
i 75 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, odbyły
się akademia z okazji Odzyskania Niepodległości,
Konstytucji 3-go Maja, Konkurs Poezji Patriotycznej,
Konkurs Pieśni Patriotycznych, uczniowie uczestniczyli w
akcji wspólnego śpiewania hymnu, odbyło się szereg
lekcji i wycieczek tematycznych.
Szkoła uczestniczyła w akcji społecznej „Cała Polska Czyta Dzieciom”.
Szkoła realizuje wiele programów profilaktycznych (Trzymaj formę, Znajdź właściwe rozwiązanie,
Czyste powietrze wokół nas, Nie pal przy mnie, proszę, itp.)
Szkoła uczestniczyła w projekcie Koloratorium, którego celem było odkrywanie przed uczniami
niezwykłego świata chemii i biologii. Projekt odbywał się w formie konkursu. Brało w nim udział
ponad 100 szkół z całej Polski. Do etapu finałowego awansowały 33 szkoły z największą liczbą
punktów, wśród nich była szkoła
w Antolce. Szkoła w Antolce znalazła się na 13 miejscu w Polsce.
Szkoła brała udział w XXVII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia
organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż. Uczennica szkoły zajęła I miejsce w województwie i
reprezentowała szkołę w etapie centralnym.
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•

W szkole działało Szkolne Koło Wolontariatu, którego działalność obejmowała między innymi zbiórkę
zakrętek, przygotowanie Szlachetnej Paczki, pomoc dla schroniska dla zwierząt, współpraca z
Domem Kombatanta w Miechowie.
W Szkole Podstawowej w Antolce odbyły się następujące wydarzenia:
• Dzień Edukacji Narodowej,
•
Święto Szkoły,
•
Ślubowanie uczniów klasy I,
•
Akademia z okazji Odzyskania Niepodległości,
•
Andrzejki,
•
Mikołajki,
•
Akademia z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
prezentacja jasełek,
•
Choinka noworoczna z występami
artystycznymi uczniów,
•
Dzień Babci i Dziadka,

•
Walentynki,
• Akademia z okazji Dnia Kobiet,
• Akademia z okazji Dnia Ziemi,
• Uroczyste obchody Dnia Dziecka,
• Akademia z okazji Dni Ochrony Środowiska (5
czerwca),
• Uroczystości związane z powitaniem wiosny
(topienie Marzanny, konkurs kukieł Marzann,
konkurs na wiosenny strój, występy artystyczne
uczniów),
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akademia z okazji Świąt Wielkanocnych,
Akademia z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
Uroczystości z okazji Dnia Mamy,
Uroczystości z okazji Święta Rodziny,
Pikniki rodzinne,
Udział w Festiwal Nauki,
Uczestniczenie w Nocy Muzeów,
Uczestniczenie w Nocy Naukowców,
Zajęcia edukacyjne w Muzeum Narodowym "Sukiennice",
Zajęcia edukacyjne w Izbie Leśnej Nadleśnictwa Miechów,
Powiatowy Konkurs „Mój Przyjaciel Las” organizowany we współpracy
z Nadleśnictwem Miechów,
Konkurs recytatorski w ramach realizacji „Programu dla szkół” ,
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•
•
•

Konkurs odblaskowej piosenki,
Konkurs kolęd i pastorałek,
Wycieczki do kin, teatrów, filharmonii,

• Wycieczki edukacyjne (Oświęcim,
Sandomierz, Miechów, Kraków)
• Zielona Szkoła na Pomorzu Zachodnim.
Szkoła współpracowała z wieloma instytucjami i
podmiotami, z pomocą których organizowano
ciekawe zajęcia dla uczniów i ich rodziców.
Szkoła współpracuje także Policjantami z
Komendy Powiatowej Policji w Miechowie.
Policjanci odbyli kilka spotkań z rodzicami i
uczniami. Podczas zebrania z rodzicami
policjantka wygłosiła prelekcję na temat
narkomanii i innych zagrożeń, jakie mogą czyhać
na dzieci i młodzież zarówno w świecie realnym,
jak i w sieci. Podczas kolejnego spotkania
z rodzicami uczniów odbyła się pogadanka na
temat bezpieczeństwa uczniów na drodze. Odbyło się szereg wspólnych akcji uczniów i policjantów
(Bezpieczna droga do szkoły,
Międzynarodowy Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych - Edward, itp

Zajęcia edukacyjne prowadzili strażacy z Powiatowej Straży Pożarnej z Miechowa.
Odbyło się spotkanie uczniów z Klubem Seniora „Młodzi Duchem” z Książa Wielkiego.
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Odbyło się

spotkanie
uczniów
z
ratownikami
medycznymi
z
Miechowa,
którzy
przeprowadzili szkolenie udzielania pierwszej

pomocy.
wojny
Ciekawe

Interesujące zajęcia historyczne na temat II
światowej odbyły się w Domu Kombatanta w
Miechowie.
zajęcia edukacyjne przeprowadzili strażacy z
Ochotniczej Straży Pożarnej w Łazach.

Odbyły się
zajęcia ze strażakami z OSP w Książu
Wielkim,
oraz z ratownikami medycznymi.
Zespół
Folklorystyczny Książowiacy wystąpił dla
uczniów z patriotycznym montażem słowno– muzycznym z okazji Święta Niepodległości

Szkoła współpracowała z Nadleśnictwem w Miechowie. Odbyło się szereg zajęć w izbie leśnej w Miechowie,
na ścieżkach edukacyjnych. W Szkole we współpracy z leśnikami przeprowadzono Powiatowy Konkurs
Ekologiczny „Mój przyjaciel las”. Wspólnie zorganizowano także obchody Światowego Dnia Ochrony
Środowiska.
W Szkole Podstawowej w Antolce działają następujące koła zainteresowań:
• Chór,
• Kółko matematyczne dla uczniów klasy VIII,
• Kółko matematyczne dla uczniów klasy VII,
• Kółko polonistyczne,
• Kółko rozwijające zainteresowania matematyczno – przyrodnicze w klasie I,
• Kółko rozwijające zainteresowania matematyczno – przyrodnicze w klasie II,
• Kółko rozwijające zainteresowania matematyczno – przyrodnicze w klasie III,
• Kółko rozwijające zainteresowania humanistyczne w klasie III,
• Kółko j. angielskiego w kl. VI,
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•
Kółko j. angielskiego w kl.
VIII,
•
Kółko j. polskiego w kl. V-VI.

5.5.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.

•
✓ Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Każdego roku w szkole obchodzony jest Światowy Dzień
Tabliczki Mnożenia. Jest to wielkie szkolne wydarzenie, pod kierunkiem nauczyciela matematyki
odbywają się zabawy i konkursy matematyczne, podczas których wszyscy przypominają sobie
tabliczkę mnożenia. Uczniowie najstarszej klasy są egzaminatorami i sprawdzają znajomość tabliczki
mnożenia kolegów oraz nauczycieli i pracowników szkoły.
✓ Święto Szkoły - uroczyście obchodzone od 2004 r.
16 października 2018 r. miało szczególnie uroczysty charakter ze względu na 40 rocznicę wyboru Karola
Wojtyły na papieża, oraz 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. W tym dniu odbywa się
uroczyste ślubowanie klasy pierwszej oraz podsumowanie Powiatowego Konkursu w dziedzinie literackiej,
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plastycznej i poezji religijnej, który cieszy się od lat dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Na konkurs
wpłynęły prace ze SP w Antolce, ZSP w Książu Wielkim, SP w Pojałowicach
i SP w Jaksicach. Prac plastycznych wpłynęło 34, literackich 19 oraz 10 uczniów recytowało poezję religijną.

Akcja historyczna – Bohater ON.
Szkoła Podstawowa w Książu Małym wzięła udział w akcji Bohater ON, która polegała na napisaniu pocztówki
do Bohaterów Powstania Warszawskiego. Na lekcjach wychowawczych uczniowie wraz z wychowawcami z
wielkim zaangażowaniem wypełniali kartki, które później zostały wysłane. Każdy w szczególny sposób chciał
podziękować powstańcom za walkę o wolną i piękną Polskę, za poświęcenie i trud. Dla dzieci była to żywa
lekcja historii, którą będą długo pamiętać.
✓ Akcja – Światowy Dzień Mycia Rąk.
Samorząd Uczniowski pod kierunkiem opiekuna organizuje akcje dla całej społeczności szkolnej. Organizowane
są
pogadanki
dotyczące
higieny
rąk,
chorób
przenoszonych
"brudnymi
rękami"
oraz
praktyczne
pokazy
prawidłowego
mycia
rąk.
W łazienkach zawisły instrukcje prawidłowego mycia rąk, a dzięki staraniom opiekuna SU, szkoła dostała
darmowe mydła od firmy Luksja. Jest to bardzo edukacyjna akcja, która przynosi dużo korzyści dla zdrowia.
✓ Pamiętamy o tych, którzy odeszli, którzy walczyli…
W dniach poprzedzających Wszystkich Świętych uczniowie SP w Książu Małym wraz
z nauczycielami realizując treści wychowania patriotycznego odwiedzają miejsca upamiętniające walkę
Polaków o niepodległość na naszym terenie. Zapalają znicze i składają kwiaty pod pomnikiem ofiar pacyfikacji
z 1944 roku w Trzonowie, na mogile poległych podczas II wojny światowej w lesie Sancygniowskim oraz na
cmentarzu. Na lekcjach historii zapoznawani są z tragicznymi wydarzeniami z tamtych czasów.
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✓ Obchody Niepodległej.
Obchody
100-lecia Niepodległej Polski rozpoczęły się warsztatami plastycznymi dla rodziców i dzieci z
najmłodszych klas. Wspólne zajęcia miały charakter patriotyczny, wykonano wiele plakatów pt.
„Nasza Niepodległa” wykorzystując ciekawe pomysły i techniki plastyczne. Następnie odbyła się
uroczysta akademia, na którą przybyła zaproszona kombatantka, świadek II wojny światowej – pani
Maria Płonczyńska.
✓ Światowy Dzień Pluszowego Misia.
Samorząd Uczniowski SP w Książu Małym rozpoczął akcję „Podziel się Pluszakiem”.
Zbiórka zabawek i maskotek miała na celu uwrażliwić uczniów na potrzeby innych, należy bowiem
uświadamiać młodych ludzi, iż pomaganie zmienia świat.
✓ JASEŁKA - Działalność kółka teatralnego.
Kółko teatralne pod opieką pani Bożeny Janus podczas spotkania wigilijnego zaprezentowało swój dorobek
artystyczny. Uczniowie w pięknych strojach wystawiając „Jasełka” odegrali wiele ról, min: pastuszków, świętej
rodziny, wędrowców ze wschodu, króla Heroda, diabełków oraz wspólnie kolędowali z aniołami i całą
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społecznością

szkolną.

✓ Spotkanie Noworoczne dla społeczności lokalnej.
W styczniowe popołudnie w Szkole Podstawowej w Książu Małym odbyło się spotkanie noworoczne, na
którym
członkowie
Koła
teatralnego
przedstawili
jasełka
dla
społeczności
lokalnej.
Na występ i wspólne kolędowanie licznie przybyli mieszkańcy Książa Małego i okolicznych miejscowości, radni,
sołtysi,
członkowie
KGW,
przedstawiciele
OSP,
oraz
rodziny
uczniów.
Podczas przerwy Koło wolontariatu wraz z opiekunem serwowało wszystkim pyszne ciasta domowe, rogaliki
oraz kawę i herbatkę.
✓ Jasełka w Domu Pomocy Społecznej w Mianocicach.
Członkowie Koła teatralnego przedstawili swój dorobek artystyczny podopiecznym Domu Pomocy Społecznej
w Mianocicach. Występ oraz stroje w które byli przebrani uczniowie bardzo podobały się widowni, dzieci
otrzymały gromkie brawa, promienne uśmiechy i uściski rąk od pensjonariuszy.
✓ Dzień Babci i Dziadka.
✓ Brzydkie Kaczątko – występ uczniów na zabawie choinkowej.
Każdego roku rodzice licznie przybywają do szkoły na występy dzieci podczas zabawy choinkowej.
Szkoła nasza pełni rolę centrum kulturalnego dla okolicznych mieszkańców.
Obchody 156 rocznicy Powstania Styczniowego.
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W sobotę 16 lutego (w przeddzień rocznicy Bitwy Miechowskiej), uczniowie Szkoły Podstawowej w Książu
Małym mieli okazję uczestniczyć w obchodach 156 rocznicy Powstania Styczniowego, bowiem przez Książ Mały
przebiegała trasa - 8 Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863 po ziemi miechowskiej.
Młodzież szkolna spotkała się z uczestnikami marszu na cmentarzu w przy mogile Powstańców Styczniowych
1863 i mogile pomordowanych mieszkańców podczas II Wojny Światowej. Tam zapalili znicze, minutą ciszy
uczcili pamięć walczących o wolną Polskę.
✓ Szkolne Koło Wolontariatu oraz Samorząd Uczniowski. Przeprowadzili w szkole zbiórkę karmy pod
hasłem „Pełna miska dla zwierzaka ze schroniska”. Uczniowie młodszych klas wraz z
wychowawczyniami odwiedzili schronisko dla zwierząt w Racławicach.
✓ Warsztaty plastyczne. Nauczyciel plastyki nawiązał współpracę z Muzeum Ziemi Miechowskiej.
Uczniowie rozmawiali o tradycjach związanych ze świętami wielkanocnymi, oraz dowiedzieli się o roli
Bożogrobców w kształtowaniu świątecznej tradycji na terenie miechowszczyzny. Później zamienili się
w wikliniarzy i przystąpili do wyplatania świątecznych koszyczków.
✓ Pielęgnowanie tradycji i obrzędów.
Najmłodsi uczniowie 21 marca w pierwszy dzień wiosny tradycyjnie paliły marzannę – symbol zimy.
✓ Akcje charytatywne.
Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Książu Małym co roku jest organizatorem szkolnego
ogólnopolskiego konkursu Góra Grosza. Uczniowie każdego dnia przynoszą grosiki i ochoczo wrzucają do
słoja, który z dnia na dzień się zapełnia. Akcja kończy się wielkim liczeniem i segregowaniem uzbieranych
monet.
✓ Akcja czytelnicza - Święto Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci.
2 kwietnia, w dzień urodzin duńskiego baśniopisarza Hansa Christiana Andersena – ustanowiono Święto
Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci. Ma ono na celu rozpowszechnienie książek dla dzieci oraz
wspieranie czytelnictwa wśród najmłodszych.
✓ Działalność Koła Wolontariatu. Uczniowie-wolontariusze z okazji zbliżających się Świąt
Wielkanocnych postanowili obdarować kartkami osoby starsze i samotne, przedstawicieli urzędów
oraz mieszkańców naszej miejscowości.
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✓ Kultywujemy tradycje wielkanocne.
Święta Wielkanocne obfitują w tradycje i zwyczaje ludowe, z których część jest kultywowana, a część już
zanika. W naszej szkole kultywujemy tradycję robienia własnoręcznie Palmy Wielkanocnej wśród uczniów
ogłaszając każdego roku konkurs na dużą i strojną palemkę. Uczniowie podejmujący trud wykonania
tradycyjnej palmy zostają obdarowani upominkami. Każdego roku uczniowie przygotowują uroczystą
akademię świąteczną.

✓ Piknik Rodzinny. Tradycyjnie z okazji „Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca” organizowany jest Piknik
Rodzinny. W organizację imprezy plenerowej angażuje się cała społeczność szkolna, nauczyciele,
pracownicy szkoły, uczniowie, rodzice oraz przedstawiciele OSP i KGW
w Książu Małym. Impreza ta odbywa się cyklicznie już od wielu lat. Uczniowie pod okiem nauczycieli
przygotowali programy taneczne i artystyczne, które zaprezentowali na szkolnej scenie przed szerszą
publicznością. Organizowane są konkursy i zabawy.
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✓ Konkurs ortograficzny „POTYCZKI Z ORTOGRAFIĄ”.
Pod takim właśnie hasłem uczniowie każdego roku rywalizują o tytuł „Mistrza Ortografii”.
Głównym celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań kulturą języka polskiego oraz kształtowanie nawyku
prawidłowego stosowania zasad ortografii i interpunkcji.

✓ Szkolny konkurs języka angielskiego.
Nauczyciele języka angielskiego organizują corocznie „Szkolny Konkurs Języka Angielskiego” w dwóch
kategoriach wiekowych.
✓ Wycieczka szkolna do Minilandii.
✓ Lekcja Historii w Auschwitz-Birkenau.
✓ Wizyta w krakowskim GOjump.
✓ Wycieczka do Parku Dinozaurów.
✓ Wycieczka najmłodszych do Kompleksu Świętokrzyska Polana.
✓ Wycieczka do Sabat-Krajno.
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✓ Zielona szkoła wrzesień 2019 w Mrzeżynie.

W dniach od 6-13 września 2019 r. (8 dni) grupa uczniów Szkoły Podstawowej z Książa Małego pod opieką
pań: Danuty Gajos, Małgorzaty Sojki i Bożeny Janus przebywała na „zielonej szkole” w Pomorzu Zachodnim.
Uczniowie zwiedzili: Świnoujście, Międzyzdroje, Kołobrzeg, Niechorze, Pustkowo, Trzęsacz.
I miejsce w gminnym turnieju piłki siatkowej uczniowie SP w Książu Małym drugi rok
z rzędu zostali mistrzami gminy w piłce siatkowej.

I miejsce dziewcząt w gminnym turnieju piłki siatkowej dziewcząt.
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III miejsce w powiecie drużyna dziewcząt w
piłce siatkowej.

III miejsce chłopców w piłce nożnej.
Konkurs historyczny.
2 października 2019 r. w Zespole Szkół Nr 2 im.
Jana Pawła II w Miechowie odbyła się VII
edycja konkursu wiedzy historycznej „Ziemia
Miechowska w walce o wolność w 80-tą
rocznicę wybuchu II wojny światowej” pod
honorowym patronatem Starosty Powiatu
Miechowskiego. III miejsce dla naszej
uczennicy w konkursie powiatowym.
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✓ Warsztaty w Galerii u Jaksy. Zwyczajem w naszej szkole stały się wyjazdy na warsztaty plastyczne do
galerii „U Jaksy” .w Miechowie.
✓ Kampania – Taki duży, taki mały może świętym być….
Przed uroczystościami Wszystkich Świętych dzieci zaangażowały się w kampanię pt. „Taki mały, taki duży
może świętym być…” polegającą na wyborze świętego, ucharakteryzowanie się na wybraną postać i
uczestniczenie w stroju we Mszy Świętej. W szkole odbył się poczęstunek dla dzieci i zabawy.
✓ Wieczór filmowy.
W roku szkolnym 2019/20 zapoczątkowano realizację projektu edukacyjnego pt. „ Wieczór filmowy”. Będzie
to cykl spotkań z uczniami poświęcony historii kina i filmu oraz przybliżenie uczniom tematyki wybranych
lektur.
✓ „Żyj zdrowo i kolorowo”
Młodsi uczniowie z klasy drugiej i trzeciej realizowali projekt edukacyjny pt. „ Żyj zdrowo
i kolorowo”. Celem jego było propagowanie zdrowego i odpowiedzialnego stylu życia. Adresatami projektu
była cała społeczność szkolna. Każdy dzień tygodnia wypełniały inne działania. Były tematy związane z
„Zanieczyszczeniem powietrza i jego wpływ na zdrowie człowieka, ,Aktywność fizyczna, warzywa i owoce,
woda dla organizmu, higiena osobista - spotkanie z pielęgniarką, wiele konkursów i quizów tematycznych.
✓ III projekt edukacyjny - Piernikowy zawrót głowy.
Uczniowie pod nadzorem
opiekuna SU i nauczyciela plastyki oraz pań z KGW piekli
i ozdabiali pierniki.
✓ Aktywny udział uczniów w kulturze i sztuce.
Uczestniczenie uczniów w Koncercie akordeonowym mistrza tego instrumentu Jakuba Mietły, wykładowcy w
Krakowskiej Szkole Jazzu i Muzyki Rozrywkowej, który zabrał uczniów w fantastyczną podróż muzyczną z
akordeonem dookoła świata. Młodzież poznała historię powstania tego instrumentu, jego budowę, oraz
wysłuchała utworów francuskich, argentyńskich, włoskich, rosyjskich, amerykańskich i polskich. Mistrzowskim
było wykonanie żydowskiego utworu z musicalu „Skrzypek na dachu”, autorstwa Jerry’ego Bocka.
✓ Aktywny udział uczniów w akcjach charytatywnych.
Organizacja warsztatów plastycznych z udziałem pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej w
Witowicach. Celem spotkania było samodzielne wykonanie ozdoby świątecznej oraz wsparcie finansowe
podopiecznych zakładu.
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✓ Kolejny etap projektu edukacyjnego koła plastycznego - Magia świąt!
Przygotowanie kartek bożonarodzeniowych przez uczniów z koła plastycznego, to kolejny etap szkolnego
projektu „Pieczenie pierniczków” przez uczniów przy współpracy KGW
z Książa Małego. Przygotowywano małe upominki świąteczne przez klasę VII, a następnie obdarowano nimi
instytucje, osoby starsze i samotne.
✓ Kutywowanie z uczniami i nauczycielami tradycji świątecznych.
WIGILIA SZKOLNA – grudzień 2019 Każdego roku uczniowie ze szczególną troską przygotowują się do
uczestniczenia w spotkaniach z okazji świąt, przygotowują stroje na występ, dekorację i całą oprawę
tematyczną.
Zadania oświatowe
1. Zagospodarowanie czasu wolnego dla uczniów:
- podczas ferii zimowych zorganizowano w szkole dla chętnych uczniów warsztaty plastyczne, warsztaty
teatralne,
turnieje,
konkursy
sportowe
oraz
wyjazdy
do
kina.
- podczas wakacji - zorganizowano półkolonie - forma wypoczynku dla dzieci z obszarów wiejskich we
współpracy z ZZCNMR i KRUS, mająca na celu zagospodarowanie czasu wolnego poprzez udział w wycieczkach
turystyczno-krajoznawczych, poznanie ciekawych miejsc, zabytków, kontakt z rówieśnikami i współpraca w
grupie.
2. Udział w akcji BohaterON, która polegała na napisaniu pocztówki do Bohaterów Powstania Warszawskiego.
Na
lekcjach
wychowawczych
uczniowie
wraz
z
wychowawcami
z wielkim zaangażowaniem pisali kartki, które później zostały wysłane.
✓ Realizacja programów:
- „Owoce i warzywa w szkole”,
- „ Pijemy mleko”,

5.6.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,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 sale dydaktyczne w przedszkolu, stołówkę, zaplecze kuchenne,
szatnie w szkole i przedszkolu,
świetlicę szkolną,
pełnowymiarową halę widowiskowo – sportową,
bibliotekę z czytelnią i dostępem do Internetu,
boisko sportowe,
plac zabaw,
stołówkę z jadalnią,
nowoczesne pomoce dydaktyczne, m.in. laptopy, rzutniki multimedialne, tablice interaktywne, programy
multimedialne, pełny sprzęt audiowizualny, sprzęt sportowy.
Akcje w tym charytatywne:
•
Góra Grosza’’, ,,Bezpieczny
•
dzień’’,

• w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” opowiadano
uczniom o zagrożeniach związanych z pożarami
i zatruciami tlenkiem węgla w mieszkaniach i domach,
• ,,Wielka mapa Polski’’ (wymiana pocztówkowa, klasy I-II),
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• ,,Zakrętki.info.pl - pomagamy nie tylko przyrodzie”,
• „Baterie zbieramy – o środowisko dbamy”,
•

•

•
•
•

,,Sprzątanie świata’’,
• patriotyczne pod patronatem MEN –
,,Szkoła do hymnu’’, ,,Szkoła pamięta’’,
,,Rekord dla Niepodległej’’

Programy profilaktyczne:
• ,,Trzymaj Formę’’,
• ,,Owoce w szkole’’,
• ,,Nie pal przy mnie, proszę’’,
• ,,Znajdź właściwe rozwiązanie’’,
• prelekcja - Bezpieczna droga do
szkoły,
• spektakle profilaktyczne, spotkania z
przedstawicielami Straży, Policji, oraz
zajęcia
z
udziałem zaproszonych gości (policjant,
pielęgniarka, lekarz, przedstawiciel Krakowskiego Banku Spółdzielczego),
dzieci z przedszkola oraz uczniowie z klas od I–IV, spotkali się z właścicielką salonu dla psów w Miechowie
i Krakowie „Pies na medal”. Podczas pogadanki dzieci zdobyły niezbędną i podstawową wiedzę na temat
bezpiecznego kontaktu z psami,
prelekcja na temat „Bezpieczeństwa na wsi” prowadzona przez przedstawicieli KRUS-u
z Miechowa,
przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej z Miechowa, przeprowadzili ćwiczenia
z udzielania pierwszej pomocy oraz przypomnieli o bezpieczeństwie pożarowym,
w ramach konkursu profilaktycznego uczniowie z klas VI, VII i VIII zaprezentowali autorskie filmiki, w
których przestrzegali przed alkoholem i innymi środkami odurzającymi.

Działalność Samorządu Uczniowskiego, Sekcji Charytatywnej:
• odwiedziny w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym, Domu Dziecka,
Domu Kombatanta w Miechowie. W Domu Kombatanta zorganizowano ,,Wiosenny koncert dla seniora’’,
• ,,Szlachetna Paczka’’,
• akcja charytatywna z rekomendacją MEN– ,,Razem na Święta’’,
• schronisko ,,Psie Pole’’,
• loteria fantowa na rzecz niepełnosprawnego chłopca,
• w ramach V Małopolskich Dni Profilaktyki Zdrowia pod hasłem: ,,Promocja
i profilaktyka zdrowotna w Małopolsce’’ uczniowie klas VII i VIII uczestniczyli
w spotkaniu zorganizowanym w sali kinowej Centrum Kultury i Sportu w Miechowie,
• obchodzono również Międzynarodowy Dzień Tolerancji, na który zaproszono mieszkańców Domu
Kombatanta oraz uczestników Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Miechowie wraz
z ich opiekunami, a także przedstawicieli Klubu Seniora z Książa Wielkiego „Młodzi Duchem”.
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Spektakle edukacyjne i profilaktyczne:
• Grupa Mobilnego Projektu Edukacyjnego „Naukowej” z Krakowa prowadziła pokazy popularnonaukowe
dla dzieci i młodzieży szkół z terenu Gminy Książ Wielki. Klasy I-III wzięły udział w zajęciach pt.
,,Wyprawa na inną planetę’’, a klasy IV-VIII ,,Wyzwania naukowe – Science Challenge’’,
• „Związki frazeologiczne. Wyrażenia. Zwroty. Frazy.” – Występ aktorów Agencji Artystycznej PRO-ARTKRAK (klasy IV-VIII),
• przedstawienie pt. „Wiosenna pobudka” – w wykonaniu aktorów z Agencji Artystycznej KANON z
Krakowa (przedszkole i klasy I-III, tematyka: wiosenne porządki, zmiany
w przyrodzie wiosną),
• przedstawienie ,,Cenne rady’’ - przygotowane przez aktorów z Teatru Lalek BAJKA (celem
przedstawienia było przypomnienie dzieciom z przedszkola i klas I – III podstawowych zasad ruchu
drogowego, a także kwestii bezpieczeństwa w kontaktach
z obcymi ludźmi),
• ,,Gucio – zaczarowany’’ oraz ,,Jaś i Małgosia’’ – w wykonaniu Teatru Lalek „Bajka” (przedszkole, klasy IIII),
• ,,Przygody Franka Bałwanka’’ – w wykonaniu aktorów z Agencji Teatralnej KANON,
• ,,Pierwsza gwiazdka’’ – film animowany przygotowany przez Kino Objazdowe ,,Ostrówek’’.
• Innowacje pedagogiczne:
• ,,Kto czyta książki, ten żyje
podwójnie’’,
•
,,Ziemia i Kosmos w
liczbach’’,
•
,,Cudze chwalicie, swoje
chcemy znać’’,
•
„Książeczki z mojej półeczki”,
•
„Wiara w siebie czyni cuda,
pozytywnie nam się uda”,
•
„W zaczarowanym świecie
papierowych cudów - czyli origami,
które bawi i uczy”,
• „Trzy
nutki”.
W ramach innowacji pedagogicznych organizowano szkolne biwaki z zabawami czytelniczymi, konkursy
czytelnicze, a także wycieczki edukacyjne: do Krakowa, podczas której młodzi odkrywcy podziwiali Ogród
Botaniczny, Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz wzięli udział w lekcji „Matematyka dźwięków”
prowadzonej przez pracownika Uniwersytetu Jagiellońskiego, wycieczka edukacyjna do Ogrodu Doświadczeń
w Krakowie.
Apele z okazji:
• Dnia Babci i Dziadka,
• Dnia Kobiet,
• Świąt Wielkanocnych,
• Święta Konstytucji 3 Maja,
• Dnia Matki i Ojca,
• Dnia Edukacji Narodowej połączonego ze ślubowaniem klasy pierwszej,
• Narodowego Święta Niepodległości,
• Świąt Bożego Narodzenia, Jasełka (prezentacja Jasełek w Kościele parafialnym oraz
w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rzędowicach),
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• koncert kolęd w wykonaniu Zespołu Folklorystycznego - Książowiacy.
Imprezy okolicznościowe:
• Dzień Przedszkolaka,
• Dzień Chłopaka,
• Dzień Pluszowego Misia,
• Szkolny i przedszkolny bal andrzejkowy,
• Mikołajki oraz klasowe spotkania wigilijne.
Konkursy:
• rok szkolny 2018/2019 (od stycznia 2019 do czerwca 2019):
a) klasy 1-3 wzięły udział w ogólnopolskim konkursie edukacyjnym „Szkolne przygody Gangu
Słodziaków” zorganizowanym przez
sieć sklepów Biedronka. Celem
akcji było budowanie nawyku
codziennego czytania wśród
uczniów klas 1-3. W jej
ramach zorganizowano
Dzień Głośnego Czytania:
„Co się stanie na leśnej
polanie, czyli wesołe
przygody Gangu
Słodziaków”, lektur oraz
polskich legend. Ponadto
klasa II wzięła udział w
konkursie plastycznym w
w/w akcji tworząc wspólnie
„Komiks”- „Nowe przygody
Gangu Słodziaków”,
b) konkurs ,,Las Sprzymierzeńcem Ludzi’’ organizowany przez Szkołę Podstawową nr 2
w Miechowie w kategorii - konkurs literacki: I miejsce, 3 x II miejsce, III miejsce, wyróżnienie,
c) konkurs plastyczny - I miejsce oraz wyróżnienie w konkursie plastycznym ,,Osobliwości przyrodnicze
Wyżyny Miechowskiej’’
d) konkurs wiedzy – wyróżnienie w konkursie ,,Las sprzymierzeńcem ludzi’’,
e) konkurs przyrodniczy „Mój przyjaciel las” organizowany przez Szkołę Podstawową
w Antolce i Nadleśnictwo Miechów w kategorii - konkurs literacki – I miejsce
i wyróżnienie, w kategorii prace fotograficzne: III miejsce i wyróżnienie,
f) konkurs literacki ,,Nam Henryk Sienkiewicz ‘’ zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w
Miechowie: I miejsce,
g) konkurs plastyczny ,,Nam Henryk Sienkiewicz patronuje’’ zorganizowany przez Szkołę Podstawową
nr 1 w Miechowie: II miejsce,
h) powiatowy konkurs ortograficzny ,,Sherlock Holmes Ortografii’’: 3 x II miejsce,
i) V edycja konkursu pt.:''űber DACH- Lānder mehr wissen'' w Szkole Podstawowej
im. A. Malatyńskiego w Miechowie - Charsznicy: I miejsce,
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• rok szkolny 2019/2020 ( do grudnia 2019):
a) konkursy kuratoryjne: Małopolski Konkurs Języka Polskiego, Małopolski Konkurs Języka Angielskiego,
Małopolski Konkurs Matematyczny oraz Małopolski Konkurs Historyczny. Dwóch uczniów dostało się
do etapów rejonowych konkursów kuratoryjnych w Małopolskim Konkursie Języka Angielskiego oraz
Małopolskim Konkursie Matematycznym.
b) klasa III otrzymała wyróżnienie za udział w II edycji ogólnopolskiego konkursu dla szkół
podstawowych: „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków” zorganizowanego przez sieć sklepów
„Biedronka”,
c) w Międzyszkolnym Konkursie Poezji Patriotycznej ,,Wokół Niepodległej’’ oraz Konkursie Piosenki i
Pieśni Patriotycznej zorganizowanym w Miechowskim Domu Kultury: I miejsce za recytację wiersza
patriotycznego,
d) w III Międzyszkolnym Konkursie Czytelniczym pod honorowym patronatem Pani Janiny Bergander: I

miejsce, 2 x wyróżnienia,
e) odbyły się także szkolne konkursy. W przedszkolu były to konkursy ,,Jesienna matematyka” oraz ,,Eko
–choinka’’,
f) Biblioteka Szkoły Podstawowej w Książu Wielkim oraz Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowały
konkursy czytelnicze: konkurs recytatorski poezji bożonarodzeniowej dla klas IV-VI oraz konkurs
czytelniczo-plastyczny ,,Książka moim przyjacielem’’ dla klasy III,
g) Samorząd uczniowski przeprowadził konkurs na najpiękniejsza kartkę bożonarodzeniową.
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Osiągnięcia sportowe:
• II miejsce w Powiatowych Igrzyskach Dzieci w Piłce Nożnej w Miechowie w kategorii dziewcząt,
• I miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży w Piłce Nożnej w Miechowie w kategorii dziewcząt,
• I miejsce w Powiatowych Igrzyskach Sportowych Dzieci w Miechowie ,,Sztafeta Szwedzka’’ w kategorii
dziewcząt,
• II miejsce w Powiatowych Igrzyskach Sportowych Dzieci w Miechowie ,,Sztafeta Szwedzka’’ w kategorii
chłopców,
• I miejsce w Powiatowych Igrzyskach Sportowych Dzieci w Miechowie – czwórbój lekkoatletyczny w
kategorii chłopców,
• II miejsce w Powiatowych Igrzyskach Sportowych Dzieci w Miechowie – czwórbój lekkoatletyczny w
kategorii dziewcząt,
• I miejsce w Powiatowych Igrzyskach Sportowych Dzieci w Gołczy w Piłce Ręcznej
w kategorii chłopców,
• II miejsce w Powiatowych Igrzyskach Sportowych Dzieci w Gołczy w Halowej Piłce Nożnej w kategorii
dziewcząt,
• III miejsce w Powiatowych Igrzyskach Sportowych Młodzieży Gołczy w Piłce Ręcznej
w kategorii dziewcząt,
• III miejsce w Powiatowych Igrzyskach Sportowych Dzieci w Gołczy w Piłce Ręcznej
w kategorii dziewcząt,
• III miejsce w Powiatowych Igrzyskach Sportowych Młodzieży w Piłce Ręcznej
w kategorii dziewcząt,
• II miejsce w Powiatowych Igrzyskach Sportowych Młodzieży w Gołczy w Koszykówce
w kategorii dziewcząt,
• III miejsce w Powiatowych Igrzyskach Sportowych Dzieci w Miechowie
w Indywidualnym Tenisie Stołowym w kategorii dziewcząt,
• II miejsce w Powiatowych Igrzyskach Sportowych Dzieci w Miechowie w Drużynowym Tenisie Stołowym
w kategorii dziewcząt
• II miejsce w Ogólnopolskim XIX Turnieju o Puchar Tymbarka na szczeblu powiatowym w kategorii
chłopców rocznik 2006 r.,
• II miejsce w Gminnych Igrzyskach Sportowych Dzieci w Książu Wielkim w Halowej Piłce Nożnej w kategorii
chłopców,
• I miejsce w Gminnych Igrzyskach Sportowych Dzieci w Książu Wielkim w Halowej Piłce Nożnej w kategorii
dziewcząt,
• I miejsce w Gminnych Igrzyskach Sportowych Młodzieży w Książu Wielkim w Halowej Piłce Nożnej w
kategorii dziewcząt,
• II miejsce w Gminnych Igrzyskach Sportowych Młodzieży w Książu Wielkim w Halowej Piłce Nożnej
kategorii chłopców,
• I miejsce w Gminnych Igrzyskach Sportowych Dzieci w Książu Wielkim w Piłce Ręcznej
w kategorii chłopców i w kategorii dziewcząt,
• II miejsce w Gminnych Igrzyskach Sportowych Młodzieży w Książu Wielkim w Piłce Ręcznej w kategorii
chłopców,
• I miejsce w Gminnych Igrzyskach Sportowych Młodzieży w Książu Wielkim w Piłce Ręcznej w kategorii
dziewcząt,
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• I miejsce w Gminnych Igrzyskach Sportowych Młodzieży w Książu Wielkim
w Koszykówce w kategorii dziewcząt,
• II miejsce w Gminnych Igrzyskach Sportowych Młodzieży w Książu Wielkim
w Koszykówce kategorii chłopców,
• I miejsce w Gminnych Igrzyskach Sportowych Dzieci w Książu Wielkim w Koszykówce w kategorii
dziewcząt i w kategorii chłopców,
• I miejsce w Gminnych Igrzyskach Sportowych Młodzieży w Książu Wielkim w Piłce Nożnej w kategorii
dziewcząt,
• II miejsce w Gminnych Igrzyskach Sportowych Młodzieży w Książu Wielkim w Piłce Nożnej kategorii
chłopców,
• I miejsce w Gminnych Igrzyskach Sportowych Dzieci w Książu Wielkim w Piłce Nożnej kategorii dziewcząt
i w kategorii chłopców,
• XVIII Bieg Sienkiewiczowski: 2 x I miejsce, 3 X II miejsce, 3 x III miejsce,
• I miejsce w Indywidualnych Biegach Przełajowych w Racławicach w kategorii: klasy VIII,
• II miejsce w Indywidualnych Biegach Przełajowych w Racławicach w kategorii: klasy VIII,
• II miejsce w Indywidualnych Biegach Przełajowych w Racławicach w kategorii: klasy VII,
• III miejsce w Indywidualnych Biegach Przełajowych w Racławicach w kategorii: klasy VII,
• I miejsce w Gminnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce halowej w kategorii dziewcząt,
• I miejsce w Gminnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce halowej w kategorii chłopców,
• I miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce halowej w kategorii dziewcząt,
• III miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce halowej w kategorii chłopców,
Wycieczki
Odbyły się wycieczki:
• Pieniny – klasy IV-VI,

•
•
•
•
•
•

Sandomierz – klasa II i III,
Kraków (Ogród Doświadczeń) klasa VII i VIII,
Muzeum Ziemi Miechowskiej – klasa III,
Konaszówka (mikołajkowe warsztaty zdobienia pierników) – klasa VI b,
Wielka Fabryka Elfów w Katowicach – klasa I i II,
Dom Kombatanta w Miechowie w ramach akcji ,,Razem na Święta’’ – sekcja charytatywna oraz uczniowie
z klasy II (jasełka, wspólne kolędowanie),

• Kraków (wyjazd mikołajkowy do kina Plaza na film ,,Last Christmas’’ – klasa VII
i VIII),

•
•
•
•
•
•

Kraków (wyjazd mikołajkowy do Centrum Trampolin GoJUMP oraz do kina) – klasa IV, V, VI a,
Kraków (Muzeum Narodowe, Teatr Cracovia, Stare Miasto) – klasa VI a oraz VI b,
Biała szkoła w Porąbce (uczniowie z klas IV-VIII) - styczeń 2020,
Kraków - Targi Edukacyjne ,,Festiwal Zawodów Małopolski’’ (klasa VIII),
Kraków - Baza Lotnictwa Transportowego (przedszkole),
Miechów – dni otwarte w Liceum Ogólnokształcącym w Miechowie oraz Zespole Szkół
nr 1 i nr 2 w Miechowie (klasa VIII),

• Zespół Niepublicznych Szkół i Placówek Oświatowych w Książu Wielkim – dni otwarte (klasa VIII),
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•
•
•
•
•

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu (klasa VIII),
Zagnańsk (oceanarium) – (klasa II, III),
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Miechowie (klasa I, III),
Dom Pomocy Społecznej w Miechowie – ognisko, zabawy integracyjne (kl. V b),

dwie zielone szkoły: we Władysławowie (klasa VI i VIII) oraz w Łebie (klasy Va, Vb, VII), maj-czerwiec 2019
r.
Koła zainteresowań:
• języka angielskiego,
• sportowe,
• matematyczne,
• przyrodnicze,
• astronomiczne.
Biała i zielona szkoła.

5.7.Wydatki na poszczególne szkoły z budżetu gminy w 2019 roku w przeliczeniu na jednego ucznia
kształtowały się następująco:
•

- Gimnazjum w Książu Wielkim: 12.053,65

•

- Szkoła Podstawowa w Antolce: 9.867,72

•

- Szkoła Podstawowa w Książu Małym: 11.151,48

•

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Książu Wielkim: 8.721,00

Tabela nr 35. Wydatki na oświatę poniesione w latach 2018-2019 ( Dział 801-Oświata i wychowanie , dział
854- Edukacyjna opieka wychowawcza)
Rok

Wykonanie

Subwencja

Udział

Środki własne gminy

Udział środków

wydatków

oświatowa

subwencji w

Książ Wielki

własnych w

oświatowych

wydatkach

wydatkach

oświatowych

oświatowych
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2018

6 745 443,65

4 161 856,00

61,70%

2 583 587,65

38,30%

2019

7 159 819,18

4 602 123,00

64,28%

2 557 696,18

35,72%

W roku szkolnym 2018/2019 do ww. szkół uczęszczało 462 uczniów a w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczało
387 uczniów.
W roku szkolnym 2018/2019 w szkołach odbywała się nauka języka angielskiego dla 462 uczniów
oraz 86 dzieci z wychowania przedszkolnego (5 i 6-latki) i języka niemieckiego
dla
91
uczniów.
W roku szkolnym 2019/2020 odbywała się nauka języka angielskiego dla 387 uczniów oraz 94 dzieci
z wychowania przedszkolnego (5 i 6-latki) i języka niemieckiego dla 105 uczniów.
Do jednej klasy w roku szkolnym 2019/2020 roku uczęszczało:
Klasa I - średnia - 14 uczniów
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Książu Wielkim
23

Szkoła Podstawowa
w Antolce
8

Szkoła Podstawowa
w Książu Małym
12

Szkoła Podstawowa
w Antolce
16

Szkoła Podstawowa
w Książu Małym
9

Szkoła Podstawowa
w Antolce
16

Szkoła Podstawowa
w Książu Małym
14

Klasa IV - średnia - 10 uczniów
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Książu Wielkim
10

Szkoła Podstawowa
w Antolce
9

Szkoła Podstawowa
w Książu Małym
0

Klasa V- średnia – 12 uczniów
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Książu Wielkim
17

Szkoła Podstawowa
w Antolce
12

Szkoła Podstawowa
w Książu Małym
8

Klasa VI - średnia 19 uczniów
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Książu Wielkim
50 (dwa oddziały)

Szkoła Podstawowa
w Antolce
18

Szkoła Podstawowa
w Książu Małym
8

Klasa VII - średnia - 20 uczniów
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Książu Wielkim
29

Szkoła Podstawowa
w Antolce
24

Szkoła Podstawowa
w Książu Małym
6

Klasa II - średnia – 17 uczniów
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Książu Wielkim
27
Klasa III – średnia – 18 uczniów
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Książu Wielkim
25

Klasa VIII - średnia - 15 uczniów

105

Raport o Stanie Gminy KsiĄŻ Wielki 2019 r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Książu Wielkim
19

Szkoła Podstawowa
w Antolce
11

Szkoła Podstawowa
w Książu Małym
16

W roku szkolnym 2019/2020 do szkół podstawowych uczęszczało 9 dzieci, które posiadały orzeczenie o
potrzebie kształcenia specjalnego i ich edukacja w szkole wspomagana była pracą nauczycieli specjalistów
(logopeda, pedagog, psycholog, nauczyciel wspomagający).
5.8.Zatrudnienie nauczycieli w szkołach:
- rok szkolny 2018/2019:
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Książu Wielkim 24,14 etatów: 0,80 stażysta,
7,06 kontraktowy, 7,28 mianowany, 9,00 dyplomowany
• Szkoła Podstawowa w Książu Małym 12,70 etatów: 0,22 kontraktowy,
1,64 mianowany, 10,84 dyplomowany
• Gimnazjum w Książu Wielkim 6,58 etatów: 0,44 kontraktowy, 2,22 mianowany,
3,92 dyplomowany
• Szkoła Podstawowa w Antolce: 17,39 etaty: 1,55 kontraktowy, 6,42 mianowany,
9,42 dyplomowany
- rok szkolny 2019/2020:
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Książu Wielkim 28,30 etatów: 3,01 stażysta,
6,44 kontraktowy, 7,58 mianowany, 11,27 dyplomowany
• Szkoła Podstawowa w Książu Małym 13,34 etatów:0,23 stażysta, 0,22 kontraktowy,
2,10 mianowany, 10,79 dyplomowany
• Szkoła Podstawowa w Antolce: 14,97 etatów: 1,50 kontraktowy, 5,41mianowany,
8,06 dyplomowany
Tabela nr 36.Zatrudnienie w placówkach oświatowych Gminy Książ Wielki wg stopnia awansu
zawodowego

2018/2019
2019/2020

Ogółem etaty

Stażyści

Kontraktowi

Mianowani

Dyplomowani

60,81
56,61

0,80
3,24

9,27
8,16

17,56
15,09

33,18
30,12

Sytuacja szkół prowadzonych przez Gminę Książ Wielki pod względem stopni awansu zawodowego
nauczycieli kształtuje się pozytywnie.
Tabela nr 37.Stan zatrudnienia w placówkach oświatowych Gminy Książ Wielki
Zatrudnienie

2018

2019

Stanowiska pedagogiczne

60,81

56,61

Stanowiska administracji i
obsługi

22,25

18,75

ŁĄCZNIE

83,06

75,36
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W 2019 roku zawarto umowy o pracę lub rozwiązano umowy o pracę z nauczycielami:
- Szkoła Podstawowa w Antolce – nawiązana jedna umowa i zakończona jedna umowa
o pracę na czas określony,
- Szkoła Podstawowa w Książu Małym – nawiązane dwie i zakończone dwie umowy o pracę na czas określony,
- Gimnazjum w Książu Wielkim - nawiązana i zakończona jedna umowa o pracę na czas określony,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Książu Wielkim – nawiązano i zakończono sześć umów
o pracę na czas określony.
W 2019 roku Wójt Gminy Książ Wielki przyznał dwie nagrody Wójta.
W 2019 r. przeprowadzono jedno postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego z
wynikiem pozytywnym.
W 2019 roku średnie wynagrodzenie miesięczne wynosiło:
- nauczyciela stażysty 2.976,09 zł.
- nauczyciela kontraktowego 3.635,78 zł.
- nauczyciela mianowanego 4.602,60 zł.
- nauczyciela dyplomowanego 5.723,05 zł.
Tabela nr 38.Realizacja art. 30 KN w latach 2018-2019 w placówkach oświatowych prowadzonych przez
Gminę Książ Wielki
Stopień awansu zawodowego
Kwota różnicy z art. 30 ust.1 KN – art. 30 ust. 3 KN
nauczyciela
2018
2019
Nauczyciel stażysta
+2 231,16
-7 109,26
Nauczyciel kontraktowy
-5 601,31
+15 316,20
Nauczyciel mianowany
-45 342,71
+16 884,24
Nauczyciel dyplomowany
-99 588,25
-20 341,21
Razem brutto bez składek ZUS i FP
-150 532,27
-27 450,47
źródło : Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń w placówkach oświatowych w Gminie Książ Wielki

W latach 2018-2019 Gmina Książ Wielki wypłacała dodatki wyrównawcze wynikające
z art. 30 Karty Nauczyciela poza rokiem 2016 w kwotach przedstawionych w Tabeli. Jednym 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 buli
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.
5.9.Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Książu Wielkim:
• rok szkolny 2018/2019 - 98 dzieci
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•

rok szkolny 2019/2020 - 100 dzieci

5.10.. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:
- Szkoła Podstawowa w Antolce
• rok szkolny 2018/2019 - 11 dzieci
• rok szkolny 2019/2020 - 18 dzieci
- Szkoła Podstawowa w Książu Małym
• rok szkolny 2018/2019 - 11 dzieci
• rok szkolny 2019/2020 - 16 dzieci
5.11. Inne formy wychowania przedszkolnego:
- Szkoła Podstawowa w Antolce
• rok szkolny 2018/2019 - 22 dzieci
• rok szkolny 2019/2020 – 22 dzieci
- Szkoła Podstawowa w Książu Małym
• rok szkolny 2018/2019 - 18 dzieci
• rok szkolny 2019/2020 – 20 dzieci
5.12. Wydatki w szkołach w przeliczeniu na jednego ucznia:
- rok 2018
Szkoła Podstawowa w Książu Małym 9.733,14,
Szkoła Podstawowa w Antolce 8.817,66,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Książu Wielkim 8.142,61
- rok 2019
Szkoła Podstawowa w Książu Małym 13.676,31,
Szkoła Podstawowa w Antolce 10.678,49,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Książu Wielkim 9.382,06.
Tabela 39.Struktura wydatków oświatowych w Gminie Książ Wielki w latach 2014-2018
Rozdział klasyfikacji budżetowej

ROK 2018

ROK 2019

80101 -Szkoły podstawowe

3 436 343,52

4 114 255,68

80103- Klasy „O’

221 865,03

246 020,28

80104- Przedszkole

724 060,60

844 736,78

80106-Inne formy wychowania przedszkolnego

240 529,50

256 364,73

80110-Gimnazja

727 449,39

558 153,09

80113-Dowożenie uczniów do szkól

493 722,93

552 196,24

75085- Centrum Usług Wspólnych

354 986,81

437 924,69

80146- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

16 167,65

15 091,60

80148-Stołówki szkolne

239 467,47

246 997,39

23 160,87

2 137,37

71 245,93

126 745,52

80149-Realizacja

zadań

wymagających

stosowania specjalnej organizacji nauki
80150--//-
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80152--//-

4 275,04

-

80153--//-

56 782,68

34 063,44

80195-ZFśS emerytowanych nauczycieli

86 174,68

88 279,60

85401- świetlice szkolne

49 211,55

74 777,46

Razem

6 745 443,65

7 597 743,87

% udział w wydatkach bieżących

36,72%

35,52%

Największą pozycją wśród wydatków oświatowych w Gminie Książ Wielki stanowią wydatki na Szkoły
podstawowe -50,95% , Przedszkole 10,73% , Gimnazjum-10,78% , Dowóz dzieci do szkół 7,31% , obsługę
administracyjna szkół- 5,27% pozostałe działy wg klasyfikacji budżetowej są poniżej 5% .
Tabela 40.Struktura wydatków oświatowych w 2019 roku w Gminie Książ Wielki.
Rozdział klasyfikacji

Wydatki

Wydatki na

Wydatki

Wydatki na

Wydatki

budżetowej

oświatowe

wynagrodzenia

statutowe

świadczenia

inwestycyjn

na rzecz osób

e

ogółem w 2019r.

fizycznych
80101 -Szkoły

4 114 255,68

3 485 571,71

437 784,32

161 741,32

29 158,33

80103- Klasy „O’

246 020,28

208 432,04

27 379,25

10 208,99

-

80104- Przedszkole

844736,78

595 137,04

225 725,80

23 873,94

-

80106- Inne formy

256 364,73

219 833,45

27 266,72

9 264,56

-

80110-Gimnazja

558 153,09

487 875,96

58 097,69

12 179,44

-

80113-Dowożenie

552 196,24

247 966,11

303 780,49

449,64

-

Usług

437 924,14

373 924,09

44 885,71

-

19 114,20

80146- Dokształcanie i

15 091,60

-

12 391,60

2 700,00

-

246 997,39

82 146,50

164 850,89

-

-

2 137,37

2 137,37

-

-

-

podstawowe

wychowania
przedszkolnego

uczniów do szkól
75085-Centrum
Wspólnych

doskonalenie
nauczycieli
80148-Stołówki
szkolne
80149-Realizacja zadań
wymagających
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stosowania specjalnej
organizacji nauki
80150- -//-

126 745,52

126 745,52

-

-

-

80153--//-

34 063,44

337,26

33 726,18

-

-

80195-ZFśS EMER.

88 279,60

-

88 279,60

-

-

85401- świetlice

74 777,46

66 327,74

3 617,12

4 224,86

-

Razem

7 597 743,87

5 896 434,79

1 427 785,37

224 642,75

% udział

100%

77,60%

18,80%

2,95%

szkolne
48 880,96
0,65%

5.13. Centrum Usług Wspólnych w Książu Wielkim – Realizacja projektu: ,,E- kompetentni w Książu
Wielkim’’
W projekcie wzięło udział 267 osób (w tym 27 osób z niepełnosprawnościami – posiadające orzeczenie
o niepełnosprawności). Zostały zrealizowane 4 moduły szkoleniowe. Szczególnie dużym zainteresowaniem
cieszyły się moduły: Moje finanse i transakcje w sieci oraz Działam w sieciach społecznościowych . W rezultacie
267 osób w wieku 25-74 lata podniosło swoje kompetencje cyfrowe. W związku z realizacją projektu w gminie
zostali przeszkoleni instruktorzy, którzy nabyli dodatkowe kompetencje dydaktyczne w trakcie szkoleń
przygotowawczych do realizacji projektu oraz w trakcie dodatkowych sesji doradczych
z trenerami ze strony grantobiorcy. Dzięki temu gmina zyskała nie tylko dodatkowy sprzęt zakupiony w trakcie
projektu, ale także kadrę, która jest gotowa do realizacji podobnych szkoleń w przyszłości. Będzie można
wykorzystać ten kapitał ludzki albo w trakcie kolejnych projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych,
albo projektów realizowanych ze środków gminy. Dzięki temu gmina ma szansę w dalszym ciągu, ze
zmniejszonymi kosztami dbać o wysoki poziom kompetencji cyfrowych mieszkańców.
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Centrum Usług
Wspólnych – Realizacja
projektu: ,,Ekompetentni w Książu
Wielkim’’

W projekcie wzięło
udział 267 osób (w tym
27 osób z
niepełnosprawnościami

Zostały zrealizowane 4
moduły szkoleniowe.
Szczlnie dużym
zainteresoaniem
cieszyły się moduły:

6. REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2019 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 2019 r. poz. 852 z późn. zm.)
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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.
FOT. Spotkanie i pogadanka młodzieży z lek. Andrzejem Gumulą
❖
❖
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.
FOT. Zielona szkoła nad Bałtykiem
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❖
❖
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 80,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt 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.
❖ FOT. Teatrzyk Profilaktyczny
❖
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 Programie
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, narkotykowe pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
❖ Szkolenie przedstawicieli grup zawodowych stykających się z problemem uzależnień i przemocy
w rodzinie.
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❖ Podnoszenie kompetencji-kwalifikacji członków gminnej komisji poprzez udział w szkoleniach,
konferencjach, seminariach oraz pokrycie związanych z tym kosztów udziału i dojazdu.
❖ 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.
❖ Organizowanie sposobu spędzania wolnego czasu dla osób współuzależnionych poprzez udział w
zabawach bezalkoholowych i festynach.
❖ Zakup, dystrybucja materiałów, ulotek i książek na temat przemocy w rodzinie.
❖ 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.
❖ Dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych związanych z profilaktyką problemów alkoholowych
w szkołach, Ośrodku Zdrowia oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
Zasady koordynacji i finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. oraz wynagrodzenia członków Gminnej Komisji.
❖ Realizacje zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 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: 120 ,00 zł brutto (sto dwadzieścia 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 120,00 zł brutto(sto dwadzieścia 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: 120,00 zł brutto (sto dwadzieścia
złotych 00/100)
❖ Zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii na 2019 r. dokonuje się na zasadzie ich uchwalania.
❖ przewodniczącego komisji na posiedzenie organu gminy i innych spotkaniach na których rozpatrywane są
sprawy związane z działalnością komisji: 120,00 zł brutto (sto dwadzieścia złotych 00/100)
❖ Zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii na 2019 r. dokonuje się na zasadzie ich uchwalania.
W 2019 roku skierowano na komisję 15 wniosków o wszczęcie procedury zobowiązania do leczenia
odwykowego, które były zgłoszone przez rodzinę 8 , policję 2 GKRPA przeprowadziła 15 rozmów motywujących
do objęcia leczenia odwykowego z rodzinami. Komisja zgłosiła 2 wnioski do Sądu Rodzinnego i Nieletnich o
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przymusowe leczenie odwykowe , dla 3 osób zlecono wykonanie badań . Dobrowolną terapię odwykową
podjęło 7 osób.
W roku 2019 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 2019 wydano 5 jednorazowych zezwoleń przedsiębiorcom na sprzedaż alkoholu. Wartość
sprzedanego alkoholu w 2019 roku na terenie gminy ( na podstawie oświadczeń złożonych przez
przedsiębiorców prowadzących sprzedaż):
do 4,5% ( oraz piwa) 1 150 170,58 zł,
do 18 % ( z wyjątkiem piwa) 124 151,13 zł,
powyżej 18% 1 311 332,90 zł Co daje kwotę łączną 2 585 654,61 zł . Na statystycznego ( powyżej 18 roku)
mieszkańca gminy przypada rocznie 605,68 zł
W 2019 roku zlikwidowano 3 punkty sprzedaży . Komisja ds. rozwiązywania problemów
alkoholowych skontrolowała 7 punktów sprzedaży.
W gminie jest 15 osób uzależnionych od alkoholu i 5 członków ich rodzin .Wobec 5 osób Komisja podjęła
czynności poddania ich leczeniu w placówkach leczenia uzależnień . Wobec 2 osób Komisja wystąpiła do
sądu z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego.
Finansowanie działań .
Gmina z tytułu rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskała
kwotę zł. Zaplanowano w budżecie gminy na realizację profilaktyki rozwiązywania problemów
alkoholowych kwotę 63 948,62 zł ( różnica pochodzi z niewykorzystanych środków roku 2018).
Wykorzystano w 2019 roku kwotę 63 017,26 zł.
Na funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku
wydatkowano 10 501,00 zł,
-wydanie opinii przez biegłego stwierdzającego uzależnienie od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu
leczniczego kwotę 630,00 zł
-opłaty sądowe 140,00
na finansowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób z problemami alkoholowymi 4 800,00
zł – Udzielono 41 porad dla 11 osób.
W ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych organizowane były
dla 165 osób kolonie z programem zajęć profilaktycznych .
Tabela nr 41.Realizacja gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Książ
Wielki
Zadania Komisji ds. rozwiązywania Rok 2018
Rok 2019
Dynamika
problemów alkoholowych
1. Ilość
osób
uzależnionych 18
15
88,24
skierowanych na komisję
2. Porady prawnika
34
23
67,65
3. Porady psychologa
3
0
0
4. Terapia rodzin
1
0
0
Tabela nr 42. Rynek napojów alkoholowych w Gminie Książ Wielki
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L.p. Rynek napojów alkoholowych w
Gminie Książ Wielki
1.
Do 4,5%
2.
Do 18%( z wyjątkiem piwa)
3.
Powyżej 18%
4.
Łącznie
5.
Kwota
na
statystycznego
mieszkańca ( powyżej 18 roku)

Rok 2018

Rok 2019

Dynamika

1 107 351,78
105 996,12
1 153 062,12
2 366 410 ,58
533,70

1 150 170,58
124 151,13
1 311 332,90
2 585 654,61
605,68

103,87 %
117,13 %
113,73 %
109.27 %
113,49 %

Tabela nr 43.Finansowanie działań przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii w Gminie Książ
Wielki.
L.p. Działania /wydatki
1.
Finansowanie
funkcjonowania
komisji
Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
2.
Wydawanie opinii przez biegłych
3.
Opłaty sądowe
4.
Funkcjonowanie
punktów
konsultacyjnych
5.
Programy zajęć profilaktycznych
6.
Wynagrodzenie pełnomocnika
Łączne wydatki

2018rok
9 570,00

2019rok
10 501,00

Dynamika
109,73 %

4 740,00
120,00
8 250,00

630,00
140,00
4 800,00

13,30%
116,67%
58,90 %

10 000,00
20 640,00
53 320,00

16 000,00
30 946,26
63 017,26

160,00%
149,94 %
118,19 %

7.REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WARSZTATACH TERAPII
ZAJĘCIOWEJ W RZĘDOWICACH w 2019R.
Warsztaty terapii Zajęciowej w Rzędowicach powstały w październiku 1994 roku z inicjatywy Rady
Gminy w Książu Wielkim. Warsztaty mieszczą się w pełnym uroku dworku znajdującym się w Rzędowicach.
Budynek otoczony jest pięknym zabytkowym parkiem, pielęgnowanym przez uczestników.
Środki na działalność otrzymują z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(90%) oraz Starostwa Powiatowego w Miechowie (10%).
Tabela nr 44.Finansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w roku 2019r
Lp.
Źródła finasowania
Środki
1
PCPR
488 592,00
2
Starostwo Powiatowe Miechów
54 287,99
3
UG Książ Wielki
4
Środki uzyskane ze sprzedaży prac uczestników
1 300,00
Razem
544 179,99
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Tabela nr 45. Zatrudnienie w Warsztatach Terapii Zajęciowej w 2019 roku :
Lp.
Stanowisko

1
2
3
4
5

Kierownik
Instruktorzy terapii zajęciowej
Psycholog
Kierowca
Pracownik gospodarczy

Liczba
zatrudnionych
pracowników
1
5
1
1
1

W 2019 roku uzyskano 1 300,00zł ze sprzedaży produktów na organizowanych kiermaszach. Środki te
zostały wykorzystane zgodnie §10 ust.2 rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej z dnia 25
marca 2004 r.(tj na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników.)
W roku 2019 terapią objętych było 27 uczestników .
Dla każdego uczestnika w zależności od stopnia jego niepełnosprawności realizowano następujące formy i
metody działalności rehabilitacyjnej:
a) formy: indywidualne, grupowe, zbiorowe, w parach,
b) metody: słowne, praktyczne, oglądowo-objaśniające, treningi umiejętności zachowań społecznych.
Warsztat realizuje 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. Cel ten realizujemy poprzez terapię psychologiczną, rehabilitację ruchową jak również terapię
pracą i sztuką.
W zakresie poprawy sprawności psychicznej zakładamy: -pomoc w podniesieniu poczucia własnej wartości,
zaspokajanie potrzeb znaczenia i akceptacji, pomoc w przełamywaniu barier psychologicznych wynikających z
choroby, wyzwalanie właściwych postaw i emocji, usprawnienie komunikacji z otoczeniem, kształtowanie
właściwych postaw wobec pracy.
W zakresie poprawy sprawności fizycznej
zakładamy: -utrzymanie dobrej kondycji
fizycznej uczestników warsztatu (spacery,
wycieczki, gry i zabawy w grupie, ćwiczenia
rozluźniające itp.)
W zakresie prowadzonej terapii zajęciowej
w
poszczególnych
pracowniach:
maksymalne
usamodzielnienie
się
szczególnie
w
zakresie
prostych
codziennych zajęć, naukę podstawowych
czynności przygotowujących do podjęcia
pracy, osiągnięcie możliwie największej
samodzielności uczestników, zwiększenie
sprawności i ogólnej wydolności organizmu,
zwiększenie poczucia własnej wartości i
zaspokojenie potrzeb znaczenia i akceptacji
poprzez wyuczenie się wykonywania różnych prac o walorach materialnych i użytkowych, poprawa
umiejętności współżycia i współpracy.
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Zadania te realizujemy w pracowniach tematycznych:
Pracownia gospodarstwa- domowego:( pomoc w kuchni)- samoobsługa w zakresie przygotowania posiłków,
samoobsługa w zakresie korzystania z prostych urządzeń codziennego użytku( kuchenka gazowa, mikser
piekarnik, żelazko, pralka, itp.), zapoznawanie uczestników w podstawowe środki czystości, czyli nauka
utrzymywania czystości i porządku na stanowisku pracy.
Pracownia humanistyczna – umiejętności społecznych:- doskonalenie podstawowych technik szkolnych (
pisanie, czytanie, liczenie). - rozwijanie kompetencji społecznych i kształtowanie umiejętności koniecznych w
codziennym funkcjonowaniu.
Pracownia plastyczna- zajęcia w pracowni służą doskonaleniu zdolności manualnych, rozwojowi percepcji,
wyobraźni i samodzielności twórczej.
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.
Pracownia stolarska: - rozwijanie sprawności manualnej uczestników, wykonywanie przedmiotów z drewna
i sklejki , sprawne posługiwanie się urządzeniami stolarskimi.
Kolejnym ważnym celem zajęć jest kształtowanie prawidłowych nawyków w zakresie higieny osobistejnauka podstawowych czynności higienicznych (mycie, golenie, obcinanie paznokci, ubieranie się, wkładanie i
zdejmowanie odzieży, sznurowanie, zapinanie guzików, zapinanie zamka błyskawicznego, korzystanie z
ubikacji, umywalki itp.) W miarę postępów w terapii wprowadzamy stopniowo (kompozycja ubioru, dodatki,
dobór kosmetyków, makijaż itp.)
W WTZ prowadzone są zajęcia z psychologiem które mają na celu przywrócenie danej osobie zdolności
nawiązywania kontaktów oraz umiejętności współżycia z innymi ludźmi i dostosowania się do środowiska.
Zajęcia pomagają wyciągać wnioski i oceniać postępowanie swoje jak i kolegów, uwrażliwiają na potrzeby
innych.
Udział w wydarzeniach , wycieczkach i spotkaniach organizowanych w WTZ w 2019 r w ramach integracji
społecznej.
✓udział w imprezach osób niepełnosprawnych z cyklu ”Kocham Kraków z wzajemnością” XX Tydzień Osób
Niepełnosprawnych w Krakowie ( prezentacja prac wykonanych przez uczestników warsztatu)
✓udział w wycieczkach: 3 dniowa wycieczka do Kudowy – Zdroju i Skalnego Miasta w Czechach,
✓jednodniowa wycieczka do Oceaniki Chrusty koło Zagnańska,
✓ wyjazd na Dni Otwarte do Jednostki Wojskowej w Krakowie- 6 Batalion Dowodzenia( spotkanie edukacyjne),
✓spotkanie w ze strażakami w Powiatowej Jednostce Straży Pożarnej (spotkanie edukacyjne)

✓w ramach integracji ze środowiskiem lokalnym spotkanie i pokaz dekorowania pierniczków ( Panie z Koła
Gospodyń Wiejskich z Konaszówki),
✓ spotkanie z rodzicami i opiekunami uczestników podczas śniadania wielkanocnego,
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✓spotkanie z dziećmi ze Szkoły Podstawowej z Przybysławic( przedstawienie Jasełek),
✓zorganizowanie „Dni otwartych warsztatów” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Książu Wielkim,
✓spotkanie z przedstawicielem Policji , pogadanka na temat bezpieczeństwa w gminie Książ Wielki i zagrożeń
na jakie możemy być narażeni ( spotkanie edukacyjne),
✓organizowaliśmy wyjazdy do kina w Miechowie oraz na kręgle,
✓braliśmy udział w Jesiennych Impresjach Poetyckich w Wolbromiu,
✓organizowaliśmy kiermasze i wystawy prac wykonanych przez uczestników,

✓zorganizowaliśmy zabawę karnawałowo - walentynkową z udziałem uczestników i opiekunów z WTZ
Podlesice,
✓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 Gimnazjum w Książu Wielkim na ul. Reja
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 2019 roku wyniósł 88.000,00zł. Dodatkowo biblioteka uzyskała dofinansowanie w
kwocie 3 180,00zł w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” zadanie
„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”.
Księgozbiór biblioteki liczy 18 888 woluminów . W przeliczeniu na 1 mieszkańca przypadają 4 woluminy. W
2019 roku zakupiono 450 woluminów za kwotę 12 851,78zł.
Zbiory audiowizualne to: Encyklopedia PWN-CD oraz audiolektury dla gimnazjum – MP3.
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Liczba wypożyczeń księgozbioru na zewnątrz w 2019 roku wyniosła ogółem: 8 289 oraz 763 czasopism,
udostępnienie na miejscu (czytelnia)księgozbioru 581 i 413 czasopism.
Liczba zakupionych książek w 2019 r na 100 mieszkańców wynosiła 8,83, liczba wypożyczeń na 100
mieszkańców 187,72 liczba czytelników na 100 mieszkańców 9,87.
Liczba zakupionych tytułów czasopism w bibliotece ogółem -16.
Liczba odwiedzin w wypożyczalni w 2019 roku wynosiła 3611, odwiedzin w czytelni 384,odwiedzin w czytelni
komputerowej 2336, udzielonych informacji 281.
Liczba stałych czytelników w bibliotece w poszczególnych latach wynosiła:
1. w 2018- 501
2. w 2019- 503
Księgozbiór biblioteki został wzbogacony o literaturę popularno-naukową do księgozbioru
podręcznego, literaturę kobiecą i sensacyjną oraz w dalszym ciągu uzupełniano zbiór lektur szkolnych.
Biblioteka posiada 13 komputerów z dostępem do Internetu z czego 11 dostępnych jest dla czytelników.
Korzystanie z Internetu jest bezpłatne, a ograniczanie czasu korzystania z komputerów występuje sporadycznie.
W 2019 roku z ważniejszych wydarzeń zorganizowanych w bibliotece to;

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Konkurs recytatorski poezji Juliusza Słowackiego.
Konkurs czytelniczo – plastyczny „Książka moim przyjacielem”
Konkurs „Czytelnik roku 2018/2019”
Konkurs recytatorski „Boże Narodzenie”
Konkurs plastyczny „Obraz mojej matki „
W ramach akcji „Cała polska czyta dzieciom” odbyły się dwa spotkania , na których
czytano bajki W.
Chotomskiej i A. Świrczyńskiej
➢ Przyjęto wycieczkę przedszkolaków- zapoznanie z pracą w bibliotece, bibliotekarki czytały bajki
➢ Przeprowadzono lekcję biblioteczną dla uczniów kl. III .
➢ Zorganizowano spotkanie w przedszkolu, gdzie dzieci kl. V czytały bajki przedszkolakom.
W bibliotece zorganizowano również spotkania na którym zapoznano młodzież z:
• twórczością S. Żeromskiego w 155 rocznicę urodzin autora
• życiem i twórczością M. Wańkowicza w 35 rocznicę śmierci pisarza
• młodzież czytała poezję J. Lechonia w 120 rocznicę urodzin poety
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•

odbyła

się

pogadanka

„Wieś

polska

w

twórczości

S.

Wyspiańskiego

Wyżej wymienione wydarzenia jak również wykonywanie wystawek książek w rocznice literackie,
gazetek okolicznościowych oraz cyklicznych wystawek eksponujących nowości wydawnicze mają na celu
promowanie czytelnictwa, zachęcając do wypożyczenia i pomagając przy tym budować nawyki czytelnicze już
od najmłodszych lat. Ogółem imprez, zajęć w 2019 roku odbyło się 44, a wzięło w nich udział 440 uczestników.
9.TURYSTYKA SPORT I REKREACJA W GMINIE KSIĄŻ WIELKI
Lasy w Gminie Książ Wielki 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. Bogactwo to dokumentują wyodrębnione na terenie
gminy kompleksy leśne tj.: Chrusty (1.391 ha) – lasy liściaste (świetlista Dąbrowa), Strzyganiec (1.049
ha),Młody
Gaj
(464
ha),Lisiny,
Zwierzyniec.
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W północnej części gminy w kompleksie leśnym Chrusty znajdują się dwa rezerwaty przyrody “Kwiatówka” i
“Lipny Dół”.
Na uwagę zasługują również parki położone: w otoczeniu Pałacu Myszkowskiego w Książu Wielkim, park
dworski w Zaryszynie, park dworski w otoczeniu Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Rzędowicach.
Lasy i parki w gminie obok wysokiej jakości gleby oraz urozmaiconego, wyżynnego krajobrazu należy uznać za
największy walor środowiska i krajobrazu przyrodniczego gminy. Drzewostany liściaste są szczególnie piękne
jesienią i mogą stanowić “magnes” przyciągający turystów.
Przez miejscowość Książ Wielki przebiega szlak turystyczny “zielony”, prowadzący przez teren Wyżyny
Miechowskiej na trasie Książ Wielki – Miechów o długości 54 km. Przebieg trasy charakteryzuje się licznymi
zabytkami architektonicznymi, miejscami pamięci narodowej oraz urokliwymi elementami krajobrazu.

Zasoby dziedzictwa kulturowego na terenie Gminy Książ Wielki stanowią liczne stanowiska
archeologiczne oraz obiekty zabytkowe. Największe skupiska stanowisk archeologicznych objętych częściową
ochroną znajdują się na terenie miejscowości Książ Wielki, Mianocice, Rzędowice, Wielka Wieś, Konaszówka,
Głogowiany, Małoszów oraz pojedyncze w miejscowościach Częstoszowice i Moczydło. Stanowiska
archeologiczne stanowią pozostałości śladów osadnictwa i przebiegów historycznych szlaków. Do najstarszych
wiekiem obiektów kulturowych na terenie Gminy Książ Wielki zaliczyć można kopce pradziejowe w Moczydle
i Rzędowicach oraz grodzisko położone na łąkach Książa Wielkiego zwane pospolicie “Kółkiem”, na którym
ślady zabudowy sięgają połowy XII wieku. Ponadto na terenie gminy znajduje się szereg zabytkowych obiektów
architektury i budownictwa, do najcenniejszych niewątpliwie można zaliczyć:
•
•
•
•
•

Zespół Pałacowy Myszkowskich, tzw. Zamek na Mirowie z 1585 roku, składający się z pałacu,
kaplicy, biblioteki, ogrodu kwaterowego z XVI wieku powiększonego o park krajobrazowy,
Zespół Kościoła Parafialnego P.W. Narodzenia NMP z XV wieku w Książu Małym,
Zespół Dworski z XVIII wieku w Mianocicach,
Zespół Dworski z XIX wieku w Rzędowicach,
Zespół Dworski z XIX wieku w Zaryszynie.

Bogate zasoby dziedzictwa kulturowego oraz bogate i różnorodne zasoby środowiska przyrodniczego, czyste
powietrze, brak zanieczyszczeń przemysłowych i piękno krajobrazu, tworzą korzystne warunki do uprawiania
turystyki
i czynnego wypoczynku oraz rozwoju agroturystyki i firm obsługujących przybywających turystów,
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wczasowiczów.

Poza przyszkolnymi salami gimnastycznymi mieszkańcy mogą korzystać z otwartych boisk:
➢ Boisko do piłki nożnej trawiaste przy Zespole Szkół w Książu Wielkim,
➢ Kompleks boisk „Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej w Książu Wielkim,
➢ Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Antolce,
➢ Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Książu Małym,
W Książu Wielkim działa także Centrum Rekreacyjno - Sportowe.
10.NAJCIEKAWSZE WYDARZENIA w GMINNE W 2019 R. Z UDZIAŁEM WÓJTA GMINY
❖ Od 11 stycznia 2019 do 6 kwietnia 2019 trwały spotkania sołeckie i wybory sołtysów w sołectwach na
terenie gminy Książ Wielki, w których uczestniczył Wójt Gminy Książ Wielki Marek Szopa.
❖ W dniu 8 stycznia odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP w Książu Wielkim, którego prezesem jest Wójt Gminy.
❖ 11 marca Wójt wziął udział w spotkaniu z samorządowcami Powiatu Miechowskiego oraz Zarządem
Województwa Małopolskiego, który reprezentowany był przez wicemarszałków Łukasza Smółkę oraz
Tomasza Urynowicza .
❖ 03.04.2019 w związku z zapowiedziami ogólnopolskiego strajku nauczycieli zorganizowane zostało
poszerzone posiedzenie komisji oświaty Rady Gminy, w którym udział oprócz członków komisji, wzięli
nauczyciele uczący w szkołach na terenie gminy Książ Wielki oraz Wójt Gminy.
❖ 21 maja 2019 r. Wójt brał udział w uroczystości wręczenia srebrnych medali „Za zasługi dla obronności
kraju”. Przyznano je osobom, których przynajmniej trzech synów odbyło czynną służbę wojskową.
Spotkanie odbyło się w Starostwie Miechowskim i uczestniczyli w nim m.in. Wojewoda Małopolski Piotr
Ćwik, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk Marcin Żala oraz starosta Jacek Kobyłka.
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❖ 19 czerwca 2019 r. w szkołach na terenie naszej gminy, odbyły się uroczyste zakończenia roku szkolnego
w których uczestniczyli Wójt Gminy oraz Zastępca Wójta Grzegorz Janus. Tego dnia swoją działalność
zakończyło Gimnazjum im. Stefana Żechowskiego.
❖ 14 lipca 2019 r.

Wójt Gminy uczestniczył w zorganizowanych Gminnych Zawodach Sportowo-

Pożarniczych, które czwarty raz z rzędu wygrała OSP Moczydło.

❖
❖ 4 lipca 2019 r. Wójt wziął udział w debacie wicemarszałka Małopolski Łukasza Smółki z samorządowcami
Powiatu Miechowskiego, która odbyła się w Starostwie Powiatowym w Miechowie. Rozmawiano m.in. o
realizacji strefy aktywności gospodarczej przy węźle „Książ” na trasie szybkiego ruchu S7.
❖ 13 lipca 2019 r. Wójt Marek Szopa, starosta Jacek Kobyłka, radni Gminy Książ Wielki oraz przedstawicielki
pozostałych Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Książ Wielki uczestniczyli w zorganizowanej imprezie
jubileuszowej Koła Gospodyń Wiejskich, które obchodziło dziesięciolecie istnienia.
❖ 16 września 2019 r. na drodze powiatowej nr 1193K, biegnącej przez Rzędowice i Mianocice, odbyło się
uroczyste przekazanie czeków na rządowe dofinansowanie do przebudowy dróg lokalnych. Minister
infrastruktury Andrzej Adamczyk, Wojewoda Piotra Ćwik i Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof
Świerczek, wręczyli Wójtowi Gminy symboliczny czek w kwocie 475.082 zł stanowiącej dofinansowanie
do modernizacji ulicy Poniatowskiego i Łaskiego w Książu Wielkim.
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❖
❖ 25 września 2019 r. Gmina Książ Wielki, którą reprezentował Wójt Gminy, wspólnie z:
➢ Powiatem Miechowskim reprezentowanym przez Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Starostę
Powiatu,
➢ Województwem Małopolskim reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Małopolskiego
Łukasza Smółkę,
➢ Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego, której przedstawicielem był dyrektor Paweł Szostak oraz
➢ Krakowskim Parkiem Technologicznym reprezentowanym przez prezesów Wojciecha Przybylskiego
i Łukasza Słoniowskiego
❖ podpisała list intencyjny, w którym zadeklarowali współpracę na rzecz powstania strefy przemysłowej
położonej przy węźle drogowym „Książ” na budowanej trasie szybkiego ruchu S7.
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❖ 11 listopada 2019 r. odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie pomnika z pamiątkową tablicą
poświęconą Józefowi Piłsudskiemu w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

❖
❖ 18 listopada 2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowej świetlicy wiejskiej w Mianocicach, w którym
uczestniczyli przedstawiciele Gminy Książ Wielki oraz Powiatu Miechowskiego. Koszt przedsięwzięcia
wyniósł 1,5 mln, z czego 0,5 mln stanowi dotacja unijna.
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❖ 22 listopada 2020 zorganizowany został Jubileusz pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego, który w tym
roku obchodziło czternaście par. Pan Wójt wręczył Jubilatom medale przyznane przez Prezydenta RP.

CZĘŚCIX. PODSUMOWNIE
. Do Urzędu Gminy w Książu Wielkim, w roku 2019, wpłynęło 38 wniosków w trybie udostępnienia informacji
publicznej. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie - odpowiedź została udzielona. Nie
zarejestrowano decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej.
Wnioski głownie dotyczyły: spraw związanych z ochroną środowiska, polityki na rzecz zwierząt
bezdomnych oraz wolnożyjących na terenie Gminy Książ Wielki, spraw związanych z organizacją oraz kosztami
funkcjonowania Urzędu Gminy, spraw związanych z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady Gminy , funduszy
sołeckich, a także spraw dotyczących programów komputerowych wykorzystywanych do pracy w Urzędzie.
Do Urzędu Gminy w Książu Wielkim, w roku 2019 wpłynęły 3 skargi w rozumieniu Kodeksu Postępowania
Administracyjnego, z czego uwzględniono 1 skargę, dotyczącą bezpodstawnego wystawienia upomnienia
należności z tytułu podatku rolnego. Kolejna skarga została przekazana do rozpoznania, według właściwości,
do Rady Gminy. Z powodów braków formalnych trzecią skargę pozostawiono bez rozpoznania.
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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